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Aos doze de setembro de dois mil e dezenove, às treze horas e trinta minutos, na Câmara 1 

Municipal de Unaí – Avenida Governador Valadares, nº 594 – Bairro Centro, Unaí/MG, 2 

realizou-se a Centésima Reunião Extraordinária da Unidade Regional Colegiada Noroeste de 3 

Minas, do Conselho Estadual de Política Ambiental – COPAM. Estiveram presentes os 4 

seguintes membros: O Presidente Suplente Rodrigo Ribas – Secretaria de Estado de Meio 5 

Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SEMAD); Representantes do Poder Público: 6 

Álvaro de Moura Goulart – Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento - 7 

SEAPA; Geraldo Wellington Mota – Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de 8 

minas Gerais – IDENE; Antônio Marcos de Freitas Monteiro – Instituto Mineiro de 9 

Agropecuária – IMA, Ubirajara machado Padini – Secretaria de Estado de Infraestrutura e 10 

Mobilidade – SEINFRA, 2º Tenente PM Marcos Paulo Dias Oliveira – Polícia Militar do 11 

Estado de Minas Gerais - PMMG; Cátia Regina de Freitas Rocha – Prefeitura Municipal de 12 

Unaí/MG, Franciele Nascimento Oliveira – Comitê de Bacias Hidrográficas – CBH Rio 13 

Paracatu SF7. Representantes da Sociedade Civil: Helberth Henrique Ramam do Vale 14 

Teixeira – Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais - FIEMG; Ediene Luiz Alves 15 

- Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais - FAEMG; Adeilsa Maria 16 

Bonfim – Federação dos trabalhadores na Agricultura do Estado de Minas Gerais - 17 

FETAEMG; Thiago Diógenes Cardoso Rocha – Associação das industrias Sucroenergéticas 18 

de Minas Gerais – SIAMIG; Francisco Pinto da Silva – Conselho Municipal de Meio 19 

Ambiente – CODEMA de Arinos/MG; Eliane Silva Rosa – Movimento Verde de Paracatu - 20 

MOVER; Altegno Batista Dornellas – Associação de Proteção Ambiental de Unaí - APA; 21 

Hermes Soares da Rocha – Universidade dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri - UFVJM; 22 

Luiz Mendes Soares – Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais - 23 

CREA/MG; Vanessa Miriany Alves Luiz – Federação das Associações Comerciais e 24 

Empresariais do Estado de Minas Gerais – FEDERAMINAS. Assuntos em pauta. 2. 25 

ABERTURA. Rodrigo Ribas – Presidente – Muito boa tarde, senhoras e senhores. 26 

Senhoras e senhores, senhores Conselheiros, senhores presentes, gostaria de contar com a 27 

gentileza dos senhores de fazermos ordem para o início. Doutor Geraldo. Senhoras e 28 

senhores presentes, alguns dos senhores já me conhecem, meu nome é Rodrigo Ribas, eu 29 

sou Superintendente de Projetos Prioritários da SEMAD e fui designado, através do 30 

memorando SEMAD Gabinete, Secretaria Executiva COPAM número 172/2019 para 31 

presidir essa 100ª Reunião Extraordinária da URC COPAM Noroeste. É uma Reunião 32 

Extraordinária, Extraordinária de fato, 100ª, então gostaria de dar abertura nessa reunião 33 

parabenizando a cada um dos senhores Conselheiros, atuais e passados, os passados em 34 

nome dos senhores, pelo sucesso de 100 reuniões, pelo sucesso das decisões e deliberações 35 

que passaram por aqui. Agora em relação aos Auto de Infração, em relação às autorizações 36 

de supressão de vegetação, e em um passado recente, em relação às licenças ambientais. É 37 

importante que os senhores tem clareza de que pelas mãos dos senhores, pelas defesas dos 38 

senhores, pelas decisões que os senhores aqui apresentam, passam o desenvolvimento 39 

regional e a proteção ambiental dessa região. Então eu quero dar abertura aos senhores 40 

dando os parabéns pela participação, pelo trabalho que os senhores vêm fazendo. 1. 41 
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EXECUÇÃO DO HINO NACIONAL BRASILEIRO. Rodrigo Ribas – Presidente – 42 

Gostaria de convidar a todos para, de pé, ouvirmos o Hino Nacional. 3. COMUNICADO 43 

DOS CONSELHEIROS E ASSUNTOS GERAIS. Rodrigo Ribas – Presidente – Muito 44 

obrigado a todos. Para dar início a nossa reunião, nós abrimos agora os trabalhos, apesar de 45 

a abertura ter sido feita dando os parabéns aos senhores, mas eu gostaria de dar uns 46 

pouquinhos recados antes de passar a palavra aos Conselheiros para os Assuntos Gerais e 47 

Comunicado dos Conselheiros, a primeira é que os senhores devem ter percebido aí nas 48 

mesas dos senhores que tem umas plaquinhas novas. Nós temos então uma dinâmica nova 49 

de votação, de manifestação para a gente poder ser mais expedito, mais ligeiro, e também 50 

mais organizado em relação à nossa participação. Os senhores receberam, junto com essas 51 

plaquinhas, uma folhinha, duas páginas com uma orientação, dizendo quais são as 52 

possibilidades de manifestação dos senhores e em que caso essas possibilidades vão ser 53 

utilizadas. Então, nas plaquinhas, os senhores têm, cada plaquinha tem uma cor 54 

predominante, então, uma plaquinha com destaque. Os destaques são aqueles pedidos de 55 

discussão para cada processo, que é um vermelho; também vermelho, voto contrário, quando 56 

os senhores, porventura, foram contrários à manifestação do órgão ambiental. O que se vota 57 

aqui é a manifestação do órgão ambiental, de praxe, então, quando os senhores forem 58 

contrários ao parecer conforme ele está apresentado, os senhores votem contrário. Pedido de 59 

vistas, em azul; abstenção em amarelo, naqueles casos em que os senhores não se sentirem à 60 

vontade para julgar, para avaliar; o impedimento e a suspensão na placa cinza. Aí tem os 61 

cargos do artigo 51 da DN 177 que trazem em que casos vão ser aplicados o impedimento, 62 

por exemplo, se um dos senhores tiver interesse direto em determinado processo, o senhor 63 

está impedido de participar, impedido de atuar no processo, não é impedido só de votar. É 64 

impedido de atuar no processo, ou que haja litígio judicial ou que tenha impedimento legal 65 

de fazer julgamentos de algum assunto. Ou, no caso de suspensão, que poderá ser arguida 66 

quando houver amizade ou relacionamento direto em até terceiro grau. Então, os senhores 67 

conhecem já essas condições, fiquem atentos apenas para o que é que está sendo 68 

manifestado. E, em último, o verdinho é o voto favorável. Quando os senhores tiverem 69 

conforto em votar junto com o parecer da Supram, os senhores manifestem o voto favorável. 70 

Duas coisas novas, primeiro que os senhores têm que mostrar para que a mesa possa fazer o 71 

registro dos votos. A mesa vai precisar fazer, a equipe da Supram Noroeste vai fazer o 72 

registro dos votos, e o registro dos votos, a partir de agora na ata, será nominal. Então, a 73 

cada votação levantam-se as placas, vão ser registrados os votos favoráveis, contrários e 74 

abstenções e impedimentos, etc., etc., que virão relacionados diretamente na ata. Bom, para 75 

que isso aconteça da melhor maneira, nós recebemos aqui na mesa um mapinha com os 76 

assentos, quais são as entidades e as pessoas que representam essas entidades e onde que 77 

elas estão assentadas. É importante que os senhores respeitem esse posicionamento que foi 78 

coordenado logo cedo. A equipe de Coordenação de Apoio Operacional vem mais cedo, 79 

organiza as mesas, coloca as plaquinhas para que as pessoas possam chegar e achar os seus 80 

lugares já arrumadinhos. E essas plaquinhas são colocadas de acordo com esse mapa de 81 

votação. Então quando os senhores trocam de lugar, tem que refazer o mapa todo aqui na 82 

hora. Então a gente tem que passar, ver quem está sentando aonde para que não haja registro 83 

equivocado. Então, por exemplo, a Ediene da FAEMG, isso, se ela trocar de lugar com o 84 

Geraldo do IDENE ali, é claro que nesse caso não tem jeito de a gente confundir, mas 85 

eventualmente a gente pode, de acordo com a sequência do mapinha que vai ser anotado, 86 

fazer o registro equivocado do voto. Então você pode votar favorável em um determinado 87 

processo e ele aparecer como contrário porque o senhor Geraldo votou contrário. Então, para 88 

que não haja isso, a gente pede que sejam respeitados os lugares. É claro que esses lugares 89 
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não são imutáveis, a gente só pede então que, em uma reunião, seja pedida a troca, fala 90 

assim: “Olha, eu queria sentar no lado fulano lá”, a Ediene quer sentar do lado do Geraldo, 91 

por exemplo, fala assim: “Me coloca do lado do Geraldo? Porque a gente tem coisa para 92 

trocar, assunto para conversar.”, a equipe da coordenação vai fazer o trabalho de remapear e 93 

organizar isso de novo sem nenhum trabalho, tá? Não é carteira de escola, que não vai poder 94 

trocar nunca mais, não, pode trocar. A gente só pede que seja de forma organizada para que 95 

não haja ruído em relação ao registro de votos. Bom, depois disso, eu recebi aqui um ofício, 96 

nós recebemos, a Supram recebeu um ofício do Doutor Athaíde Francisco Oliveira, 97 

Promotor de Justiça, justificando a ausência dele nessa reunião, ele pediu para fazer o 98 

registro. A gente não precisa ler, é muita formalidade, e os que já participaram comigo de 99 

reuniões aqui devem lembrar que eu sou muito pouco formal em relação a esse registro, mas 100 

é importante que se faça o registro que a ausência do Excelentíssimo Promotor está 101 

justificada, justificada a contento, e acatada por essa mesa. Bom, isto posto, eu abro a 102 

palavra aos senhores Conselheiros para os comunicados e assuntos gerais. Conselheiro 103 

Helberth Henrique Raman do Vale Teixeira – FIEMG – Bom dia. Primeiramente, me 104 

apresentar aos Conselheiros e à mesa. Eu sou analista ambiental da FIEMG, primeira vez 105 

aqui nesse Conselho e, primeiramente, agradecer a oportunidade e queria convidar, 106 

aproveitar que a casa está cheia. No dia 17 de setembro, na próxima terça-feira, em Patos de 107 

Minas, na FIEMG regional, vai ser lançado o programa de fiscalização ambiental preventivo 108 

na indústria. É uma parceria entre FIEMG e SEMAD e eu gostaria de convidar a todos para 109 

participarem, ok? As inscrições são feitas no site do Sympla ou podem ligar na FIEMG 110 

regional, que a gente encaminha o link. Apenas isso. Rodrigo Ribas – Presidente – Muito 111 

obrigado, Helberth. Mais algum Conselheiro? Não havendo, perdão. Antes, Senhor Antônio. 112 

Conselheiro Antônio Marcos de Freitas Monteiro – IMA – Boa tarde a todos. Eu só 113 

queria me apresentar. Meu nome é Antônio Marcos, eu estou aqui pela primeira vez e espero 114 

contribuir, provavelmente vou precisar muito da ajuda de todos os outros Conselheiros. Mas, 115 

como disse minha colega aqui, eu fiz meu dever de casa, eu peguei todos os processos, li um 116 

por um, todos os processos. Então, espero contribuir um pouco com vocês. Conselheira 117 

Ediene Luiz Alves – FAEMG – Boa tarde a todos. Meu nome é Ediene Alves, eu estou 118 

aqui representando a FAEMG, sou Secretaria do Sindicato dos Produtores Rurais de Unaí, 119 

me sinto honrada em poder estar aqui colaborando com a unidade e também dizer que é a 120 

primeira vez que eu estou participando do Conselho, assim como o Antônio, e vou precisar 121 

também da ajuda de todos aí, principalmente hoje. Mas eu também fiz o meu dever de casa, 122 

li todos os processos, todos os pareceres. E desejar todos aí uma boa tarde. Ubirajara 123 

Machado Padini – SEINFRA – Boa tarde a todos. Meu nome é Ubirajara, estou 124 

representando a SEINFRA e sou funcionário público do DER, da 36ª Arinos. Eu dei uma 125 

olhada aqui nos processos todos também e estou aqui para contribuir e peço o apoio dos 126 

colegas também para que a gente possa votar certo, tá bom? Obrigado. Rodrigo Ribas – 127 

Presidente – Muito obrigado, senhores, Ediene, Ubirajara, Antônio e Helberth, né? Primeira 128 

reunião, se apresentando, sejam muito bem-vindos. Espero que tenham oportunidade de 129 

fazer um trabalho de excelência, como é costumeiro nessa casa. Muito obrigado aos 130 

senhores. Mais alguma manifestação? 4. EXAME DA ATA DA 99ª REUNIÃO 131 

EXTRAORDINÁRIA DA URC NOROESTE DE MINAS, DE 16/05/2019. Rodrigo 132 

Ribas – Presidente – Não havendo, colocamos em exame a ata da 99ª Reunião 133 

Extraordinária da URC Noroeste Minas, de 16/5/2019. Algum destaque para os senhores 134 

Conselheiros? Não havendo destaques, eu coloco em votação a ata conforme apresentada 135 

aos senhores. Por favor, vamos inaugurar as plaquinhas nesse momento. Senhores 136 

Conselheiros, em votação. Plaquinhas. Vamos colocar em votação a ata da última reunião, 137 
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conforme apresentada, e aí de acordo com a participação dos senhores. É importante que 138 

deixe claro aos senhores, só 1 segundinho para a gente poder registrar, que fique claro aos 139 

senhores que a votação é por instituição e não por pessoa, tá? Então é preciso que a 140 

instituição se manifeste em relação a todos os processos. É claro que isso não impede dos 141 

senhores se absterem, é só para ter clareza de que, quem se abstém nesse caso, não é a 142 

pessoa, é a instituição, está certo? Então nós temos aqui, por favor, plaquinhas levantadas. 143 

Pois não, Ediene. Conselheira Ediene Luiz Alves – FAEMG – Só uma observação. Neste 144 

caso a gente está votando a ata do dia 16/05/2019. Rodrigo Ribas – Presidente – Perfeito. 145 

Conselheira Ediene Luiz Alves – FAEMG – Não nesses processos que foram pedidos 146 

vistas que vão ser analisados hoje. Rodrigo Ribas – Presidente – Não, só a ata. Nesse 147 

momento o único tema que está em julgamento é a ata da 99ª reunião de 16/5. Só isso. 148 

Conselheira Ediene Luiz Alves – FAEMG – Entendi. Rodrigo Ribas – Presidente – Tá 149 

certo? Conselheira Ediene Luiz Alves – FAEMG – Certo. Rodrigo Ribas – Presidente – 150 

Nós temos aqui então, novamente, vou começar pela minha direita, votos favoráveis, 151 

Geraldo, Idene; Franciele, CBH; Luiz, do CREA; Thiago, da SIAMIG; Ubirajara, da 152 

SEINFRA; e Vanessa, FEDERAMINAS. Votos favoráveis, Tenente Marcos; Cátia, da 153 

prefeitura; Altegno, da APA; e a Adeilsa da FETAEMG, perfeito? Abstenções, Helberth, da 154 

FIEMG; Francisco, do CODEMA; Eliane, do Mover; Antônio, do IMA; Ediene, da 155 

FAEMG, e Hermes, da UFVJM. Certinho? Muito obrigado. 6. APRESENTAÇÃO 156 

INSTITUCIONAL: PROGRAMA "DIÁLOGOS COM O SISEMA". O NOVO 157 

MARCO LEGAL DA SEGURANÇA E REGULARIZAÇÃO DAS BARRAGENS DE 158 

IRRIGAÇÃO EM MINAS GERAIS. APRESENTAÇÃO: SEMAD E IGAM. Rodrigo 159 

Ribas – Presidente – Senhoras e senhores, nós vamos promover, em relação a pauta, uma 160 

inversão de um dos itens de pauta, antes de fazer a leitura, eu vou fazer a leitura integral, 161 

todos os processos serão discutidos. Mas antes mesmo de fazer a leitura, eu vou convidar os 162 

senhores a assistirem uma apresentação institucional do programa “Diálogos com o Sisema”, 163 

que nessa reunião, 100ª reunião, uma reunião em que os senhores devem ser homenageados, 164 

o Sisema, por meio da SEMAD e do IGAM, trouxe até os senhores uma discussão de um 165 

tema de grande interesse ambiental, de grande relevância, inclusive na região, que é o novo 166 

marco legal da segurança e regularização das barragens de irrigação em Minas Gerais. A 167 

apresentação é pela SEMAD e pelo IGAM. Marcelo, você que vai fazer a apresentação, não 168 

é isso, solo? Ah, o Sílvio também? Então, o Sílvio vai fazer. Desculpa, gente, como eu não 169 

conheço todo mundo pessoalmente, é mais difícil. O Sílvio vai fazer então a introdução da 170 

apresentação e, em seguida, o Marcelo da Fonseca, representando o IGAM, vai dar 171 

continuidade. Sílvio, fique à vontade. SÍLVIO – SEMAD – Boa tarde a todos. Meu nome é 172 

Sílvio, sou Engenheiro Florestal, atualmente trabalho na SEMAD. Estou honrado por estar 173 

aqui na presença de todos vocês, e principalmente pode ser hoje, na realidade, um dia de 174 

festa para a URC de Unaí. Bom, então vamos ao bate-papo nosso, que é muito rápido, na 175 

realidade. O objetivo, gente, é o seguinte, de dizer o quê que é “Diálogos com o Sisema”. Na 176 

realidade, isso foi instituído pela resolução SEMAD no final de 2017, tá? E ela busca o quê? 177 

Trazer informações para a sociedade, de forma que temas relevantes na área ambiental 178 

possam ser democratizados, socializados com, logicamente, a nossa sociedade. Bom, são 179 

escolhidos temas de relevância para aquela região, sendo que em 2018 esses diálogos, essa 180 

discussão desses temas, ficou mais voltado para a capital, e a partir desse ano, isso está 181 

sendo interiorizado, aproveitando, de certa forma, essas reuniões das URCs. Então, até o 182 

final do ano nós vamos conseguir atingir a todas as nossas SUPRAMs com essa 183 

possibilidade. O tema vai ser tratado aqui pelo doutor Marcelo, e ali tem algumas 184 

informações bastante rápidas e é interessante. Na realidade, a gente tem um site ali, caso 185 
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vocês queiram saber mais informações é só entrar naquele site. Está sendo passada uma 186 

relação de presença e aqueles que tiveram interesse em receber certificado, é só anotar na 187 

coluna correta e também colocar o e-mail, o mais legível possível, para, posteriormente, o 188 

pessoal, por e-mail, poder encaminhar. Bom, então, na realidade a gente já deu uma geral, 189 

mas vamos ali por tópicos. A finalidade do programa “Diálogos com o Sisema”. Abrir 190 

espaço para debate sobre temas relevantes ao meio ambiente, ampliar o âmbito de discussão 191 

sobre temática ambiental com setores da sociedade civil, público acadêmico e organizações 192 

não governamentais; garantir essa democratização das informações ambientais; e incentivar 193 

a participação da sociedade na preservação do equilíbrio do meio ambiente e na defesa da 194 

qualidade ambiental como exercício de cidadania. Bom, ali nós temos um calendário das 195 

próximas reuniões que ainda irão ocorrer esse ano, Varginha, Ubá, Uberlândia, e finalizando 196 

em Belo Horizonte. Bom, no mais, eu gostaria de agradecer a oportunidade de ter passado 197 

para vocês essas informações e a gente se coloca à disposição para qualquer dúvida, tá? Não 198 

vamos tomar mais o tempo. Mais uma vez, agradecer e parabenizar a URC pela 100ª 199 

reunião. Eu acredito ser uma grande vitória, 100 reuniões que vocês realizaram. Isso é muito 200 

importante. Muito obrigado. Rodrigo Ribas – Presidente – Muito obrigado, Sílvio. Queria 201 

convidar então Marcelo da Fonseca para fazer a sua apresentação. Marcelo da Fonseca – 202 

IGAM – Boa tarde a todos. Como já dito, meu nome é Marcelo Fonseca, sou servidor do 203 

IGAM, atualmente estou Diretor de Planejamento e Regulação do IGAM. O objetivo aqui é 204 

trazer algumas questões afetas à segurança de barragens, principalmente, mas vamos 205 

aproveitar também e trazer alguns pontos específicos que versam sobre as barragens de uma 206 

forma geral, com foco aí na legislação de recursos hídricos. Então foi dado esse título aí, que 207 

é um novo marco legal, que nós tivemos aí algumas alterações legislativas recentes que 208 

aplicam diretamente às barragens. Então, antes de falar da segurança propriamente dita das 209 

barragens, a gente gostaria de deixar claro que conforme disposto na política estadual e 210 

federal de recursos hídricos, qualquer intervenção em recursos hídricos, que altere a 211 

quantidade, a qualidade, o regime dos cursos d’água, independentemente de ter uso da água, 212 

que nós chamamos de “uso consultivos”, eles dependem de Outorga, então eles precisam 213 

passar por essa autorização inicial do órgão ambiental, a partir do momento em que a 214 

constituição de 88 alterou o conceito de domínio das águas. A água, inicialmente, era de 215 

domínio particular, ela passou a ser de domínio público e, como bem público, precisa de 216 

uma autorização do órgão gestor para a sua utilização. Aqui em Minas Gerais nós temos a 217 

Outorga devidamente instituída desde 93, antes mesmo das políticas atuais de gestão de 218 

recursos hídricos. Atualmente está disciplinada pela Lei 13.199/1999, e pela portaria IGAM 219 

49/2010. Além disso, a própria legislação coloca que algumas das intervenções, em que pese 220 

alterar a qualidade, a quantidade e o regime, por ter um porte pequeno, ter uma característica 221 

menor, elas são consideradas insignificantes ou isentas de Outorga, mas não dispensam de 222 

um cadastro prévio. A primeira que vem lá na própria legislação, que é os núcleos 223 

populacionais rurais, que ele foi disciplinado aqui em Minas Gerais pela resolução conjunta 224 

SEMAD IGAM 1913/2013, que coloca lá que pequenas populações rurais, em até 600 225 

pessoas, podem ser isentas de Outorga, mas sujeita ao cadastro. Os usos relacionados a obras 226 

e serviços de travessias, que é a resolução 1964/2013, e os usos considerados insignificantes. 227 

Isso é uma competência, inicialmente, dos comitês de bacia, fazerem essa definição. No 228 

entanto, na ausência de manifestação e disciplinamento por parte dos comitês, o Conselho 229 

Estadual fez esse disciplinamento. Nós temos hoje duas deliberações normativas que falam, 230 

especificamente, dos usos insignificantes, uma é a 09/2004, que coloca regras gerais para 231 

acumulações, captações, derivações e águas subterrâneas, e recentemente, em 2010, teve 232 

uma que alterou colocando também a possibilidade de postos tubulares na região semiárida, 233 
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a gente vai ver ali a delimitação, também ser considerado uso insignificante, devido as 234 

características de disponibilidade hídrica na região. Só para ilustrar, então ali nós temos no 235 

estado, dividido em duas grandes regiões, que diferem os critérios para o uso insignificante. 236 

Recentemente, esse ano, no início desse ano, tendo em vista a necessidade de garantir a 237 

reservação de água no norte de Minas, semiárido, e aqui no noroeste, houve uma alteração 238 

da deliberação normativa 09 permitindo a alteração do volume de barramentos, então há 239 

uma nova regra para construção de barramentos nessa região, que antes nós tínhamos um 240 

limite de até 3 mil m³ de acumulação, com essa nova norma, nós passamos para 40 mil m³. 241 

Isso é um grande avanço em termos de gestão e reservação de água nessa região, porque 242 

permite que essas regiões tenham acumulações de água. Quando a gente vai para a região 243 

semiárida mineira, a gente vê que lá, em que pese ter uma quantidade pequena de chuvas, 244 

elas ocorrem em um período muito curto. Então, é oportuno que a gente tenha condições de 245 

reservar essa água. Então o objetivo dessa alteração da DN foi exatamente trazer essa 246 

ampliação. Nas demais situações não houve alteração, no restante do estado continua 5 mil 247 

m³ para acumulações, captação de 1 litro por segundo. Poços manuais permanecem a mesma 248 

referência, que é 10 m³/dia. Passa, por favor. E a questão dos poços tubulares. 249 

Excepcionalmente nessa região em vermelho, é permitida a construção de poços tubulares, 250 

considerados como uso insignificantes, limitando aí a captação de área de 14 mil litros de 251 

água para propriedades rurais, e aí com as finalidades de consumo humano, dessedentação 252 

animal e pequenas irrigações, ok? Então, em termos de regulamentação, de regularização 253 

dos usos de recursos hídricos, nós temos a Outorga e os Usos Insignificantes. Deixo 254 

destacado que desde maio de 2017, os usos insignificantes são on-line e gratuitos, então 255 

você entra no sistema, presta declaração quanto ao uso que você pretende realizar ou já 256 

realiza, e tem automaticamente emitida a Certidão de Uso Insignificante, com a validade de 257 

3 anos, que devem ser renovadas a cada três anos. E temos de como é feito a análise da 258 

Outorga. Hoje nós temos o regramento que até, ele está aí com seus dias contados, que é a 259 

portaria 49/2010, ela vai ter vigência até o dia 4 de setembro desse ano, quando entrará em 260 

vigor o decreto 47705, que foi publicado no dia 4, e uma nova portaria que vai vir substituir 261 

a portaria 49. Na sequência eu falo um pouco mais do quê que a gente está mudando aí nessa 262 

nova normativa. De uma forma geral, conforme estabelecido no Plano Estadual de Recursos 263 

Hídricos, a vasão de referência para análise de Outorga no estado é a Q7, 10, que é a vasão 264 

mínima, durante 7 dias consecutivos com período de retorno aí de 10 anos. Quanto ao 265 

percentual, que eu posso outorgar, ele tem uma diferença de acordo com a bacia hidrográfica 266 

na qual eu estou inserido, variando de 50% a 30%, o restante deve ser caracterizado como 267 

fluxo residual. Há uma característica específica, que aqui na região é muito comum, eu 268 

posso conseguir, posso outorgar acima do percentual disponível, desde que eu faça um 269 

barramento com regularização de vasão, que o objetivo é exatamente esse, reservar a água 270 

no período de chuva, onde eu tenho uma maior abundância, para poder regular o fluxo ao 271 

longo do ano, e aí sim eu consigo ter uma captação superior ao limite outorgável da bacia. 272 

Só para detalhar, no que está em azul mais claro ali são as regiões onde eu posso outorgar 273 

até 30% da Q7, 10, nas demais é 50% da Q7, 10. As regiões em que estão hachuradas em 274 

amarelo ali, são as áreas de conflito, que falo posteriormente. Um grande desafio hoje para o 275 

órgão gestor das águas de Minas é o passivo de Outorgas que nós recebemos. As Outorgas, 276 

elas estavam sob responsabilidade da SEMAD até maio do ano passado. Nessa transição, foi 277 

transferido para o IGAM 25 mil processos de Outorga aguardando análise, e desde então 278 

uma série de medidas vem sendo adotadas pelo IGAM no sentido de garantir uma melhoria 279 

no desempenho dessas análises. E aí a gente tem um gráfico da performance estadual, que a 280 

gente vê aí um comparativo de Outorgas analisadas, o que nós temos ali na linha vermelha, é 281 
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o número de processos de Outorga que entra mensalmente no órgão ambiental. A gente 282 

observa que tem ali um certo padrão, e esse padrão, ele está em torno de 900 a 950 processos 283 

mês, média, e a partir de maio de 2018, junho de 2018, quando o IGAM assumiu Outorga, 284 

em função de ter uma equipe dedicada, uma série de procedimentos, nós conseguimos 285 

mudar o comportamento. Até então eu estava ali muito próximo, que entra e sai, e houve um 286 

acúmulo ao longo dos anos. A partir desse momento, nós alteramos a curva e conseguimos 287 

liberar mais Outorgas do que efetivamente entrava no órgão ambiental. Aqui do regional. O 288 

regional aqui do noroeste, o Carlos, nosso coordenador aqui, acredito que todos conheçam, 289 

ele também tem um comportamento muito parecido com o estado, que houve a partir da 290 

gestão aqui da URGA, nós conseguimos sempre sair mais processos do que o número de 291 

processos que entram na regional. Isso a gente observa que uma grande variação ali entre a 292 

entrada de processo, alguns meses com volume muito grande de entrada de processos, mas a 293 

gente está conseguindo reduzir o passivo aqui no regional. Aí é um detalhamento geral do 294 

que entra. Uma questão importante que sempre vem aí à tona é o que vem lá embaixo, na 295 

estratificação, é a quantidade de processos que são indeferidos, e aí gostaria de aproveitar a 296 

oportunidade para chamar atenção sobre a qualidade dos processos técnicos. Os processos, 297 

na maioria das vezes, eles são muito mal instruídos tecnicamente, o que tem gerado um 298 

excesso de informações complementares. Em média, 70% de todos os processos que são 299 

analisados, geram informação complementar. Isso representa um trabalho dobrado da nossa 300 

equipe, porque duas vezes que eu tenho que pegar o processo. Então, se hoje o Carlos 301 

consegue aqui sair em média ali 120 processos mês, se não fosse a quantidade de 302 

informações complementares, poderia estar muito próximo de 200 ou até 220 processos mês. 303 

Então é algo que é importante aí ter um aprimoramento técnico nos nossos processos. E aí 304 

uma evolução geral do estado, como que a gente conseguiu reverter a curva aí do processo 305 

de Outorga, ele vinha acumulando aí nos últimos anos e a gente conseguiu reverter 306 

significativamente essa evolução desse passivo. Aí falando um pouquinho o quê que está 307 

mudando na questão das Outorgas. Foi publicado, como eu disse, no dia 4 de setembro, o 308 

decreto 47705, que traz regras gerais para a questão, Procedimentos Gerais para Outorga. 309 

Ele está com 30 dias de vacância, então ele entra no dia 5 de outubro em vigência. O quê 310 

que ele trouxe? Ele vem imbuído da política de simplificação do governo estadual, então nós 311 

trouxemos uma simplificação das modalidades de Outorga, anteriormente nós tínhamos 312 

autorização e concessão, sendo autorização para os usuários particulares e concessão para 313 

órgãos públicos. A gente acabou com essa distinção, é tudo autorização, a diferença vai ser 314 

na validade das mesmas; a simplificação de documentos, então deixa de ser exigido 315 

documentos autenticados e outros documentos, como reserva legal, matrícula averbada em 316 

cartório, tudo isso passa a ser escritura do imóvel, uma simples declaração de que você tem 317 

acesso ao ponto de intervenção é suficiente. Nós entendemos que essa questão não é uma 318 

questão de gestão de recursos hídricos, é a questão de direito de propriedade que vai ser 319 

regulada pelos meios que forem necessários em uma eventual discordância, padronização no 320 

prazo de apresentação de informações complementares, passará a ser padronizado, serão os 321 

mesmos prazos hoje exigíveis no licenciamento ambiental, 60 dias. E esse decreto, ele 322 

também permitiu algumas alterações de procedimentos e normas que virá nessa portaria, que 323 

vai complementar a regulamentação e revogar, em definitivo, a portaria 49. Ainda dentro das 324 

inovações, e aí eu vejo aqui o Zé Américo e outras pessoas aqui de comitê de bacia, os 325 

comitês de bacias passam a ter um papel fundamental na gestão de áreas de conflito, quando 326 

a gente olha as competências dos comitês de bacia, a primeira instância na gestão de 327 

conflitos cabe aos comitês. Então os comitês são chamados a responsabilidade agora para 328 

assumir esse papel nessa gestão, nessa alocação negociada de água, e o IGAM chega em um 329 
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segundo momento, com apoio técnico, para consolidar e transformar esse processo em uma 330 

Outorga coletiva, tá? Além disso, isso dá uma maior clareza nos processos, uma regra que 331 

também já vem no decreto, que muda significativamente a questão das áreas de conflito. 332 

Hoje é declarada uma área de conflito, todos os processos ali ficam válidos, as Outorgas 333 

vigentes, e todos os usuários devem se organizar para buscar Outorga coletiva, para, aí sim, 334 

gerar o processo único e a portaria coletiva. Para as novas DACs ou para as DACs que ainda 335 

não têm processos formalizados, nós iremos, assim que for emitida a DAC, já criar o 336 

processo único, inserir lá todos os usuários que têm Outorgas válidas, editar uma portaria 337 

coletiva com esses usuários, com a validade de 1 ano. Nesse período de 1 ano, os usuários já 338 

outorgados, que estão com Outorga válida, e os que estão querendo acessar aquela água, 339 

deverão entrar com processo ou de retificação, se houver novos usuários querendo entrar, ou 340 

de simples renovação, mantendo aquelas condições. Isso aprimora a gestão das áreas de 341 

conflito, sempre com papel importante dos comitês. Aí é só um mapinha detalhando aonde 342 

estão nossas áreas de conflito, e aqui no noroeste e triângulo é onde nós temos a maior 343 

concentração dessas áreas. E aí, falando especificamente sobre a questão da segurança de 344 

barragens, a Política Nacional de Segurança de Barragens, ela coloca que barragem de 345 

acumulação de água, exceto para geração de energia, ela é de competência do órgão gestor 346 

de recursos hídricos, cabendo ou, no caso de Minas Gerais, o IGAM nas águas de domínio 347 

do estado, ou a Agência Nacional de Águas, no caso de rios de domínio da União, a questão 348 

do acompanhamento e fiscalização da segurança de barragens. A Política é de 2010, mas ela 349 

demorou a ser regulamentada no estado de Minas Gerais. Somente na reforma 350 

administrativa do IGAM, do ano passado, foi criado uma gerência específica para cuidar da 351 

segurança de barragens, que é a GESI, que tem, entre as suas competências, promover a 352 

gestão de seguranças de barragens e o planejamento da infraestrutura hídrica no estado. É 353 

um desafio enorme, tá? Quando a gente faz avaliação do quantitativo de barragens 354 

cadastradas, seja como uso insignificante, seja como outorgas no estado, nós chegamos aí a 355 

56 mil estruturas existentes, com volumes diferentes, mas todas elas, de alguma forma, têm 356 

que ir para o cadastro de segurança de barragens. Então é um desafio grande do IGAM 357 

acompanhar essa segurança de barragens, sempre ressaltando que o IGAM, ele não é 358 

responsável pela segurança da estrutura. A estrutura é responsabilidade do empreendedor, do 359 

proprietário daquela estrutura que tem que adotar todas as medidas previstas na legislação 360 

para garantir a integridade daquela estrutura. O IGAM, ele é simplesmente, ele acompanha a 361 

gestão aí desses processos de segurança de barragens. E aí, em termos de volume, a gente 362 

tem aí grande parte das nossas estruturas são pequenas estruturas, ou com volumes não tão 363 

consideráveis, mas acima de 250 mil m³, eu tenho 382 barragens, que é hoje aí o nosso 364 

grande desafio é fazer a gestão delas. Nós estabelecemos um cronograma para poder fazer 365 

essa gestão, a gente está focando, começando nas maiores estruturas e descendo até as 366 

consideradas de uso insignificante. Só pra gente ter uma noção aonde estão as nossas 367 

maiores estruturas e a gente observa claramente que elas estão aqui, na região de vocês, no 368 

noroeste, Alto Paranaíba ali é onde a maioria das grandes barragens estão concentradas. 369 

Então, por isso a importância e por isso que foi escolhido pelo Sisema a gente vir aqui 370 

abordar a questão de segurança de barragens. Aí é só um cronograma da evolução da política 371 

em Minas Gerais. Então, a política, ela é de 2010. Em 2014, ainda em uma gestão 372 

compartilhada IGAM e SEMAD, foi editada uma resolução conjunta que convocou os 373 

usuários a fazer o cadastramento dessas estruturas, fato que não foi efetivamente atendido, 374 

razão pela qual diversos usuários foram devidamente autuados, não sei se ocorreu aqui na 375 

região, mas muitos usuários que estavam outorgados e que não apresentaram as informações 376 

de segurança de barragem, tiveram autuação. Em 2018, como eu disse, foi criado a GESI, 377 
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que veio estruturar a gestão das barragens no âmbito do órgão gestor estadual. E nesse ano, 378 

no início desse ano foram publicadas duas portarias, a 02 e a 03, detalhando como seria a 379 

gestão dessas estruturas no estado de Minas. Só registrando o quê que tem de principais 380 

diretrizes na política de segurança de barragens, ela vem com objetivo de reduzir a 381 

possibilidade de acidentes e de suas consequências, lembrando que estrutura de risco 0 não 382 

existe. Todos os engenheiros que aqui estão sabem que nós não conseguimos fazer nada com 383 

risco zero, mas a ideia é minimizar ao máximo o risco de acontecer um acidente, e 384 

principalmente as consequências associadas a essa estrutura, reforçando ali que o 385 

empreendedor e o responsável técnico, e aí é importante sempre ter essa dobradinha 386 

empreendedor e responsável técnico, são as pessoas responsáveis que têm que garantir a 387 

estrutura da barragem, a segurança da barragem. Como eu disse, a fiscalização caberá ao 388 

órgão gestor que concedeu a Outorga, podendo ser o IGAM ou a ANA, e no caso de 389 

hidrelétricas, a ANEEL, que é a responsável pela segurança de barragens de água de usos 390 

múltiplos. E para fins de subsidiar a gestão das barragens em nível estadual e ter uma 391 

avaliação em nível nacional, a Política Nacional estabeleceu a necessidade de fazer um 392 

cadastro dessas estruturas. Não é o cadastro de uso insignificante, não é as Outorgas que a 393 

gente tem um cadastro, nem é o cadastro de usuários de recursos hídricos que têm lá o 394 

objetivo de cobrança em algumas regiões, é um cadastro de barragens, que é com 395 

fundamento específico de conhecer essas estruturas, conhecer as suas características e, a 396 

partir daí, poder acompanhar se os empreendedores estão adotando as medidas de 397 

elaboração dos planos, dos programas de inspeções e etc. Então a portaria 02, ela veio 398 

regulamentar em nível estadual o que está previsto na Política Nacional de Segurança de 399 

Barragens, e estabelecendo qual é a periodicidade que cada um daqueles estudos deve 400 

acontecer, qual é o conteúdo mínimo desses estudos. Então, nessa portaria vem falando lá o 401 

quê que é o Plano de Segurança de Barragens; qual é o seu conteúdo; quando que ele tem 402 

que ser elaborado; em quais estruturas cabe o Plano de Segurança de Barragem; como que 403 

deve ser o procedimento de inspeção regular de segurança de barragens; a questão da 404 

inspeção especial, quando que ela deve ocorrer, quais condições da estrutura motiva esse 405 

tipo de segurança; a revisão periódica do plano, “Eu fiz o Plano, quando eu devo fazer uma 406 

revalidação desse Plano?”; e o Plano de Ação de Emergência, que é o PAE, que é quando 407 

vai estar ali detalhado os procedimentos para eventual situação de emergência. Esses 408 

documentos, a entrega desses documentos, quando deve ocorrer. Ele é organizado com base 409 

em uma classificação dessas estruturas, que leva em conta a altura do maciço, colocando aí 410 

principalmente que tem aí a altura desse maciço, da fundação até a crista, de 15 metros de 411 

altura, capacidade de reservação de 3 milhões de m³, e categoria de dano potencial associado 412 

médio e alto, conforme está disposto lá na portaria. Então, nos dois primeiros critérios, ele é 413 

muito fácil, objetivo, e a maioria das estruturas do estado seriam descartadas, considerando 414 

os dois primeiros critérios. No entanto, quando eu faço uma avaliação do dano potencial, a 415 

maioria são incluídas. Então é importante que os empreendedores que possuem barragem, 416 

peça ao seu responsável técnico para fazer uma leitura atenta dessa portaria e fazer o 417 

enquadramento conforme essa portaria, porque principalmente a existência de comunidades 418 

próximo a estrutura, pode elevar o risco para médio ou para alto, então o que leva a uma 419 

pequena estrutura muitas vezes de uso insignificante, de até 5 mil m³, ser classificada como 420 

média/alta. Então, portanto, incide sobre ela uma série de responsabilidades da Política 421 

Nacional e da regulamentação estadual. E aí, existe uma matriz de classificação, que a partir 422 

dessa categoria de risco, ela vai definir qual é o tipo de estudo, a frequência de apresentação 423 

desses estudos, tudo isso está lá na portaria. Eu não trouxe esse detalhamento porque é muito 424 

técnico, muito específico, a gente gastaria muito tempo aqui para fazer esse detalhamento. E 425 
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aí, de acordo com aquelas classes, coloca quais são os prazos, por exemplo, então, se a 426 

barragem for classificada em classe A, ele vai ter aí 1 ano para elaborar aqueles estudos, e 427 

assim sucessivamente, a portaria detalha entre 1, 2 e 3 anos para as barragens que estão 428 

classificadas, o prazo para apresentação, que é o Plano de Segurança de Barragens, o Plano 429 

de Ação de Emergência e a revisão periódica de segurança de barragem. Para a questão da 430 

revisão periódica, é também estabelecido conforme essa matriz, colocando aí prazo de 5, 7, 431 

10 e 12 anos, quanto menor risco tem a estrutura e menor efeito, ela, a revisão pode ser mais 432 

expandida, o prazo de validade do documento, ele é maior. E aí, agora a portaria 3, a portaria 433 

2 define quais são as estruturas que são passíveis de cadastro e quais são os documentos e 434 

conteúdo mínimo para cada uma delas. A portaria 3 já convoca esses empreendedores a 435 

realizar esse cadastro e, para isso, foi feito um cronograma de estruturas, de acordo com 436 

esses riscos associados. Então, a primeira categoria, o primeiro grupo de barragens que 437 

foram convocadas foram as barragens com uma altura de crista superior a 15 metros, maior 438 

ou igual a 15 metros, e um volume de acumulação de até 3 milhões de m³. Esse aí o prazo já 439 

está vencido, venceu no dia 30 de abril desse ano. E aí é importante que, mesmo com o 440 

prazo vencido, se eventualmente alguma estrutura não se cadastrou, busque imediatamente o 441 

cadastro. A próxima, que vence agora no final do mês, são as barragens que tenham uma 442 

altura menor que 15 metros e volumes acumulados menor que 15 metros, mas que estejam 443 

inseridas em área urbana, de acordo com os critérios de planejamento municipal, terão prazo 444 

até o dia 30 de setembro para realizar o cadastro. Com volume acumulado de 1.500 até 3 445 

mil, até 31 de dezembro de 2020; de 250 mil a 1 milhão e meio, até 31 de dezembro de 21 e, 446 

as demais, até dezembro de 22. Então esse é o cronograma hoje para buscar o cadastro das 447 

estruturas junto ao IGAM. Aí o quê que nós esperamos em termos de quantitativo de 448 

estruturas para cada um desses critérios? No primeiro critério, era esperando 98 barragens a 449 

serem cadastradas. Nesse segundo, que vence agora no final do mês, mais 100 estruturas 450 

devem vir. Entre 1500 e 3 mil são 40; entre 250 mil e 1 milhão e meio, são 245; e menor do 451 

que 250 mil m³, 42.365 estruturas que deverão buscar o cadastro junto ao órgão ambiental. 452 

Em que pese ter esse prazo, nada impede que os usuários antecipem o cadastro, não tem 453 

vedação. “Ah, eu tenho lá uma pequena estrutura e já quero ficar resolvido”, eu já posso ir lá 454 

e fazer o cadastro, sem problema. No site do IGAM nós temos um menu lateral ali que tem 455 

um link falando sobre a questão do cadastro, quais são as normas aplicáveis e manuais de 456 

orientação, então eu coloquei a foto aí de um manual para cadastro de barragens, que vai 457 

mostrar como que você acessa o sistema, quais são as informações que sã requeridas, ok? E 458 

aqui uma outra situação, que nós fomos surpreendidos aí recentemente, no início do ano, 459 

com uma decisão judicial que nos obrigou a fazer o cadastro de todos os reservatórios, 460 

comumente conhecidos como piscinões. Esse cadastro, ele é fruto de uma ação do 461 

Ministério Público Estadual, que obriga o estado de Minas Gerais a fazer esse cadastro. 462 

Então, em função dessa decisão liminar, o IGAM, ele publicou a portaria 18, convocando 463 

todos os usuários, todos os empreendedores do agronegócio que tenham piscinão, que aí é 464 

uma estrutura de reservação acima do nível, se for somente escavado não se aplica, mas ser 465 

tiver qualquer tipo de alteamento, ele precisa entender aí a essa portaria, e a Instrução de 466 

Serviço 04/2019. Essas duas normas, a portaria 18, ela convoca todos os usuários que já 467 

estão outorgados, a apresentar os documentos – que eu vou falar na sequência – para o órgão 468 

ambiental, fazer o depósito desses documentos no IGAM, por meio dos balcões das 469 

SUPRAMs, e para os processos que estão em tramitação no IGAM e nas SUPRAMs, a 470 

instrução de serviço vem colocando isso, nós estamos impedidos por decisão judicial de 471 

deferir qualquer processo de Outorga que não tenha sido apensado ao processo os 472 

documentos que eu vou listar ali. Então foi colocado um procedimento administrativo de 473 
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como nós faríamos essa verificação. Os documentos que têm que ser apresentados, é um 474 

formulário de cadastro do reservatório, então lá no site do IGAM tem o modelo de 475 

preenchimento: projetos hidráulicos básicos da estrutura; anotação de responsabilidade 476 

técnica; plano de funcionamento de segurança da estrutura, e para barramentos superiores a 477 

15 metros de altura, ou com capacidade de 3 milhões de m³, tem que apresentar o PAE. E aí 478 

chamo atenção que houve uma aplicação para esse tipo de estruturas da Política Nacional de 479 

Segurança de Barragens. A gente vê claramente isso quando a gente olha o item 5 ali que 480 

coloca o PAE, e é o mesmo critério utilizado na Política de Segurança de Barragens. Nós 481 

não concordamos com essa proposta, tanto é que nós já apresentamos uma série de 482 

fundamentações para a Advocacia Geral para tentar reverter isso aí, mas é o que está vigente 483 

no momento. Então, as estruturas deverão apresentar esse tipo de documento, ok? Gente, de 484 

uma forma bem rápida e sucinta, era isso o que eu tinha para trazer para vocês sobre a 485 

questão de segurança de barragens. Estou à disposição para dúvidas, além disso, deixo ali os 486 

meus contatos que, eventualmente, sobre esse assunto e demais de planejamento e 487 

regulação, estou à disposição de vocês. Obrigado. Rodrigo Ribas – Presidente – Muito 488 

obrigado, Marcelo. Senhores Conselheiros, alguma dúvida, alguma questão? Querem 489 

aproveitar a presença do Marcelo? Acho que encerramos. Muito obrigado, Marcelo. Muito 490 

obrigado aos senhores. Muito obrigado ao Sílvio, parabéns pelas apresentações. Queria 491 

registrar dois assuntos antes de fazer a leitura. O primeiro, é claro, é só registro de presença, 492 

eu queria registrar a presença da senhora Chefe de Gabinete da Secretaria de Estado de Meio 493 

Ambiente, doutora Daniela Diniz, representando o excelentíssimo senhor Secretário de 494 

Estado de Meio Ambiente, para poder prestigiar os senhores nessa reunião tão importante. 495 

Doutora Daniela, muito obrigado pela presença. O segundo é que chegou ao conhecimento 496 

dessa mesa, de uma maneira muito geral, algumas, vamos chamar de desvios, que são 497 

novidades para nós em relação a atuação como Conselheiros, a atuação nessa casa, em 498 

relação a possíveis problemas que nós tenhamos. Eu vou explicar. De uma maneira geral, 499 

quando um consultor entra em contato com um Conselheiro, seja ele de que ordem for, de 500 

forma a tentar moldar o voto desse Conselheiro, esse é um desvio de conduta, isso é uma 501 

conduta inadequada, se o Conselheiro leva em consideração novidades que não estão no 502 

processo. A Lei 14.184, que estabelece os procedimentos afetos ao processo administrativo, 503 

diz muito claramente que em um procedimento de análise de recurso, é o recurso que está 504 

em análise. Não é o histórico, não é a cor dos olhos de quem conversa, não é a simpatia do 505 

representante, é o recurso. É preciso que os Conselheiros tenham nas suas mãos as 506 

informações que são passadas. Nesse Conselho, são passados o Boletim de Ocorrência, o 507 

Auto de Infração, o recurso apresentado, o parecer da SUPRAM em relação ao recurso, com 508 

a listagem de todos os documentos que compõem o recurso, que foram apresentados pelos 509 

representantes, pelo autuado, por seu representante legal, e tem ao final, quando são pedidas 510 

vistas, é claro, são garantidas vistas do processo na íntegra aos senhores Conselheiros, tem o 511 

parecer de vista dos Conselheiros, que podem levar em consideração se existem ou não 512 

existem documentos que não foram considerados na análise. É esse documento, é este 513 

processo que está em análise. Então, eu gostaria de chamar atenção dos senhores 514 

Conselheiros para que não façam, para que não incorram em um erro que possa ser 515 

interpretado como advocacia administrativa. Atuar a favor de um ente qualquer, de ofício, 516 

fora do devido processo legal, é considerado advocacia administrativa, e isso é vedado por 517 

lei. Se eu não me engano, a lei 869/1952, que trata do nosso comportamento ético, ela fala 518 

disso. Então eu gostaria de chamar atenção dos senhores para que não se exponham a esse 519 

tipo de situação, para que não sejam, que não haja possibilidade de interpretação de que os 520 

senhores estão praticando advocacia administrativa. Durante a atuação dos senhores como 521 
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Conselheiros, os senhores são servidores públicos, então os senhores estão sujeitos a mesma 522 

legislação que rege a ética do serviço público. Então, só para chamar atenção, pedir aos 523 

senhores que não façam. Eu não sei se tem alguma pessoa que entrou em contato, a 524 

informação veio de maneira geral. Só cuidado para que os senhores não façam isso, porque 525 

os senhores podem poluir os próprios processos, está certo? Muito obrigado. E agora eu vou 526 

fazer... Ah, quem tiver interesse em receber um certificado de que participou dos “Diálogos 527 

com o Sisema”, tem uma lista lá fora. O Sílvio falou, mas eu queria reforçar. É só se 528 

inscrever na lista lá, que vai receber um certificado. 5. PROCESSOS 529 

ADMINISTRATIVOS PARA EXAME DE RECURSO DE AUTOS DE INFRAÇÃO. 530 

Rodrigo Ribas – Presidente – E agora eu vou fazer o trabalho mais difícil do dia inteiro, eu 531 

vou fazer a leitura da pauta, dos 12 itens da pauta. Nós estamos entrando então no item 5. 532 

Conselheiro Thiago Diógenes Cardoso Rocha – SIAMIG – Senhor Presidente? Rodrigo 533 

Ribas – Presidente – Pois não. Conselheiro Thiago Diógenes Cardoso Rocha – SIAMIG 534 

– Sobre a sua manifestação de agora, eu só queria que fosse esclarecido, porque é 535 

corriqueiro, inclusive na justiça, no órgão judicante, receber memoriais de advogados ou dos 536 

interessados, com um resumo da matéria que está nos autos, que, às vezes, eles se tornam 537 

volumosos mesmo. Então, essa matéria em forma de memorial, às vezes, ela ajuda o 538 

Conselheiro a formar sua convicção. Porque, da forma que foi colocado, eu não sei se 539 

entendi bem, nenhum tipo de contato seria permitido, do Conselheiro com o consultor, e eu 540 

acredito que esse esclarecimento, esse memorial que eventualmente possa chegar, não que 541 

tenha chegado, ele pode ser mais contributivo do que prejudicial. Rodrigo Ribas – 542 

Presidente – Muito obrigado, Conselheiro Thiago, não é isso? Na verdade, nós estamos 543 

tratando aqui de procedimentos administrativos muito sucintos, em que todas as informações 544 

já estão disponíveis. O que eu quis chamar atenção não é que eventualmente não pode ter 545 

conhecimento, que o senhor não pode ir, por exemplo, à SUPRAM e pegar o processo e ter 546 

vistas do processo fora do pedido aqui do Conselho, ou eventualmente pedir alguma 547 

complementação de informação. É só tomar o cuidado para que isso não configure, na sua 548 

atuação, como advocacia administrativa. Não é uma puxada de orelha, de forma alguma, é 549 

só uma sugestão baseada na Lei de Processo Administrativo e do Código de Ética do 550 

Servidor Público, de forma que se evite que se façam esses equívocos de trabalhar em prol 551 

de um determinado empreendimento. Nós sabemos, por norma, por força, que alguns dos 552 

Conselheiros são representantes de setores que estão ligados a alguns dos autuados, eles 553 

farão a sua representação, e a representação não é indevida, é só o cuidado para que isso não 554 

extrapole da representação requerida, para conturbação do próprio processo, tá certo? Deu 555 

para entender, Conselheiro? Conselheiro Thiago Diógenes Cardoso Rocha – SIAMIG – 556 

Não, claro, é bastante claro, eu estou só apenas destacando que no meu entendimento, um 557 

memorial que destaca pontos que estão dentro do processo, não configura essa advocacia 558 

administrativa. Rodrigo Ribas – Presidente – Perfeito. Muito obrigado. Bom, então vou 559 

passar à leitura dos itens. Como nós estamos tratando de retorno de vistas, todos os itens da 560 

pauta serão discutidos. Não há necessidade de pedir novas vistas, porque não pode, nem de 561 

pedir destaques para discussão, porque elas já serão garantidas, tá? Item 5: Processos 562 

Administrativos para exame de Recurso de Auto de Infração: 5.1 – Luiz Antônio 563 

Mânica/Fazenda Almas ou Boa Vista - Não aproveitamento econômico de lenha nativa 564 

proveniente de intervenção ambiental com supressão - Unaí/MG - PA/Nº CAP 558388/2018 565 

- AI/Nº 72948/2018 - Apresentação: Supram NOR. Retorno de vistas pelos Conselheiros 566 

representantes da FAEMG e do CREA. Eu vou pedir licença aos senhores para não ler o 567 

retorno de vistas do nome, porque houve troca dos dois Conselheiros nesse caso, então não é 568 

o Conselheiro Ricardo e nem o Conselheiro José Américo que farão as leituras ou 569 
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apresentação dos pareceres. Item 5.2 – Valdivino Diniz Linhares Neto/Fazenda Monte 570 

Carmelo - Explorar Área de Preservação Permanente, sem licença do Órgão Ambiental 571 

Competente - Unaí/MG - PA/Nº CAP 528014/2018 - AI/Nº 138005/2018 - Apresentação: 572 

Supram NOR. Retorno de vistas pelo Conselheiro representante da FAEMG. Item 5.3 – José 573 

Honório Gonçalves da Silva/Fazenda Forquilha - Queimada em área comum sem 574 

autorização do órgão ambiental competente - Unaí/MG - PA/Nº CAP 449927/2016 - AI/Nº 575 

28072/2016 - Apresentação: Supram Noroeste. Retorno de vistas pelo Conselheiro 576 

representante da FAEMG. Item 5.4 – Mozart José Magalhães – se eu errei, peço desculpas –, 577 

Fazenda Canto Mata Velha - Explorar Área de Preservação Permanente, sem licença do 578 

Órgão Ambiental Competente - Unaí/MG - PA/Nº CAP 535243/2018 - AI/Nº 73268/2018 - 579 

Apresentação: Supram Noroeste. Retorno de vistas pelo Conselheiro representante da 580 

FAEMG. Item 5.5 – Carlos Fernandes Coninck/Fazenda Canabrava - Explorar área de 581 

vegetação nativa em área comum, sem licença do Órgão Ambiental Competente - Unaí/MG 582 

- PA/Nº CAP 513442/2018 - AI/Nº 74062/2018 - Apresentação: Supram Noroeste. Retorno 583 

de vistas pelo Conselheiro representante da FAEMG. Item 5.6 – Virgínia Alves da Mata de 584 

Pinho/Fazenda Barreiro - Suprimir sem autorização do órgão ambiental competente - 585 

Cabeceira Grande/MG - PA/Nº CAP 494983/2018 - AI/Nº 026300/2017 - Apresentação: 586 

Supram Noroeste. Retorno de vistas pela Conselheira representante da FAEMG. Item 5.7, 587 

Luiz Carlos Figueiredo/Fazenda Campinas/Veredão - Captar água superficial sem a devida 588 

outorga - Unaí/MG - PA/Nº CAP 479864/2017 - AI/Nº 26838/2017 - Apresentação: Supram 589 

Noroeste. Retorno de vistas pelos Conselheiros representantes da FAEMG e do CREA. 5.8 – 590 

Aguimar Augusto da Silva/Fazenda Boa Esperança - Desmatar área de vegetação nativa em 591 

área comum, sem licença do Órgão Ambiental Competente - Bonfinópolis de Minas/MG - 592 

PA/Nº CAP 469265/2017 - AI/Nº 044519/2017 - Apresentação: Supram Noroeste. Retorno 593 

de vistas pelos representantes da FAEMG e do CREA. Item 5.9 – Destilaria Vale do 594 

Paracatu Agroenergia Ltda./Fazenda Boa Sorte – Causa poluição ambiental de qualquer 595 

natureza que resulte ou possa resultar em dano aos recursos hídricos, as espécies vegetais e 596 

animais – Paracatu/MG – PA/Nº CAP 496815/2017 – AI/Nº 74237/2017 – Apresentação: 597 

Supram Noroeste. Retorno de vistas pelo representante da FIEMG. Item 5.10 – Evandro 598 

José Caixeta/Fazenda Alvorada - Causar poluição ou degradação ambiental que resulte ou 599 

possa resultar em dano aos recursos hídricos ou que prejudique a saúde, a segurança ou o 600 

bem-estar da população - Paracatu/MG - PA/Nº CAP 502902/2018 - AI/Nº 73912/2017 - 601 

Apresentação: Supram Noroeste. Retorno de vistas pelos Conselheiros representantes da 602 

FAEMG da SIAMIG. Item 5.11 – Francisco Sales Jales/Fazenda Tamanduá - Operar 603 

atividade efetiva ou potencialmente poluidora do meio ambiente sem a devida licença – 604 

Paracatu/MG - PA/Nº CAP 622856/2019 - AI/Nº 181190/2018 - Apresentação: Supram 605 

Noroeste. Retorno de vistas pelo Conselheiro representante da FAEMG. Item 5.12 – 606 

Francisco Sales Jales/Fazenda Tamanduá - Desmatar vegetação nativa em 13,11 ha de 607 

cerrado sensu stricto sem autorização do órgão ambiental - Paracatu/MG - PA/Nº CAP 608 

02/09/2019 AI/Nº 181150/2018 - Supram Noroeste. Retorno de vistas pela Conselheira 609 

representante da FAEMG. Senhores Conselheiros, considerando que todos estão destacados, 610 

nós passamos agora à dinâmica da discussão. Nós vamos fazer primeiro a apresentação dos 611 

pareceres de vistas pelos solicitantes. Pela ordem, a representante da FAEMG e, depois, o 612 

representante do CREA. Depois nós vamos abrir para discussão com os inscritos e, por fim, 613 

nós vamos fazer a apresentação da manifestação da equipe técnica, ouvidas todas as 614 

questões. Eu gostaria de duas coisas, eu não sei se os senhores lembram, os novos não 615 

lembram, os antigos certamente sim, na 99ª Reunião Extraordinária da URC, nós fizemos 616 

um acordo, eu gosto de chamar de acordo para não parecer chato, o Conselho tem, não sei se 617 
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os senhores lembram, o Conselho tem obrigação de prestar o serviço que é público, e o 618 

serviço público é dar respostas, seja ela qual for, dar resposta. Naquela reunião nós 619 

estabelecemos que a gente não teria horário de fim e que a gente iria enquanto 620 

aguentássemos. Fomos enquanto aguentamos, fomos até tarde, conseguimos naquela ocasião 621 

a liberação aqui da Câmara Municipal para que a gente fizesse isso. Eu quero reiterar então 622 

o acordo com os senhores, o pedido aos senhores de que esse Conselho não se dilua, não se 623 

extinga até que nós tenhamos dado resultado, a resposta à sociedade desses 12 itens. São 624 

apenas 12 itens, eu acho que não há nenhuma dificuldade em nós findarmos os 12 itens. O 625 

Doutor Thales está ali doido para falar alguma coisa, Doutor Thales. Thales Vinícius – 626 

Advogado – Questão de ordem regimental, presidente. Artigo 28, parágrafo 7º do regimento 627 

interno do COPAM. Ele trata da ordem de funcionamento das reuniões, e pelo relato que o 628 

presidente fez, se iniciará pela leitura dos relatórios de vista, em seguida será dada a palavra 629 

aos inscritos e, depois, esclarecimentos. E, pela hermenêutica do parágrafo 7º, primeiro é o 630 

relatório de vistas, a leitura do Conselheiro; segundo, item 2 do parágrafo, seria os 631 

esclarecimentos e a defesa falaria ao final, que é um regra, como eu já em outra 632 

oportunidade já tive a oportunidade de explanar aqui, a regra no direito processual brasileiro 633 

é de que a defesa fala por último, então a gente já faz essa questão de ordem aí regimental 634 

para que seja cumprido nesse sentido. Rodrigo Ribas – Presidente – Muito obrigado, 635 

Doutor Thales, pelo pedido, pela chance de nós discutirmos. Se o senhor ler o parágrafo 7º, 636 

sequer cita a possibilidade da defesa fazer alegação final. Se o senhor se lembra bem, na 98ª 637 

reunião, nós fizemos essa discussão a respeito das alegações finais e a respeito da aplicação 638 

da legislação geral versus a legislação específica. Aqui nós fazemos apresentação aos 639 

interessados, de acordo com a possibilidade que eles manifestem, tá certo? Então nós vamos 640 

manter, a despeito do registro da sua inconformidade, nós vamos manter a lógica que nós já 641 

vínhamos fazendo. Esclareço, Doutor Thales, que isso, o objetivo da discussão, em última 642 

instância, é para que não haja lacunas em relação a todos os pontos de vista. Assim, os 643 

pareceristas, Conselheiros que pediram vistas, vão poder expor as suas considerações, a 644 

defesa vai poder, não só a defesa, há interessados que poderão querer defender, vão poder 645 

expor as suas considerações, e a equipe da Supram vai poder dar esclarecimentos em relação 646 

àquilo que for possível de esclarecer. Quando não for possível de esclarecer, e é por isso que 647 

a equipe deve falar por último, quando não for possível de esclarecer, a norma obriga que 648 

seja baixado em diligência, dessa maneira, se a equipe técnica fala primeiro e é solicitado 649 

um esclarecimento em seguida que não pode ser rebatido, esse esclarecimento deve garantir 650 

a baixa em diligência. E, na verdade, não é isso que acontece. Se o senhor prestar atenção na 651 

própria DN 177, a equipe técnica jurídica, ela faz o apoio técnico dos Conselheiros do 652 

COPAM durante todo o tempo, ela tem a liberdade de fazer a manifestação durante todo o 653 

tempo, isso é garantido pela própria norma. Então por isso que nós vamos manter esse 654 

funcionamento. Eu gostaria também de contar com a compreensão dos senhores e o apoio 655 

dos senhores em relação a nós mantermos também a mesma lógica daquilo que nós 656 

combinamos na 98ª, nos itens, eu não vou saber se em outros itens tem também, Doutor 657 

Thales, eu confesso que ainda não conferi, mas vou conferir, nos itens 5.1 a 5.8, o grupo de 658 

advogados que representa a Hexa assina os pareceres, não é? Eles são citados em todos os 659 

pareceres. Eu gostaria de contar com a colaboração dos senhores para que, de forma alguma, 660 

isso pudesse parecer pura protelação, para que os senhores fizessem de maneira conjunta, 661 

dentro do prazo garantido regimentalmente, a apresentação da defesa, da manifestação. Nós 662 

vamos garantir os 5 minutos, mais 1 minuto e, eventualmente, mais 5 minutos, conforme o 663 

regimento trata. Mas nós gostaríamos apenas que a gente evitasse a discussão infinita, o 664 

looping contínuo da discussão dos mesmos temas apresentados por advogados que 665 
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representam o mesmo Auto. Eu gostaria de contar com a compreensão dos senhores. Thales 666 

Vinícius – Advogado – Tá. A gente até adotou essa prática em algumas reuniões. 667 

Entretanto, hoje, por exemplo, existem matérias pautadas que vão demandar atuação de 668 

todos os colegas. Então, a gente acompanha não sou a URC Noroeste, mas também a 669 

Câmara de Atividade Agrossilvipastoris, as URCs do Norte e do Triângulo Mineiro, e lá 670 

todos os inscritos é garantido os 5 minutos de manifestação. A gente, por faculdade nas 671 

outras ocasiões, falou apenas 1 colega do escritório, mas, hoje especificamente, haverá 672 

alguns assuntos pautados que vai demandar mais manifestações, inclusive técnicos do 673 

próprio empreendedor. Rodrigo Ribas – Presidente – Bom, com relação às manifestações 674 

técnicas, Doutor Thales, ou do próprio empreendedor, nenhum impedimento que eles se 675 

apresentem, tá? Nesse caso, o que nós estamos tratando, eu estou falando do senhor porque 676 

são os que eu considerei, só existe um outro assunto em que há dois inscritos, que parecem 677 

ser do mesmo escritório. Thales Vinícius – Advogado – Se o senhor garantir os 5 minutos 678 

da réplica... Rodrigo Ribas – Presidente – Eu garanto 1 minuto e coloco em votação 679 

(trecho incompreensível). Thales Vinícius – Advogado – Os 5 conforme o regimento. 680 

Rodrigo Ribas – Presidente – Os 11 minutos podem ser divididos entre os senhores 681 

livremente, não quer dizer que vai ser só 1 a falar não. Essa foi a lógica que nós utilizamos 682 

na 98ª, a lógica que nós vamos utilizar aqui. Pode ser assim? Garantimos então a 683 

apresentação dos senhores. Conselheiro Francisco Pinto da Silva – CODEMA de Arinos 684 

– Presidente, só uma consulta. Gostaria de solicitar do senhor. Eu não sei se eu conseguiria 685 

ir até o final, porque eu tenho que retornar à Arinos, eu tenho uma prova da faculdade que eu 686 

tenho que fazer, infelizmente não sou eu que marco, é a faculdade. Eu tenho aqui o meu 687 

suplente. Após, até a hora que eu conseguir ir, se o meu suplente pode assumir aqui a minha 688 

ausência. Rodrigo Ribas – Presidente – Senhor Francisco, eu não sei de cor se pode, nós 689 

vamos fazer a consulta. Podendo, ele assume, certo? Conselheiro Francisco Pinto da Silva 690 

– CODEMA de Arinos – Porque, de qualquer forma, ele já viria, mas houve uma falta de 691 

comunicação e acabou vindo os dois, mas eu tenho que me ausentar. Rodrigo Ribas – 692 

Presidente – Não havendo impedimento normativo, ele assume, sem problema nenhum. 693 

Mas nós vamos fazer um esforço danado para que o senhor consiga sair daqui depois de 694 

votado o item 5.12, tá certo? Muito obrigado. Então, finalmente, colocados todos os acordos, 695 

as regras de trabalho, eu gostaria então de apresentar a Conselheira Ediene, da FAEMG, dar 696 

voz para que ela possa fazer apresentação. Se você preferir fazer uma apresentação livre em 697 

lugar da leitura, pode ficar à vontade, tá bom? Conselheira Ediene Luiz Alves – FAEMG – 698 

Vou ler, prefiro ler o retorno de vistas. Vou iniciar com a leitura então. “Excelentíssimo 699 

Senhor Presidente da URC Copam Noroeste. Processo número 558388/2018. Auto de 700 

Infração 72948/2018. Autuado: Luiz Antônio Mânica. Retorno de vistas: FAEMG. Trata-se 701 

de Auto de Infração lavrado em 27 de junho de 2018 pela Polícia Militar de Minas Gerais, 702 

contemplando as penalidades de embargo das atividades e multa simples no valor de R$ 703 

227.379,94 por ter sido constatada a suposta conduta infracionária: ‘Deixar de dar 704 

aproveitamento econômico à 1410,82m³ de lenha nativa proveniente de intervenção 705 

ambiental com supressão em uma área de 46 ha, autorizada conforme DAIA 0032788-D, 706 

utilizando a queima do material (Auto de Infração nº 72948/2018)’. A possível infração fora 707 

enquadrada no art. 112, anexo III, Código 308, do Decreto Estadual 47.383/2018. Do 708 

direito. Percebe-se que o autuado supostamente ‘deixou de dar aproveitamento econômico a 709 

material lenhoso, oriundo do Documento Autorizado para Intervenção Ambiental número 710 

0032788-D, data venia, compulsando os autos, nos parece irrazoável tal assertiva. Como 711 

sustentando pelo autuado, e devidamente comprovado por laudo técnico e por um farto 712 

acervo fotográfico carreado ao processo em epígrafe, o mesmo utilizara o material lenhoso 713 
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em seu próprio empreendimento. Em que pese a declaração de que o material lenhoso seria 714 

comercializado por parte do autuado, este achou prudente utilizá-lo em sua própria fazenda 715 

como força motriz para secar grãs oriundos de atividade agrícola por ele realizada. Para 716 

tanto, o autuado realizou um pedido para o órgão ambiental competente, visando a 717 

modificação da destinação final do material lenhoso. Neste prisma, fica evidente que não 718 

houve nenhum tipo de infração, vez que, os estéreos de lenha amontoados no pátio da 719 

fazenda esperam a liberação do órgão ambiental para sua utilização no secador do próprio 720 

empreendimento. Ademais, resta sublinhar que conforme parecer acostado as folhas 63 do 721 

sobredito processo, a autoridade julgadora pugnou pela readequação das penalidades 722 

aplicadas, demonstrando, portanto, a inexorável desproporcionalidade e inconsistência da 723 

autuação, haja vista que o DAIA em anexo, está nos autos, atesta que uma área de 99,33ha 724 

geraria ao final da intervenção 2 mil m³ de lenha. Contrário senso, o malfadado Auto de 725 

Infração aduz que uma área de 46ha geraria a estratosférica quantidade de 1.410,82m³ de 726 

lenha. Ora, resta consignado, portanto, as indubitáveis incongruências que norteiam o 727 

presente caso, sendo que, a manutenção das penalidades sem o devido estudo técnico e 728 

empírico afronta os postulados garantistas do Estado Democrático de Direito. É fundamental 729 

que a Administração Pública explique a verdade dos acontecimentos dos fatos por ela 730 

alegados. O desenvolvimento tecnológico muito tem contribuído para que o exame técnico 731 

seja dotado, cada vez mais, de legitimidade, extirpando todas as arbitrariedades e dubiedades 732 

que possam macular a pretensão punitiva estatal. Na perícia ambiental solicitada pelo 733 

autuado, de forma geral, devem ser apurados e quantificados todos os danos causados ao 734 

meio ambiente, tais como ao solo, aos lençóis freáticos, à fauna, à flora, à paisagem, à saúde, 735 

à cultura, entre outros. A amplitude dessa avaliação demanda conhecimento técnico em 736 

áreas diversas, difícil de ser alcançada por um técnico profissional. A complexidade da 737 

perícia ambiental exige, portanto, uma atuação multidisciplinar, o que a diferencia da 738 

tradicional perícia judicial. Vale acrescentar que a própria Lei dos Crimes Ambientais 739 

determina, em seu artigo 19, a utilização da perícia para a constatação do dano ambiental e, 740 

sempre que possível, a quantificação dos prejuízos inclusive para fins de cálculo de multa a 741 

ser imposta ao infrator, in verbis, artigo 19: ‘A perícia da constatação do dano ambiental, 742 

sempre que possível, fixará o montante do prejuízo causado para efeitos de prestação de 743 

fiança e cálculo da multa. Parágrafo único. A perícia produzida no inquérito civil ou no juízo 744 

cível poderá ser aproveitada no processo penal, instaurando-se o contraditório’. De mais a 745 

mais, sabe-se que as infrações materiais que deixam vestígios exigem comprovação da sua 746 

materialidade, conforme artigos 158 e 159 do Código de Processo Penal em sua aplicação 747 

subsidiária ao processo administrativo sancionador, devendo serem comprovados através da 748 

realização de laudo pericial elaborado por profissional qualificado. Convém ressaltar, que o 749 

trabalho do Policial Militar Ambiental é de relevante valor, contudo, se faz necessário que o 750 

trabalho de fiscalização seja referendado por laudo pericial elaborado por profissional 751 

habilitado. O laudo pode ser inclusive elaborado por um policial ambiental que demonstre 752 

ser graduado ou habilitado na área técnica para elaboração do laudo ambiental. Em outras 753 

palavras, ocorrendo crime ambiental flagrado pela fiscalização da Polícia Ambiental, deve 754 

ser elaborado perícia por profissional competente a fim de se comprovar o dano ambiental. 755 

Portanto, diante da ausência de certeza acerca da materialidade da infração ambiental e a 756 

inexistência de comprovação da capacidade técnica auferida nos documentos elaborados 757 

pela Polícia Militar Ambiental, deve-se impor a cassação das penalidades ora impostas. 758 

Parecer. Diante das razões expostas, salutar é o reconhecimento da imprestabilidade das 759 

constatações produzidas pelos agentes da PMMG, sendo estas, carentes de fundamentos 760 

técnicos e empíricos que sustentem a imputação versada ao autuado. Deve, portanto, meu 761 
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voto é pelo cancelamento, pronto cancelamento, se assim os Conselheiros entenderem. Ou 762 

que se proceda com uma vistoria in loco perfazendo uma análise de forma de perícia técnica, 763 

devendo esta ser submetida ao crivo do contraditório conforme reza o art. 5º, da 764 

Constituição Federal”. Esse é o parecer. Rodrigo Ribas – Presidente – Muito obrigado, 765 

Conselheira. Passo a palavra ao Conselheiro representante do CREA, Conselheiro Luiz. 766 

Conselheiro Luiz Mendes Soares – CREA/MG – Parece que não foi protocolado o parecer 767 

do CREA na Supram. Eu vou ler, do mesmo jeito. Excelentíssimo Senhor Presidente. 768 

Processo 558388/18. Auto de Infração 72918/2018. Autuado: Luiz Antônio Mânica. Retorno 769 

de vista do CREA/MG. Síntese: trata-se do Auto de Infração lavrado em 27 de junho de 770 

2018 pela Polícia Militar de Minas Gerais, contemplando a penalidade de embargo das 771 

atividades e multa simples no valor de R$ 227.379,94 por ter sido constatada suposta 772 

conduta infracionária: ‘Deixar de dar aproveitamento econômico a 1.410,82m³ de lenha 773 

nativa proveniente de intervenção ambiental e supressão de uma área de 46ha, autorizada 774 

conforme DAIA 0032788-D, utilizando a queima de material.’ A possível infração fora 775 

enquadrada no artigo 112, no anexo III, código 318 do Decreto Estadual 47.383/2018. Do 776 

direito. Ao longo do Boletim de Ocorrência, careado nos autos aduz que o agente 777 

responsável pela fiscalização que foi constatado a queimada de material lenhoso em área de 778 

desmate a céu aberto. Neste contexto, fora lavrado Auto de Infração número 72948/2018, 779 

tendo como sustentáculo a imputação de ‘Deixar de dar aproveitamento econômico a 780 

1.410,82m³ de lenha nativa proveniente de intervenção ambiental com supressão em uma 781 

área de 46ha autorizada, conforme DAIA 0032788-D, utilizando a queima do material’. 782 

Paralelamente, cumpre destacar que o agente da Polícia Militar em Minas Gerais, além de 783 

vistoriarem o local da suposta infração, procederam a medição da área e, posteriormente, 784 

avaliação do material lenhoso encontrado, em total dissonância com os ditamos legais 785 

estabelecidos pela lei. Para melhor elucidação das violações que adornam o presente caso, 786 

concentraremos nossos esforços em duas normas basilares, resolução 51/2013, que dispõe 787 

sobre áreas de atuação privativa dos arquitetos urbanistas, e as áreas de atuação 788 

compartilhada com outras profissões regularmente, e a Lei Federal 5.194/1966, que regula o 789 

exercício da profissão dos engenheiros, arquitetos e engenheiros agrônomos. Segundo 790 

ditames, elegermos a Resolução 51/2003. A atividade de vistoria pode ser classificada como 791 

uma atividade técnica que consiste na constatação de um fato, mediante exames 792 

circunstanciados e descrição minuciosa dos elementos que constituem sem indagação das 793 

causas que o motivaram. Ainda de acordo com a mesma norma, temos que as atividades de 794 

avaliação consistem em determinar o valor quantitativo, qualitativo ou monetário de um 795 

bem, o qual se constitui de um objeto arquitetônico urbanístico ou paisagístico. Em cláusula, 796 

como confrontamos a atuação dos agentes da Polícia Militar de Minas Gerais, que toca a 797 

medição, vistoria, avaliação na área supostamente degradada, em face da Lei Federal 798 

5.194/1966, chegaremos à conclusão de que toda autuação estatal fere de morte as 799 

disposições legais que estão alicerçadas no texto normativo, isso porque segundo a lei 800 

federal 5.994/1966, tais atividades são privativas dos profissionais regularmente inscritos no 801 

CREA, conforme determina o artigo 7º, sobredito, do diploma legal. Artigo 7: ‘Das 802 

atividades de atribuições profissionais do Engenheiro, Arquiteto e do Engenheiro Agrônomo 803 

consistem em: desempenho de cargo em função, comissões em atividades estatais, 804 

paraestatais, autarquias, economia mista e privada; B: planejamento, projeto em geral de 805 

regiões, zonas, cidades, obras, estruturas, transportes, explorações de recursos naturais e 806 

desenvolvimento de produtos industriais e agropecuário; C: estudos, projetos, análises, 807 

avaliações, vistorias, perícias, pareceres e divulgação técnica; D: ensino, pesquisa, 808 

experimentação e ensaios; E: fiscalização de obras, serviços técnicos; F: direção de obras e 809 
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serviços técnicos; G: execução de obras e serviços técnicos; H: produção técnica 810 

especializada, industrial ou agropecuária.’ (Trecho incompreensível) o artigo 8º da lei em 811 

estudo assevera que as atividades de atribuição enunciadas nas alíneas ‘a’, ‘b’, ‘c’, ‘d’, ‘e’’, 812 

e ‘f’ do artigo anterior, são de competência de pessoas físicas para tanto legalmente 813 

habilitado. Nestes termos Claude Pasteur de Andrade Farias, em sua obra intitulada: 814 

Comentários da Lei 5.194 sustenta que: ‘As atribuições de profissionais são concedidas pelo 815 

CREA, em função das características da sua formação básica do profissional, adquirida em 816 

curso regular e graduação, por meio de disciplinas formativas.’ No nosso entender 817 

enquadram-se os de graduação, especialização, mestrado, doutorado ministrados por 818 

instituições oficiais de ensino. Não obstante, o livre exercício de qualquer ofício que 819 

encontra-se positivado no texto constitucional, há que se pesar as particularidades de cada 820 

área do conhecimento. Não seria crível, tão pouco racional, que pudéssemos substituir o 821 

traquejo, expertise do profissional devidamente qualificado e regularmente inscrito em 822 

Conselho Federal, por meios mirabolantes e desprovido conhecimento de técnica e empírica. 823 

Já como já exaustivamente debatido, as atividades que por escopo a medição, vistoria de 824 

empreendimentos agrícolas são competência privativa dos profissionais regularmente 825 

inscritos no CREA por força do artigo 7 da Lei 5.194/66. Encampando-se esse 826 

posicionamento, Josimar Ribeiro de Almeida defende que os agentes de Polícia Militar 827 

Ambiental e outros órgãos fiscalizadores não podem elaborar a função de peritos nos 828 

procedimentos instaurados para apurar a infração afeta à sua fiscalização, uma vez que aos 829 

agentes fiscalizadores compete apenas os atos de autuação pela infração, e não a confecção 830 

de exames ou vestígio decorrente da infração ambiental. Comungando desse entendimento, 831 

Celito Cordioli afirma que as atividades privativas dos profissionais tidos como peritos, 832 

somente pode ser confeccionada oficiais vinculados aos órgãos de Conselho Federal, e por 833 

isso agentes de órgãos fiscalizadores, a exemplo dos Policiais Militares, Bombeiros e 834 

Militares, não podem autuar como perito nas infrações afetas às suas fiscalizações, e 835 

arremata: ‘A esse cabe como órgão fiscalizadores os atos de autuação pela infração, como 836 

descrição do fato delituoso, jamais o levantamento de exames no local, nem emissão de 837 

pareceres e contestações’. Nessa senda, explica Josemar Ribeiro de Almeida que ‘Ao 838 

realizar e emitir juízo de valores acerca de infrações que necessitem de perícias para 839 

constatação do dano ambiental, o Policial Militar, incluiria em desvio de função pública, 840 

porque sua função precípua são o policiamento ostensivo e a manutenção da ordem. Sustenta 841 

o renomado autor que o policial também cometeria usurpação de função pública... Rodrigo 842 

Ribas – Presidente – Senhor Conselheiro, o tempo do senhor esgotou. O senhor consegue 843 

fazer um breve final em 1 minuto para a gente poder passar à discussão? Conselheiro Luiz 844 

Mendes Soares – CREA/MG – Consigo. Rodrigo Ribas – Presidente – Obrigado. 845 

Conselheiro Luiz Mendes Soares – CREA/MG – Na verdade, o que a gente quer passar é 846 

o seguinte, que todo trabalho na área de engenharia é privativos de profissionais legalmente 847 

habilitados e registrados. Então, para que faça uma vistoria, uma medição em uma área rural, 848 

em um desmatamento, a pessoa tem que estar, além de ter a formação necessária, ele tem 849 

que estar registrado nos Conselhos que os fiscalizam e emitir as RTs dos serviços prestados. 850 

Então, todo serviço na área da engenharia, emitido por uma pessoa leiga, ou seja, que não 851 

esteja devidamente habilitado, legalmente habilitado, esse trabalho é nulo. Então a gente 852 

entende que o policial, se ele tiver a formação e for legalmente habilitado, ele pode fazer os 853 

pareceres. Se ele não for habilitado, o parecer é nulo. Rodrigo Ribas – Presidente – Muito 854 

obrigado. Minha vez de ser gongado. Muito obrigado, Conselheiro. Eu vou abrir para 855 

discussão primeiro entre os senhores Conselheiros, se tem mais alguma manifestação, 856 

alguma dúvida em relação ao recurso, aos pareceres que foram apresentados. Conselheiro 857 
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Thiago Diógenes Cardoso Rocha – SIAMIG – Thiago, SIAMIG. Rodrigo Ribas – 858 

Presidente – Pois não, Thiago. Conselheiro Thiago Diógenes Cardoso Rocha – SIAMIG 859 

– Eu ouvi atento aqui a leitura dos dois pareceres e só queria pontuar primeiro que tendo a 860 

concordar com os dois, em que pese o bom trabalho que a gloriosa Polícia exerce nesse 861 

campo de fiscalização, alguns pontos demandam conhecimento técnico e científico, que a 862 

simples delegação por meio de um decreto, ou seja qual ato administrativo seja, não outorga, 863 

não põe na cabeça desse Policial Militar que está ali para fazer essa fiscalização, 864 

conhecimento técnico ou científico suficiente a embasar a constatação. Então, assim, 865 

entendo eu que, em casos como este, o melhor caminho da Polícia Militar seria de realmente 866 

lavrar o Auto de Constatação, interditar aquele material ou aquela área que ele encontrou, e 867 

aí chamar o profissional habilitado, ou da Secretaria de Meio Ambiente, ou algum outro que 868 

tenha capacidade técnica e legal para poder fazer isso, para realmente lavrar o laudo ali que 869 

vai servir de base aí ao Auto de Infração. Então, só para fazer essa complementação, estou 870 

de acordo com o CREA e com a FAEMG, e para reforçar que eu entendo que a delegação à 871 

Polícia para fiscalizar, não impõe a ela, não se embute a característica do Policial Militar o 872 

conhecimento técnico e científico suficiente para lavrar o auto. Rodrigo Ribas – Presidente 873 

– Está registrado, Conselheiro. Muito obrigado. Mais algum Conselheiro tem alguma 874 

manifestação de pronto? Eu vou passar então a palavra aos inscritos no item 5.1, primeiro 875 

inscrito é o Senhor Luiz Antônio Mânica. Por favor, senhor Luiz Antônio, o senhor tem 5 876 

minutos para fazer a sua apresentação. Luiz Antônio Mânica – Empreendedor – Boa tarde 877 

a todos. Só fazendo um resumo aí do quê que foi feito. Antigamente você passava uma 878 

corrente para abrir uma área e você ia e cortava madeira e carregava para o depósito lá para 879 

queimar para o secador. E nessas áreas assim hoje, é proibido. Então você enleira com o 880 

trator, e isso vai o capim, a folha, vai a copa da árvore vai junto. E nessa área aí, nós 881 

retiramos a lenha até que nós conseguimos, inclusive o pessoal tem as fotos aí assim, que 882 

está armazenada para o secador. Mas chegou em um ponto que nós não conseguíamos mais 883 

retirar lenha porque tinha o capim e tinha a galhada, as folhas e coisa, aonde que colocou, 884 

realmente foi colocado o fogo, mas a lenha mesmo, a grossa, não queimou, porque o que 885 

queimou foi só o galho, folha, o capim que estava na leira. E foi retirado essa lenha e ela está 886 

lá no secador, no depósito da fazenda. Tem as fotos, tudo lá, e isso o que aconteceu. Então 887 

não é que nós queimamos a lenha e depois eu ia comprar lenha fora para eu utilizar. Nós 888 

utilizamos essa lenha, sim, na fazenda. Vai ser utilizada. Inclusive ela está lá, se quiserem 889 

medir, olhar, ver, está tudo lá. Era isso aí mesmo. Rodrigo Ribas – Presidente – Muito 890 

obrigado, doutor Luiz. Pela ordem, eu gostaria, agora nós começamos a tratar do nosso 891 

acordo, Doutor Thales, Doutor Geraldo. Os senhores estão inscritos no mesmo ponto. 892 

Ficamos daquela maneira. Doutor Geraldo então. Doutor Geraldo Luciano – Advogado – 893 

Geraldo Luciano, representante do empreendedor. Senhor Presidente, senhoras e senhores. 894 

Só um esclarecimento rápido aqui para os Conselheiros, Senhor Presidente, eu não sei, o 895 

senhor fez uma observação muito genérica, mas eu distribuí para os Conselheiros cópias dos 896 

documentos que estão no processo. Eu não sei a quem o senhor se referiu, mas foi feito 897 

republicanamente, na frente de todo mundo, na prerrogativa que o advogado tem no artigo 898 

7º, inciso X, se não me falha a memória, do estatuto da advocacia, que é o acesso e 899 

apresentação de memoriais, sustentação, como foi colocado pelo Doutor Thiago. 900 

Especificamente com relação a esse Auto de Infração, senhores, a multa é: “Deixar de dar 901 

aproveitamento econômico a 1.410m³”, depois até a própria SUPRAM reconheceu 902 

parcialmente o erro e reduziu, mas a multa inicial é essa, mediante queima. Ou seja, segundo 903 

o agente autuante que lá esteve, foram queimados mais de mil m³ de lenha, por isso a 904 

acusação que consta no Auto de Infração, de não ter se dado aproveitamento econômico. A 905 
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DAIA diria que ele deveria ter vendido. Como o Luiz Antônio comprou a fazenda do 906 

vizinho, então ele não ia vender para ele mesmo, então ele está mudando, ele tem até 2020, 907 

se não me falha a memória, a validade da DAIA, para mudar a destinação de “venda” para 908 

“consumo interno” na propriedade. A lenha está lá, as fotos, foram feitos, Luiz, um laudo de 909 

um Engenheiro com RT, dizendo que grande parte da lenha está lá. Isso está dentro dos 910 

autos, com fotos, com laudo de um engenheiro com RT, certo, senhores? Então, respeitando 911 

o parecer da FAEMG, de que seja feita uma perícia, esse Auto de Infração, ele é natimorto, 912 

ele é natimorto, porque não foram queimados mais de mil m³ de lenha, não foi. Queimou, o 913 

proprietário está aqui, falou: “Queimamos galhos, folhas, porque não tinha como tirar da 914 

terra”. Isso não chegou a 2% do material que foi desmatado com autorização. Tem a DAIA, 915 

nós não estamos falando também de desmate ilegal, está aí Amazônia, queimando, o boom 916 

aí. Então, com autorização, queima de galhos, folhas e a lenha está lá. Isso está provado 917 

dentro do processo. Então nós entendemos que esse Auto de Infração é natimorto. Se houver 918 

tempo ainda para se fazer outro auto, pela queima desses galhos, se tiver como medir isso, 919 

que se faça. Ninguém está escondendo nada. Transparência total aqui, de maneira ética, 920 

como sempre autuamos aqui nesse COPAM, sempre transparente, maneira ética, mas 921 

combativa. Mas combativa, sem abrir mão de qualquer direito da defesa. Senhores, a lenha 922 

está lá. Isso está provado no processo, por um laudo assinado por um engenheiro. O auto diz 923 

que queimou, não deu aproveitamento econômico mediante queima. Está escrito que mais de 924 

mil metros foram queimados. Poderia ser, senhores Conselheiros, podia ter queimado 1.389, 925 

se tivesse 1 metro ainda de lenha lá, o Auto de Infração estaria errado, porque o Auto de 926 

Infração é 1410.89, presume-se que houve uma medição. Como que você presume 927 

aleatoriamente, por comparação, 1.410.89? Presume-se que houve uma medição. Como o 928 

material estava espalhado lá, misturado com terra, essa medição não ocorreu. Outra questão 929 

que o CREA traz, conhecimento técnico para fazer medição. Senhores, estamos à disposição 930 

para qualquer esclarecimento. Relembrando, Senhor Presidente, que o que foi distribuído 931 

são documentos que estão dentro dos autos. Rodrigo Ribas – Presidente – Muito obrigado, 932 

Doutor Geraldo. Só para registro, eu também não sei de quem que eu estou falando, Doutor 933 

Geraldo. E eu, de forma alguma, como foi perguntado pelo Conselheiro, de forma alguma eu 934 

estou citando a atuação que é pertinente do advogado, de trazer conhecimento ao 935 

Conselheiro, não é isso. É só para que nos casos eventuais que não haja a possibilidade disso 936 

parecer advocacia administrativa, trazendo novos fatos, novas informações para exclusiva 937 

defesa. Doutor Geraldo Luciano – Advogado – O senhor me permite uma observação? 938 

Rodrigo Ribas – Presidente – Claro, sempre. Doutor Geraldo Luciano – Advogado – 939 

Houve uma votação de uma licença da Kinross, que é uma mineradora canadense que tem 940 

aqui em Paracatu, todos da região conhecem, o procurador da República, Doutor Onésio 941 

Amaral, que é até meu amigo particular, ele foi Conselheiro por Conselheiro tentando 942 

convencer a votar contra a licença. Então, quer dizer, ele não foi como advogado, ele nem 943 

era parte no processo. O processo do COPAM, o Procurador da República não tem assento. 944 

Ele, como procurador da República, ele foi... Rodrigo Ribas – Presidente – Eu entendo. 945 

Doutor Geraldo Luciano – Advogado - ...procurou Conselheiro por Conselheiro, queria 946 

que não aprovasse. Ele nem era parte em nada, não era advogado de ninguém. Então, e se 947 

isso foi feito de maneira transparente, republicana, Senhor Presidente... Rodrigo Ribas – 948 

Presidente – Perfeito. Doutor Geraldo Luciano – Advogado – Tudo bem. Obrigado. 949 

Rodrigo Ribas – Presidente – Quanto a isso, nós concordamos, Doutor Geraldo. De 950 

maneira republicana, dentro das normas, dentro da atuação comum do advogado, nenhum 951 

problema. Doutor Geraldo Luciano – Advogado – Ok. Rodrigo Ribas – Presidente – É 952 

só o cuidado com relação a eventuais excessos. Doutor Geraldo Luciano – Advogado – 953 
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Ok. Rodrigo Ribas – Presidente – Está certo? Mas não foi, de maneira alguma, ao senhor. 954 

Eu não sei quem foi que fez o quê. Doutor Geraldo Luciano – Advogado – Ok. Rodrigo 955 

Ribas – Presidente – Tá bom? Obrigado. Os senhores descansam em relação ao item 5.1? 956 

Doutor Geraldo Luciano – Advogado – Estou à disposição para qualquer questionamento, 957 

Excelência. Rodrigo Ribas – Presidente – Tá ok, tá ok, obrigado. Eu acho então que eu 958 

passo ao próximo. Passo ao próximo e, se for o caso, nós fazemos questionamento futuro. 959 

Próximo inscrito, nós temos aqui como inscrito o senhor Deiver. Deiver Daniel – Consultor 960 

– Boa tarde a todos. Deiver Daniel, consultor do Luiz Antônio Mânica. Era só para reforçar 961 

o que já foi dito pelo Luiz e pelo Thiago, então era somente para dar o que foi, explicar um 962 

pouco sobre a questão do laudo, então não tem muito mais o que falar, o Luiz já explicou 963 

claramente o nosso posicionamento. Rodrigo Ribas – Presidente – Tá ok. Muito obrigado, 964 

senhor Deiver. Senhor Dênio. Dênio Madeira Costa – Engenheiro Agrônomo – Eu sou 965 

Dênio Madeira Costa, engenheiro agrônomo, CREA 90735. O que eu venho reforçar é o 966 

seguinte, a respeito desse Auto de Infração que teve lá, eu fui posteriormente fui lá, fiz uma 967 

vistoria, que eu tenho, eu posso fazer vistoria, como eu sou engenheiro agrônomo. E, no 968 

local, eu não dei conta de ver qual que foi a metodologia usada pela PM para medir a área, o 969 

material lenhoso que foi possivelmente, que eles falaram, que foi queimado. E até as fotos 970 

que eu tirei no local, peguei lá o material lenhoso lá, a grande parte estava na área do que 971 

futuramente será lavoura. Fica inviável de eu como engenheiro fazer a medição desse 972 

material, entendeu? Aí eu fico na dúvida qual que é a metodologia usada e eu acho muito, 973 

tipo assim, restrito, da pessoa fazer um trabalho desse nessa área também, porque o outro 974 

exemplo que eu faço aqui é a respeito do processo de limpeza de área. Hoje você não precisa 975 

montar um processo de limpeza de área. No processo de limpeza de área, a gente vai lá, faz 976 

análise do local e faz algumas medições e joga lá, tipo assim, e o que a gente constata lá, que 977 

não é desmate, e aí eu faço o laudo e tudo, com RT, entrego para o proprietário, aí 978 

posteriormente eu recebo um Auto de Infração, a Polícia Militar vai lá, tipo assim, jogou 979 

meu laudo fora e fez autuação em cima desse processo. Aí é só isso que eu queria falar com 980 

vocês aí. Rodrigo Ribas – Presidente – Está certo, Senhor Dênio. Muito obrigado. Pela 981 

ordem seria o Senhor Geraldo, o Senhor Geraldo já manifestou. Logo em seguida, então, o 982 

Senhor Allan Pimenta. Parece que não está presente. Então, o senhor Hildo. Hildo – 983 

Engenheiro Florestal – Boa tarde, senhores. Meu nome é Hildo, eu sou Engenheiro 984 

Florestal, trabalho aqui na região há aproximadamente 25 anos. Eu só venho aqui concordar 985 

com o que o CREA apresentou aqui, que para esse tipo de trabalho, mensuração florestal e 986 

elaboração de plantas, é necessário, acredito que tem que ter um responsável técnico e tem 987 

que ter uma assinatura na planta. Não tendo isto, eu acho que não tem valor. É só isso, 988 

obrigado. Rodrigo Ribas – Presidente – Muito obrigado, Senhor Hildo. Senhores 989 

Conselheiros, nós findamos a lista de inscritos no item 5.1. O Doutor Thales... Doutor 990 

Thales, pode ficar à vontade. Nós fomos tão rápidos que não há protelação nenhuma a ser 991 

discutida. 5 minutos, Doutor Thales. Thales Vinícius – Advogado – Obrigado. Presidente, a 992 

abordagem técnica já foi feita, eu não vou me ater a ela. Eu queria chamar atenção para um 993 

ponto que foi de fronte aos princípios do desenvolvimento sustentável, que é também uma 994 

preocupação com o equilíbrio econômico. A gente vê que um tipo de autuação desse, ele 995 

pode causar um desserviço ambiental. Nós vemos que o empreendedor buscou regularizar a 996 

intervenção, ela é regular. É um contrassenso tamanho pensar que ele queimaria a lenha e 997 

depois ia comprar lenha para colocar no secador. É um contrassenso muito grande. Foram 998 

várias afirmações de que a lenha está lá. Está lá. As fotos são claras, é uma pilha gigantesca 999 

de lenha que está lá e que a PM não constatou, a PM só foi no local do desmate, ela não foi 1000 

na sede, no galpão da fazenda onde a lenha está empilhada. Então a lenha está lá. É um 1001 
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contrassenso queimar lenha, porque ela tem valor econômico, o empreendedor tem que 1002 

gastar com isso. Então a lenha está lá. Ele gastou, Tony, quantos mil reais que fica uma 1003 

licença dessa? 96ha, por baixo, deve ter custado, pelo menos, 100 mil reais. Então uma 1004 

pessoa que busca a legalidade está sendo penalizada. Era muito melhor ter desmatado e 1005 

esperado a PM ir lá e autuar então, se ele fez um desmate regular, separou, ilerou a lenha, 1006 

está lá para usar no secador, conforme manda as normas, e está sendo desestimulado a fazer 1007 

isso. Todo mundo que está aqui, isso reveste um desestímulo a buscar a regularidade 1008 

ambiental. Nós temos que ter essa preocupação. Então, (áudio ruim) aos Conselheiros que 1009 

invalidem essa autuação e, se for o caso, que se proceda uma vistoria por um profissional 1010 

que tenha aptidão para fazer mensuração, ir lá e medir a lenha que está lá, que é proveniente 1011 

desse desmate. A PM autuou como se ele tivesse queimado todo o material lenhoso da área. 1012 

Sabe quantos mil reais, Conselheiros? 400 mil reais. Nós estamos perdendo a sensibilidade 1013 

do valor do dinheiro nas questões ambientais. 400 mil reais em 2017, hoje está passando de 1014 

500 mil. Então, vamos ter essa sensibilidade. Rodrigo Ribas – Presidente – Muito 1015 

obrigado, Doutor Thales. Eu passo então a palavra à equipe técnica para que ela possa fazer 1016 

os seus apontamentos em relação à matéria. Gisele – Supram/NOR – Quero agradecer as 1017 

manifestações de todos, dos advogados, dos consultores, e eu vou tentar fazer os 1018 

esclarecimentos devidos em relação ao Auto de Infração. Então, esse Auto de Infração, a 1019 

infração em si é deixar de dar aproveitamento econômico, e a área identificada como objeto 1020 

da supressão foi de 46ha. É importante salientar que efetivamente a SUPRAM identificou 1021 

que existia um DAIA, inclusive foi relatado pelo próprio Policial Militar que lavrou também 1022 

a autuação, o DAIA permitia a supressão de 99,33,79ha. 99 e alguns, quase 100ha. Esse 1023 

DAIA previa que geraria um material lenhoso de 2002m³, e aí no Auto de Infração, já por 1024 

ocasião da defesa administrativa, a SUPRAM identificou um erro na quantificação da 1025 

volumetria de lenha, e nós reduzimos essa volumetria. Isso foi identificado, é importante 1026 

salientar isso para os consultores, inclusive, que manifestaram aqui. Nós levamos em 1027 

consideração, para diminuir essa quantidade de lenha, justamente o Plano de Utilização 1028 

Pretendida, que estava no processo do DAIA, que foi apresentado pelos consultores do 1029 

empreendedor. Então nós utilizamos o PUP como base, que está dentro do processo de 1030 

intervenção ambiental, que foi protocolado junto a IEF. E, pelo PUP, nós fizemos, como não 1031 

foi suprimido no momento que a PM estava lá toda a área, foi suprimida 50%, mais ou 1032 

menos, da área. Então não foi 99. O 46, no momento que a PM foi, então a volumetria de 1033 

lenha seria de 926,90m³, tá? Então nós reduzimos isso aí, consideramos que daria, em 1034 

estéreos, em m³ 926, em estéreos seria de 1.391,10,44 estéreos. Então nós reduzimos e 1035 

fizemos essa quantificação no parecer da defesa, reconhecemos o que foi apresentado pelos 1036 

técnicos do empreendedor, ok? Isso já na defesa, reduzimos então o valor da multa, que 1037 

tinha sido arbitrado em UFEMG, porque foi lavrado no decreto 47, tinha sido arbitrado em 1038 

105.811,05 UFEMGs, e reduzimos aí para 69.555,22 UFEMGs, tá? E aí o quê que é 1039 

importante salientar, por que a Supram acredita que esse Auto de Infração deve ser mantido? 1040 

Porque o DAIA, apesar de autorizar, autorizava, mas identificava que deveria ter sido dado 1041 

aproveitamento econômico para comercialização e não utilização na própria propriedade, 1042 

isso que foi requerido pelo empreendedor no início do processo de intervenção ambiental, 1043 

nós pegamos esse processo, não identificamos, não existe pedido nele, nós inclusive 1044 

revisamos novamente, não existe pedido de solicitação de alteração dessa utilização desse 1045 

aproveitamento, então continuava nesse processo de DAIA a comercialização. Aí nós 1046 

identificamos, inclusive está dentro do processo administrativo que foi trazido pela própria 1047 

defesa, inclusive logo depois o laudo técnico que está junto com o processo, com recurso 1048 

administrativo e com a defesa administrativa, que existia uma autorização de queima 1049 
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controlada, que foi expedida para o empreendedor, tá? Essa autorização está nas folhas 167 1050 

do processo. Só que essa autorização de queima controlada, ela foi expedida apenas em 11 1051 

de outubro de 2018, e a previsão de queima contida na própria autorização era para 12 de 1052 

outubro de 2018 até dia 26 de outubro de 2018. E, na realidade, a PM esteve no local no mês 1053 

de junho, então, em 27 de junho de 2018. Então a autorização só foi expedida quase 4 meses 1054 

depois do Auto de Infração já ter sido lavrado. Então, assim, houve uma regularização, em 1055 

tese, posterior à PM estar no local para a ocorrência da queima controlada. E é bom que se 1056 

diga que a queima do material foi feita a céu aberto, e não no secador. Então a gente tem 1057 

que, o aproveitamento econômico aí tinha que ter tido alteração dentro do processo, o DAIA 1058 

tinha que ter sido alterado e não foi feito. E essa autorização de queima controlada só foi 1059 

retirada quase 4 meses depois da constatação pela PM. E, ressalte-se, como inclusive pode 1060 

ser destacada a própria manifestação do empreendedor, que não houve essa queima dentro 1061 

do secador, ocorreu a céu aberto. E foi identificada essa queima desse material de 926,90m³ 1062 

de lenha, que equivale a 1.391,10,44 estéreos, provenientes desses 46ha que tinham havido a 1063 

supressão até então. Então nós não questionamos aqui, de forma alguma, a regularidade do 1064 

DAIA. Nós identificamos que efetivamente ele tinha autorização para suprimir, mas o dar o 1065 

aproveitamento econômico da forma correta, como estava no DAIA, não foi realizado. 1066 

Quanto às manifestações dos técnicos do CREA, eu gostaria, e do Conselheiro Thiago da 1067 

SIAMIG, e também dos advogados, que eles também manifestaram a respeito da 1068 

competência técnica da PM, é importante salientar que a competência da PM, ela está no 1069 

decreto, ela está no convênio, e os policiais cotidianamente passam por treinamentos 1070 

técnicos realizados pela própria SEMAD. Então, eles não são incompetentes tecnicamente, 1071 

então acredito que os nossos policias fazem um serviço muito importante e já temos, 1072 

inclusive, parecer da AGE que consolida essa competência da PM de Meio Ambiente, da 1073 

Polícia Militar de Minas Gerais, e reafirmo aqui, mais uma vez também, já que também foi 1074 

suscitado pelos consultores, que é a questão da desconsideração dos laudos técnicos. De 1075 

forma alguma, tá? Se o laudo técnico é apresentado com a devida ART, Anotação de 1076 

Responsabilidade Técnica, nós levamos em consideração tudo que está ali dentro. Só que o 1077 

laudo técnico, ele não faz prova absoluta. Então a gente vai sempre analisar em confronto 1078 

com as demais provas que existem no processo, e a gente vai passar o laudo técnico 1079 

apresentado também para a equipe técnica da nossa superintendência. Nós temos lá 1080 

Engenheiros Ambientais, Engenheiros Florestais, Geólogos, Geógrafos, Biólogos, existe 1081 

uma equipe técnica especializada que vai analisar tanto o boletim da Polícia Militar, quanto 1082 

os Autos de Fiscalização, também são lavrados pela nossa equipe técnica, e também os 1083 

laudos e demais provas apresentadas. Então, eu queria efetivamente dizer para os 1084 

consultores que o trabalho de vocês não é em vão, muito pelo contrário, tá? E nós sempre 1085 

que identificamos que existe um laudo técnico bem feito, nós levamos em consideração 1086 

aquilo que é apresentado e como, nesse processo, nós levamos em consideração estudo 1087 

técnico, inclusive de um outro processo, e reduzimos a volumetria, porque identificamos que 1088 

efetivamente aquelas informações estavam corretas, estavam fidedignas, ok? É isso. E 1089 

devolvo a palavra. Rodrigo Ribas – Presidente – Agradeço a equipe técnica. Senhores. 1090 

Senhora Conselheira, a senhora pode falar, a senhora não precisa levantar a plaquinha dos 1091 

destaques quando está em discussão não. Nós vamos ter que aprender mesmo com funciona, 1092 

mas a senhora pode falar, claro. Só se identifica ao início, tá? Conselheira Ediene Luiz 1093 

Alves – FAEMG – Eu só gostaria que explicassem como seria essa dedução do tamanho da 1094 

área, da quantidade da intervenção que foi apurada a princípio. Depois chegou a um ponto 1095 

que viu que essa área seria menor e foi subtraindo essa quantidade de m³, de forma sem 1096 

verificar in loco e apurar in loco essa quantidade, sendo só um cálculo, assim, eu já trabalhei 1097 
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em fazenda e sei o quanto é difícil você olhar um monte de lenhas e falar: “Não, aqui tem 1098 

tantos m³”, você tem que ir lá e medir, de fato, para apurar essa quantidade. Então eu acho 1099 

de muita pertinência uma nova vistoria in loco para apurar essa quantidade, de forma 1100 

concreta, para garantir de fato a defesa do autuado. Rodrigo Ribas – Presidente – Equipe 1101 

técnica vai fazer a manifestação de resposta. Gisele – Supram/NOR – É importante 1102 

salientar mais uma vez que foi utilizado para o cálculo em si, tanto a normativa do Decreto 1103 

47.383, que define os valores de volumetria conforme a área, e também o Plano de 1104 

Utilização Pretendida do próprio empreendedor, que traz essa volumetria. Então nós 1105 

utilizamos conforme o que é apresentado efetivamente pelos técnicos do empreendedor no 1106 

processo de intervenção ambiental, tá? Então, eu vou ler o trecho do parecer, que fica mais 1107 

fácil, tá? Só um instantinho, só um trecho para esclarecimento, não está no parecer, mas é 1108 

um resumo do que está no parecer de defesa, tá? “Quanto ao volume do material lenhoso 1109 

proveniente da supressão de 46ha, o agente autuante utilizou a tabela base prevista no 1110 

decreto 47. No entanto, por ocasião da defesa, foi considerado o volume constante no Plano 1111 

de Legislação Pretendida, apresentado no processo de intervenção ambiental, que foi de 1112 

20,16,09m³ por hectare, que daria 30,24,14 estéreos de lenha nativa por hectare, o que 1113 

equivale a 926,9m³ e que, esses 926 equivaleriam a 1.391,10,44 estéreos, para os 46 hectares 1114 

suprimidos. Dessa forma, a multa foi adequada pelo valor de 69.555,22”. Então, o nosso 1115 

parâmetro, além de legal, nós identificamos o erro na constatação, é o próprio estudo técnico 1116 

do empreendedor. É isso. Conselheiro Thiago Diógenes Cardoso Rocha – SIAMIG – 1117 

Thiago, Siamig. Rodrigo Ribas – Presidente – Thiago, se você permitir, a Ediene ia 1118 

continuar aqui. Como está nas suas costas, não tinha jeito de ver. Eu passo a palavra logo em 1119 

seguida. Conselheira Ediene Luiz Alves – FAEMG – Eu só quero dar uma ênfase nessa 1120 

situação, porque a situação, ela prática, quando a gente chega em uma lavoura. Eu só quero 1121 

fazer uma observação nessa situação aí de olho nu, você chegar em uma área e apurar, no 1122 

caso ali não estava nem amontoado, era uma área que estava espalhada, então eu acho assim, 1123 

não é preciso, não há como quantificar isso precisamente. E o autuado, ele garante, ele dá 1124 

garantia que a lenha está amontoada lá na fazenda dele. Então eu volto a repetir que seria 1125 

pertinente fazer uma nova vistoria in loco. Rodrigo Ribas – Presidente – Obrigado. 1126 

Conselheiro Thiago. Conselheiro Thiago Diógenes Cardoso Rocha – SIAMIG – A minha 1127 

dúvida acho que é parecida com a da Conselheira Ediene. Gostaria só que fosse esclarecido 1128 

se, me parece que o montante que foi baixado da multa, ele é equivalente ao laudo que o 1129 

empreendedor apresentou para quantificação de uma área de 46ha, que daria aí 926 estéreos 1130 

de lenha. Mas eu quero saber, eu não sei se ficou claro, é se lá havia, de fato, resto de 1131 

madeira ainda, ou se toda a área de 46ha foi queimada, porque a infração é calculada sobre o 1132 

estéreo, então, se tinha estéreo lá, você tem que subtrair só aquilo que foi queimado. Assim 1133 

eu entendo, infração é só sobre a área que foi queimada. Se o resto estava disponível, não 1134 

teria o porquê a infração incidir sobre ele. Então a minha dúvida é essa, tinha madeira lá 1135 

ainda ou toda a área de 46ha foi queimada? Gisele – Supram/NOR – É importante verificar 1136 

o próprio Boletim de Ocorrência, Conselheiro, o próprio Boletim de Ocorrência, se ele traz 1137 

lá as fotos da lenha queimada. Você vê que existem fotos, e no próprio laudo, nas fotos 1138 

foram colocados, existem lá os indícios de queima e, em alguns lugares, você vê que 1139 

efetivamente está o chão com o objeto da queima. Então, assim, e é bom salientar que o que 1140 

a gente está falando aqui é da queima a céu aberto, não é na queima do secador, e a de deixar 1141 

de dar aproveitamento econômico dessa lenha que foi retirada dos 46ha. Então, quando o 1142 

decreto fala a respeito da valoração, ele fala da quantidade de estéreos por hectare. Então foi 1143 

feito o cálculo com base nisso aí. Helberth Henrique Raman do Vale Teixeira – FIEMG 1144 

– Queria um esclarecimento da equipe técnica da Supram a respeito do material que foi 1145 
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queimado. Se foi avaliado percentual de queima, se essa queima descaracteriza como lenha e 1146 

se impede aquele material de ser aproveitado. Rodrigo Ribas – Presidente – Como é um 1147 

assunto de ordem técnica, de outra ordem, que não é jurídica, eu queria ver, Ricardo, você 1148 

tem alguém da sua equipe que pode dar essas informações técnicas que o Conselheiro 1149 

solicitou, a respeito da possibilidade de uso do material? Renata – SUPRAM/NOR – Só 1150 

complementando o que foi falado pela Gisele. Todas as informações que foram verificadas 1151 

no dia da fiscalização, foram relatadas no Boletim de Ocorrência, e quanto ao material 1152 

lenhoso, o objeto, a autuação, ela diz o seguinte: deixou de dar aproveitamento ao material 1153 

lenhoso. Então se essa foi a informação relatada pelo Policial Militar, deixou claro que não 1154 

poderia dar aproveitamento lenhoso a essa lenha. E ressaltando que não foi apresentada 1155 

nenhuma prova em sentido contrário de que não foi essa quantidade de material lenhoso que 1156 

estava no local. Doutor Geraldo Luciano – Advogado – Senhor Presidente, tenho mais 1 1157 

minuto? Era 10, mais 1? Rodrigo Ribas – Presidente – Senhor Geraldo, o senhor sabe que 1158 

não, né? O senhor sabe que ficou aberto para o senhor, quando da hora de falar, ficou aberto 1159 

para o senhor. Eu vou fazer um acordo com o senhor. Eu vou dar 1 minuto, nesse momento, 1160 

se o senhor não pedir nenhum minuto para nenhum outro processo. Concorda? Doutor 1161 

Geraldo Luciano – Advogado – Concordo. Rodrigo Ribas – Presidente – Então está de 1162 

acordo. Doutor Geraldo Luciano – Advogado – Excelência... Rodrigo Ribas – Presidente 1163 

– 1 minuto, senhor Geraldo. Doutor Geraldo Luciano – Advogado – Senhores 1164 

Conselheiros, queimou galho e folha. Nós falamos isso aqui. Agora, o Auto de Infração é 1165 

por ter queimado 980m³, é isso que está escrito aí, Doutora Renata. Que não deu 1166 

destinamento econômico mediante queima a 983m³. Por favor, é isso que está escrito no 1167 

Auto de Infração. Quanto que queimou e quanto que está lá? Ou se queimou metade, eu 1168 

posso fazer a multa pelo total? A pergunta é essa. A resposta é só uma. Não se sabe quanto 1169 

queimou e não se sabe quanto que está no local, então eu vou pagar uma multa pelo valor 1170 

total, sendo que o que queimou é menos de 5% da lenha que está lá? É só isso. Muito 1171 

obrigado. Rodrigo Ribas – Presidente – Eu que agradeço, Doutor Geraldo. O senhor 1172 

gastou menos de 1 minuto, na verdade. Doutor Geraldo e senhores Conselheiros, o que é 1173 

importante dizer e levar em consideração, que a analista trouxe para nós, é o seguinte: o 1174 

Auto de Infração e o Boletim de Ocorrência lavrados pelo Policial Militar têm presunção de 1175 

verdade, de veracidade. Ele traz uma informação ao processo, que deve ser considerada 1176 

como verdade. Assim está imbuído por lei. Nos casos em que há recurso, cabe ao recorrente 1177 

promover provas dentro do processo, dizendo que não tem, dizendo que aquele Auto é 1178 

inválido. A promoção de prova, aqui o que se tenta fazer, eu entendo que as dúvidas levam a 1179 

isso, o que se tenta fazer aqui nesse Conselho, Doutor Geraldo, o senhor me desculpe falar 1180 

assim, e eu tenho que por o óculos para enxergar, o senhor me desculpe falar assim, não é 1181 

por mal, não acho que está errado não, mas o que se tenta na discussão, no debate, natural do 1182 

debate, é induzir que a equipe técnica faça prova daquilo que está registrado pelo Boletim de 1183 

Ocorrência e pelo Auto de Infração lavrado pelo Policial Militar, esse auto já está válido. 1184 

Cabe ao autuado, em qualquer processo, não nesse, cabe ao autuado trazer ao processo as 1185 

provas que refutam aquilo que está sendo discutido ali. Não cabe ao Policial Militar trazer ao 1186 

processo laudo pericial que comprove que aquilo que ele registrou é verdade. A presunção 1187 

de verdade o auto lavrado já está estabelecida. O estabelecimento do erro, o que é 1188 

perfeitamente capaz, deve ser trazido pelo recorrente ao conhecimento dos senhores. Foi 1189 

trazido em sede de defesa ao conhecimento da Supram Noroeste, que havia, de fato, 1190 

equívoco em relação à metodologia adotada, o volume considerado no Auto inicial. Como 1191 

os senhores mesmos já registraram aqui na discussão, calcular o volume é de uma ordem 1192 

bastante difícil. Então a Supram Noroeste refez os cálculos tomando como base, além 1193 
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daquele volume garantido determinado pelo Decreto 47.383, que já traz normativa nesse 1194 

caso, também pelos laudos técnicos apresentados no próprio processo, pelo demandante, 1195 

pelo recorrente. Quando ele apresentou o Plano de Utilidade Pretendida em que ele dizia que 1196 

a área dele tinha um rendimento lenhoso tal, que ele calculou isso para que pudesse ser 1197 

autorizado, ele já deu a informação de qual é o volume do rendimento lenhoso resultante de 1198 

uma supressão de uma área mensurada. Então, assim, o que a equipe técnica tem trazido 1199 

para os senhores é que essas informações já estão disponíveis, já está disponível a forma, o 1200 

método, a base legal e a base técnica que foi utilizada, já foi registrado pelo Policial Militar 1201 

dotado de veracidade, dotado da presunção de verdade da sua informação, quanto foi a área 1202 

suprimida e a área queimada, e o volume de lenha resultante dessa queima, e que deveria ter 1203 

sido trazido, e aí não se pode, de forma alguma, trazer ao órgão ambiental o ônus da prova, 1204 

porque isso é inversão da própria lei. O ônus da prova cabe ao recorrente, é o recorrente que 1205 

tem que trazer indubitavelmente aos senhores de que houve erro e houve equívoco naquela 1206 

avaliação, tá? Então é só para esclarecimento da discussão aqui. Eu não conheço o Boletim, 1207 

eu não conheço o Auto, eu estou só interpretando aquilo que eu ouvi aqui das discussões e 1208 

dos pareceres que foram apresentados, do que os senhores têm deficiência em saber, têm 1209 

vontade de saber, e qual que é o funcionamento, a tônica de funcionamento legal de uma 1210 

discussão de um processo administrativo de Auto de Infração. Conselheira Ediene Luiz 1211 

Alves – FAEMG – Senhor Presidente. Eu estou aqui, foi distribuído pelo consultor do 1212 

autuado, Luiz Antônio Mânica, umas fotos, tem aqui no local do desmate, tem uma lenhada, 1213 

e tem logo nas outras folhas, a seguinte, tem uma lenha mais grossa aqui estocada. E tem 1214 

uma DAIA com a validade de 28/6/2021. Com a sua permissão, eu gostaria que, se possível, 1215 

eles me esclarecessem qual é a importância desse documento com relação a esse material 1216 

lenhoso aqui. Rodrigo Ribas – Presidente – Gisele vai fazer a resposta. Gisele – 1217 

Supram/NOR – Eu acho importante ressaltar que dentro do laudo técnico apresentado com 1218 

a defesa e o recurso administrativo, a parte contrária, ela não apresentou qualquer outra 1219 

volumetria dizendo que o valor era menor. Então, assim, apenas diz que não foi queimada 1220 

toda a lenha. E que está anexa as fotos. Só que, como disse o Presidente aqui dessa reunião, 1221 

o Auto de Infração e o Boletim de Ocorrência, as informações trazidas pelo agente autuante 1222 

têm presunção de veracidade, então para romper essa presunção de veracidade, ela não é 1223 

absoluta, mas eu preciso fazer uma prova contundente, eu preciso dizer se não foi os 46ha, 1224 

se não foi o objeto de todos os 46ha, teria que ser “Não, só foi queimado 5% dos hectares”, 1225 

como foi dito aqui. Não existe essa quantificação. Então se isso tivesse sido feito, a Supram 1226 

teria analisado isso também, mas isso não têm nos Autos. O que tem nos Autos são fotos que 1227 

estão em contraposição com o que foi olhado pela PM no dia in loco, e no dia a PM 1228 

identificou 46ha suprimidos, e uma quantificação que depois a gente, inclusive, adequou 1229 

para levar em consideração as informações prestadas pelo empreendedor, pela autuado, 1230 

adequou para 926m³. Então, assim, o que nós estamos tentando chegar e à verdade real dos 1231 

fatos, e sem tirar aqui a competência, que para mim é essencial que a gente ressalte isso, a 1232 

competência técnica da PMMG para realizar a identificação dessas infrações in loco. É isso. 1233 

Conselheira Ediene Luiz Alves – FAEMG – E com relação a essa DAIA que está ainda 1234 

com a data de validade para 2021? Gisele – Supram/NOR – É porque ele ainda tinha uma 1235 

parte, ele ainda tem, na realidade, até 2021, 2022, para realizar a supressão e dar o 1236 

aproveitamento econômico de comercialização. Então ele fez a supressão de 46, mas ele 1237 

ainda tinha mais para suprimir, e essa DAIA, essa supressão pode ser feita até essa data, é 1238 

isso. Conselheira Ediene Luiz Alves – FAEMG – Então diante dessa DAIA, que ainda 1239 

está na validade, e com a incerteza da quantidade, eu, por fim, eu volto a pedir aqui, se os 1240 

Conselheiros assim entenderem também, uma nova vistoria in loco para apurar de fato a 1241 
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quantidade que foi queimada. Rodrigo Ribas – Presidente – Muito obrigado, Conselheira. 1242 

Conselheira, o que a senhora pede tem previsão normativa, mas o que a senhora pede, o que 1243 

a senhora suscita é que há, de fato, uma incerteza técnica em relação a isso. Não há incerteza 1244 

técnica, porque não foi trazido aos autos do processo a informação acerca desse volume 1245 

restante. Veja bem, só para poder entender, para a gente poder entender e votar da melhor 1246 

maneira, o que foi apresentado foi, a lenha não foi toda queimada, a madeira não foi toda 1247 

queimada, isso foi falado aqui mais de uma vez nesse recinto aqui e também no processo. 1248 

Em momento algum foi dito assim “Ainda existem 600 estéreos lá para serem conferidos”. 1249 

Não foi apensado ao processo e não foi apresentado aqui nesse momento nenhuma refutação 1250 

técnica que pudesse ser conferida. A senhora está entendendo? Então hoje nós temos uma 1251 

informação que se presume verdade, que é a verificação do Policial Militar, uma 1252 

apresentação técnica dizendo do exagero na avaliação que foi considerada pela equipe 1253 

técnica e que reduziu o volume considerado, tendo em vista as relações entre área suprimida 1254 

e volumetria considerada no PUP, estudo técnico apresentado pelo próprio empreendedor. 1255 

Não foi trazido, em momento algum, a informação. Existem ainda N estéreos para serem 1256 

conferidos. Portanto, o que é a incerteza é a existência, de fato, o que se considera incerteza 1257 

é a existência desses estéreos dessa lenha. A inexistência dela já se dá como verdade, ela não 1258 

foi refutada de fato. Tá certo? Então, dessa maneira, eu não vejo motivo real, palpável, 1259 

técnico para determinar diligência no processo. Espero que a senhora entenda em relação a 1260 

isso. Eu entendo a posição da senhora, mas espero que a senhora entenda também que não 1261 

há refutação quanto ao volume a ser considerado em campo, tá certo? Conselheira Ediene 1262 

Luiz Alves – FAEMG – Senhor Presidente, concordo, porém, diante dos relatos dos 1263 

técnicos, houve, eles apresentaram aí argumentos que demonstram, assim, até para eles que 1264 

têm aptidão, ser difícil a medição disso. Foi inclusive, houve uma consideração que a 1265 

princípio tinha sido uma medição por parte dos técnicos, do jurídico, de forma maior, houve-1266 

se uma subtração, então, diante disso tudo é que eu acho pertinente ou que cancele esse Auto 1267 

de Infração e vá na propriedade, faça uma nova vistoria, ou que de fato delibere uma nova 1268 

diligência. Rodrigo Ribas – Presidente – Obrigado, Conselheira. Eu acho que em última 1269 

instância já, o que a senhora acabou de dizer é que os técnicos não, trouxeram aqui 1270 

informação de que eles não conseguiram elaborar laudo técnico dizendo qual que é volume 1271 

que existe, que é restante ainda dessa maneira... Thales Vinícius – Advogado – Advogado 1272 

– Pela ordem. Rodrigo Ribas – Presidente – Doutor Thales, por favor. Thales Vinícius – 1273 

Advogado – Advogado – Pela ordem, questão regimental, artigo 28, inciso II. Rodrigo 1274 

Ribas – Presidente – Por favor, Doutor Thales. Por favor, Doutor Thales. Thales Vinícius 1275 

– Advogado – Advogado – Compete ao Conselheiro requerer informações, providências, 1276 

esclarecimento ao Presidente, ao Secretário durante a reunião ou, quando necessário, sob a 1277 

forma de diligência. O que eu estou vendo é o presidente tentar convencer a Conselheira de 1278 

que ela não pode pedir a diligência se está no regimento. Rodrigo Ribas – Presidente – 1279 

Doutor Thales, com licença. De maneira alguma eu disse que ela não pode pedir diligência. 1280 

Eu comecei dizendo a ela que o que ela está solicitando tem previsão legal e que se chama 1281 

diligência. O senhor pode continuar a ler esse artigo, o senhor vai ver que compete ao 1282 

Presidente deliberar sobre diligência ou não, tá certo? O que eu estou dizendo aqui, de 1283 

maneira mais técnica que eu posso, é que não há motivo para que eu delibere sobre a 1284 

diligência. Eu estou motivando o ato da negativa. De maneira alguma. É importante dizer 1285 

que compete ao Conselheiro estabelecer questão de ordem em termos regimentais, não é a 1286 

posição que nós estamos adotando aqui. Peço a licença do senhor, por favor, muito obrigado. 1287 

Está certo, Ediene? Senhor Ubirajara, por favor. Ubirajara Machado Padini – SEINFRA – 1288 

Se existe o material lenhoso lá, foi suprimido e só ficou a galhada lá, e a DAIA dele é para 1289 
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comercializar a lenha, e está em validade, então porque ele não muda o destino dele? Ao 1290 

invés de levar para o secador, ele vai vende a lenha. Rodrigo Ribas – Presidente – Gisele. 1291 

Gisele – Supram/NOR – Ele poderia ter feito isso tranquilamente, mas teria que ter 1292 

solicitado isso previamente ao órgão ambiental. É deferida a alteração de aproveitamento 1293 

econômico. Mas ele deveria ter comprovado nos Autos do processo. Ele pode fazer isso. 1294 

Rodrigo Ribas – Presidente – Doutor Geraldo. Eu peço ao senhor, suas desculpas. Pois 1295 

não, Conselheiro. Francisco Pinto da Silva – CODEMA de Arinos – Pelo que eu estou 1296 

vendo aqui, nós vamos ficar com essa situação a noite toda. Rodrigo Ribas – Presidente – 1297 

Exatamente. Francisco Pinto da Silva – CODEMA de Arinos – E eu já vou me retirar 1298 

porque eu tenho um compromisso. Eu acho que nós temos que partir para a votação. Cada 1299 

Conselheiro aqui vota de acordo com a sua consciência daquilo que é verdade, tá? E aqui, 1300 

assim, eu não voto aqui coagido por A ou B, eu voto aqui de acordo com minha consciência 1301 

e de que realmente eu vou ser responsabilizado por ela, tá? Então, assim, gente, diante da 1302 

situação que está sendo colocada, nós vamos conversar aqui, vamos amanhecer o dia aqui. 1303 

Então, assim, eu sugiro encaminhamento que nós partamos para o voto, tá? Porque acho que 1304 

não vai ser resolvido. Rodrigo Ribas – Presidente – Conselheiro Francisco, o senhor está 1305 

coberto de razão. Nós vamos tecer, girar em torno da mesma pergunta e da mesma resposta. 1306 

Só para esclarecimento, isso que o Conselheiro Ubirajara propôs poderia ter sido feito 1307 

previamente. As autorizações são expedidas previamente. As autorizações corretivas, elas 1308 

podem até ser expedidas mediante infração lavrada. Então nós estamos falando aqui de uma 1309 

parte de um processo, que é a da infração lavrada. Dessa maneira, eu vou acatar aqui a 1310 

posição do Doutor Francisco, eu acho que nós não temos novidade mais a discutir e vou 1311 

colocar em votação o item 5.1, Luiz Antônio Mânica, Fazenda Almas ou Boa Vista - Não 1312 

aproveitamento econômico de lenha nativa proveniente de intervenção ambiental com 1313 

supressão - Unaí/MG - PA 558388/2018 - AI 72948/2018. Aqueles Conselheiros, por favor, 1314 

que votam conforme o parecer apresentado pela Supram Noroeste, já com as alterações em 1315 

sede de revisão, por favor, apresentam a placa de voto favorável. Os demais, apresentem 1316 

contrário ou abstenção, conforme juízo. Nós temos aqui votos favoráveis, para registro, tem 1317 

que começar do lado de cá, Geraldo, do IDENE, Franciele do CBH, vira para cá por favor, a 1318 

plaquinha. Álvaro. Não, Álvaro do SEAPA é contrário. Hermes, da UFVJM, Tenente 1319 

Marcos Paulo, da Polícia Militar de Minas Gerais; Adeílsa, da FETAEMG; Eliane, da 1320 

MOVER; e Francisco, do CODEMA. Levanta, por favor, só para a gente fazer a contagem, 1321 

porque nós também estamos aprendendo a plaquinha. Enquanto isso, eu registro a abstenção 1322 

do Senhor Altegno, da APA; abstenção não precisa ser motivada. Eu gostaria então que os 1323 

votos contrários que eu registro agora, votos contrários do Senhor Ubirajara, do Seinfra; 1324 

Ediene, da FAEMG; Vanessa, da Federaminas e Álvaro do Seapa; Luiz, do CREA e Thiago 1325 

da SIAMIG; Helberth, da FIEMG; e Antônio, do IMA. Eu gostaria que os senhores, muito 1326 

sucintamente, eu vou pedir para que seja nessa ordem que eu falei, daqui para lá, muito 1327 

sucintamente fizesse apresentação, exposição de motivos. Nós fizemos a contagem aqui, são 1328 

8 votos contrários, 6 votos favoráveis à manutenção e uma abstenção. Para os Conselheiros 1329 

novos, toda decisão emanada tem que ser motivada. Dessa maneira, sempre que votarem 1330 

favoráveis, a motivação é o próprio parecer. Sempre que votarem contrários, os senhores 1331 

devem expor motivos, mesmo que sucintamente. Ubirajara Machado Padini – SEINFRA 1332 

– A motivação é que tudo que foi exposto aqui, então ficou uma coisa burocrática, então está 1333 

muito fácil de resolver, apesar do processo, ele talvez por desconhecer do caso, ele não 1334 

soube dar prosseguimento no coisa legal. Então eu votei contrário. Conselheira Ediene 1335 

Luiz Alves – FAEMG – Meu voto foi contrário pela ineficiência das constatações 1336 

produzidas pelos agentes da PM Minas Gerais e carentes de fundamentos técnicos e, por 1337 



 

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 

Conselho Estadual de Política Ambiental – COPAM 

Secretaria Executiva 

 

Centésima Reunião Extraordinária URC/Noroeste de Minas – 12/09/2019 

isso, eu votei contrário. Rodrigo Ribas – Presidente – Muito obrigado. Conselheira 1338 

Vanessa Miriany Alves Luiz – FEDERAMINAS – Eu votei contrário porque eu concordo 1339 

com o parecer do CREA e da FAEMG. Rodrigo Ribas – Presidente – Obrigado. 1340 

Conselheiro Álvaro. Conselheiro Álvaro de Moura Goulart – SEAPA – Voto contrário 1341 

pela dúvida com relação ao numerário de madeira queimada relacionada com o valor da 1342 

multa. Persiste dúvida ainda. Rodrigo Ribas – Presidente – Obrigado. Conselheiro Thiago. 1343 

Conselheiro Thiago Diógenes Cardoso Rocha – SIAMIG – Voto contrário de acordo com 1344 

o parecer do CREA e da FAEMG e, especialmente, por entender a incompetência da Polícia 1345 

Militar para lavrar Auto de Infração quando demande alguma capacidade técnica ou 1346 

científica para constatação do que está sendo apurado. Rodrigo Ribas – Presidente – 1347 

Conselheiro Luiz, do CREA. O senhor tem parecer. Conselheiro Luiz Mendes Soares – 1348 

CREA/MG – Primeiro eu queria esclarecer que questão de competência é uma coisa, 1349 

questão de legalmente habilitado, é outra coisa. Então, não vamos misturar isso. Em 1350 

momento algum o CREA acha que a polícia não tem competência. A questão é legalmente 1351 

habilitado. E o voto contrário se deve ao fato que o processo está muito confuso, a meu ver, 1352 

ele não está devidamente esclarecido. Existe margem para dúvida. Rodrigo Ribas – 1353 

Presidente – Obrigado, Conselheiro. Agora Conselheiro Helberth, da FIEMG, é isso? 1354 

Próximo. Helberth Henrique Raman do Vale Teixeira – FIEMG –Contrário devido a não 1355 

ter esclarecimentos suficientes sobre a impossibilidade de aproveitamento do material. 1356 

Rodrigo Ribas – Presidente – Conselheiro Antônio. Antônio Marcos de Freitas 1357 

Monteiro – IMA – Meu voto é contrário, eu sou de acordo com o parecer do CREA. Eu 1358 

acho importante a questão legal, tem que estar bem formalizada. E também a questão 1359 

material, eu acho que o montante do Auto de Infração não ficou claro que é exatamente o 1360 

que foi queimado lá. Nós temos um valor exorbitante de material de lenha que está falando 1361 

que foi queimada e, na realidade, é apresentado um grande volume de lenha na propriedade. 1362 

Rodrigo Ribas – Presidente – Muito obrigado, Conselheiro. Me parece que agora só a 1363 

Conselheira Adeílsa que votou contra? Não? Então acabamos os votos contrários? 1364 

Conselheiro Altegno, o senhor só absteve, não precisa motivar. O senhor está feliz? Muito 1365 

obrigado. Bom, senhores, então, com a votação não fica mantido o Auto de Infração 1366 

conforme apresentado. Passamos então à exposição do item 5.2, Valdivino Diniz Linhares 1367 

Neto/Fazenda Monte Carmelo - Explorar Área de Preservação Permanente, sem licença do 1368 

Órgão Ambiental Competente - Unaí/MG - PA/Nº CAP 528014/2018, Auto de Infração 1369 

número 138005/2018 - Apresentação: Supram Noroeste. Retorno de vistas pelo Conselheiro 1370 

representante da FAEMG. Conselheira Ediene, se a senhora quiser fazer uma exposição 1371 

mais sucinta ao invés de fazer a leitura. Conselheira Ediene Luiz Alves – FAEMG – Eu 1372 

vou proceder com a leitura, Senhor Presidente. “Trata-se de Auto de Infração lavrado em 13 1373 

de abril de 2018 pela Polícia Militar de Minas Gerais, contemplando as penalidades de 1374 

suspensão de atividades, apreensão de bens e multa no valor de R$ 5.055,94, por ter sido 1375 

constatada a suposta conduta infracionária: ‘Suprimir 00:00:30 hectares de cerrado nas 1376 

coordenadas e 00:00:25 hectares nas coordenadas’”, eu não vou saber ler isso aqui – “’tudo 1377 

em Área de Preservação Permanente, sem licença do órgão ambiental competente”, ele dá 1378 

aqui as coordenadas. “A possível infração fora enquadrada no artigo 112, anexo III, código 1379 

301, alínea b, do Decreto Estadual 47.383/2018’. Conforme consta no laudo técnico, com 1380 

sua respectiva anotação de responsabilidade técnica, elaborado pelo Engenheiro Florestal 1381 

Rildo Esteves de Souza, após vistoria in loco a pedido do autuado, restou demonstrado que a 1382 

área indicada no Auto de Infração é inquestionavelmente uma ‘grota seca’, a qual 1383 

anteriormente se enquadrava um curso efêmero, com vegetação predominante de galeria, o 1384 

que afirma a inexistência de Área de Preservação Permanente. Trata-se, portanto, no dizer da 1385 
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novel legislação de curso efêmero, sendo desnecessária conservação de suas margens como 1386 

Área de Preservação Permanente. Em miúdos, os rios efêmeros são aqueles que possuem 1387 

escoamento superficial apenas durante ou imediatamente após períodos de precipitação. É 1388 

dizer, são aqueles que só existem durante alguns dias em detrimento de grandes períodos de 1389 

precipitação. De mais a mais, é pertinente ressaltar, caso reste alguma dúvida quanto a 1390 

caracterização de grota ou não, esta foi sanada pelo próprio Instituto Estadual de Florestas, 1391 

IEF, em 1990, quando da averbação da reserva legal, onde indica no mapa acostado e 1392 

assinado no Termo de Responsabilidade de Preservação de Floresta, que a área vistoriada 1393 

não é APP, e sim grota, portanto, não houve supressão em Área de Preservação Permanente, 1394 

por um motivo óbvio e cristalino: grota não possui APP. Neste contexto, retornados as 1395 

famigeradas discussões acerca da capacitação dos agentes da PMMG, no que tange à 1396 

lavratura de Auto de Infração que tem, por fim, a imposição de sanções administrativas 1397 

punitivas. Em que pese o convênio firmado entre a SEMAD e a gloriosa Polícia Militar do 1398 

estado de Minas Gerais, é inexorável ausência de capacitação técnica para a realização de 1399 

tais atos, sendo que o estado delega a esses combativos e aguerridos agentes atribuições que 1400 

estão fora de sua esfera de conhecimento, tentando suprir a falta de servidores devidamente 1401 

capacitados para o ato de fiscalização ambiental em infrações materiais. In casu, os agentes 1402 

fiscalizadores ao descreverem uma ‘grota seca’ como sendo um bioma cerrado, localizado 1403 

em uma Área de Preservação Permanente, incorrem na hipótese de erro grosseiro, descrito 1404 

no art. 28 da lei de introdução ao direito brasileiro, podendo até mesmo responder por 1405 

improbidade administrativa e civil, vejamos: ‘Artigo 28: o agente público responderá 1406 

pessoalmente por suas decisões ou opiniões técnicas em caso de dolo ou erro grosseiro’. 1407 

Nesse diapasão, recentemente o Plenário Tribunal de Contas da União expediu o acórdão 1408 

2.391/2018, relator Ministro Benjamim Zymler, mediante o qual procedeu a reinterpretação 1409 

do dispositivo, conceituando erro grosseiro como: ‘O erro grosseiro, por sua vez, é o que 1410 

poderia ser percebido por pessoa com diligência abaixo do normal, ou seja, que seria evitado 1411 

por pessoa com nível de atenção aquém do ordinário, consideradas as circunstâncias do 1412 

negócio. Dito de outra forma, o erro grosseiro é o que decorreu de uma grave inobservância 1413 

de um dever de cuidado, isto é, que foi praticado com culpa grave’. Salienta-se que a 1414 

incidência no presente caso de erro grosseiro poderia culminar em sanções disciplinares aos 1415 

agentes atuantes, por força do artigo 28 da Lei 12.376/2010. Por derradeiro, referida vistoria 1416 

culminou na autuação acima referenciada, deveria ter sido realizada por agente habilitado, 1417 

uma vez que ante as circunstâncias fáticas, é indelével a incapacidade técnica dos agentes 1418 

autuantes no que tange a averiguação de infrações de cunho material. Parecer. Ante o 1419 

exposto, tendo em vista o erro grosseiro que tange a aferição do bioma da área autuada, bem 1420 

como a localização da suposta APP, mister é o reconhecimento da atipicidade das condutas 1421 

impostas e, por via de consequência, a anulação do Auto de Infração lavrado em desfavor do 1422 

autuado”. Renata, Supram/NOR – Vamos chamar, o presidente teve que ir ao banheiro, 1423 

vou chamar o primeiro inscrito aqui na lista para manifestar, que é o Senhor Thales e o 1424 

Senhor Luciano. Francisco Pinto da Silva – CODEMA de Arinos – Eu queria pedir 1425 

desculpas aos colegas Conselheiros, público presente, mas realmente eu tenho um 1426 

compromisso, eu vou, vai ficar aqui o meu suplente, Adão, pode assumir aqui a 1427 

continuidade dos trabalhos. Muito obrigado a todos. Doutor Geraldo Luciano – Advogado 1428 

– Doutora Renata, a senhora podia inverter esse item 5.2 com o 5.8, por gentileza? É tudo 1429 

do... Oi? O próximo. Pode inverter? Renata, Supram/NOR – Nesse caso não, porque todos 1430 

são relatos de vistas. Tem relato de vistas, então a gente tem que seguir a ordem estabelecida 1431 

na pauta. Doutor Geraldo Luciano – Advogado – Obrigado. Doutor Vinícius – Advogado 1432 

– De início, antes até de começar, eu gostaria de uma questão pendente que prejudica até a 1433 
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defesa, inclusive até o julgamento deste item, Senhor Presidente, que compulsando no site 1434 

do órgão ambiental, foi verificado que não foi disponibilizado aos Conselheiros, a não ser 1435 

que eles recebam de outra forma, foi disponibilizada uma petição que não é o recurso, foi 1436 

uma revisão de ato. Porque inicialmente foi indeferido o recurso por ter sido apresentando, 1437 

conforme constatação da Supram, que ele era intempestivo, foi feito um pedido de revisão 1438 

de ato, dizendo que, comprovando a tempestividade de 4 dias antes do vencimento do prazo, 1439 

e depois tem a emissão do parecer, só que a disponibilização do documento para os 1440 

Conselheiros não é o recurso. Então, subentende-se que os Conselheiros não tiveram acesso 1441 

à tese do recurso, por isso necessário até se confirmando isso, seja retirado da pauta, antes 1442 

mesmo de entrar no mérito, com reabertura do tempo, por favor. Rodrigo Ribas – 1443 

Presidente – Bom, o senhor até tem razão em dizer que se o recurso não foi apresentado, ele 1444 

não estaria apto a ser discutido. Eu vou fazer o seguinte, nós vamos abrir para as 1445 

manifestações porque, na verdade, esse processo vem a essa Câmara pela quarta vez. Se pela 1446 

quarta vez que vem a essa Câmara, ele já tiver sido disponibilizado, não há que se falar que 1447 

os Conselheiros não tiveram contato com o recurso, tá? Nós em 5 minutos avaliamos a 1448 

pertinência da sua manifestação. Se ele tiver sido apresentado aos Conselheiros, a qualquer 1449 

momento, nós continuamos com a análise e deliberação. Se ele não tiver sido apresentado 1450 

em momento algum como peça recursal, eu vou garantir a retirada de pauta, mesmo antes da 1451 

decisão, está certo? Doutor Vinícius – Advogado – Eu gostaria só de insistir, Senhor 1452 

Presidente, porque foi até dito pelo senhor hoje aqui que as peças necessárias para o 1453 

julgamento desse Conselho, dentre elas estaria inclusa o recurso; e a questão que tem alguns 1454 

Conselheiros que são novos aqui, e já gostaria de alertar que desde a reunião anterior 1455 

cancelada, esse documento já estava irregular no sistema. Rodrigo Ribas – Presidente – O 1456 

senhor me desculpe, mas não há nenhum Conselheiro novo aqui. Há um representante das 1457 

empresas, das entidades que têm assentos. Não há que se falar que a FAEMG não estava 1458 

presente, ou que a FIEMG não estava presente aqui em sedes anteriores. Como eu disse 1459 

também no princípio, Doutor Vinícius, o voto é da instituição e não da pessoa, está certo? 1460 

Então é necessário que o Conselheiro que sai, instrua, que o representante que sai, instrua o 1461 

representante que entra, mas os órgãos estavam aqui. Não se identificou – Só um detalhe, o 1462 

IMA entrou agora, ele não estava. Ele está substituindo um outro órgão. Só para... Rodrigo 1463 

Ribas – Presidente – Perfeito. Doutor Vinícius – Advogado – Gostaria de insistir que 1464 

fosse retirado da pauta, só para confirmar a decisão. Rodrigo Ribas – Presidente – Eu vou 1465 

verificar e tomo a decisão. Mas vamos continuar com os esclarecimentos. É importante que 1466 

se diga, Doutor Vinícius, é importante que se diga que foi feito inclusive parecer de vista, 1467 

apresentado relato de vistas, e nós temos aqui oportunidade de discutir cada um dos pontos 1468 

do próprio recurso. O senhor aqui, como representante do recorrente, tem a possibilidade de 1469 

apresentar quais são os pontos de recurso, para além disso. Se ainda assim nós chegarmos ao 1470 

final com a impossibilidade de deliberação, nós tiramos de pauta. Está certo? Doutor 1471 

Vinícius – Advogado – É porque, só, assim, o recurso, ele é mais de 30 páginas e não é 1472 

crível aceitar, Senhor Presidente, que nós vamos julgar aqui um recurso onde os 1473 

Conselheiros, os votantes, os que vão decidir, não tiveram acesso. Então, com certeza, eles 1474 

vão julgar um recurso que eles não leram a peça de recurso. Eu gostaria até que, às vezes, 1475 

passar pela apreciação dos próprios Conselheiros, porque eu não estou, assim, com todo 1476 

respeito, mas é inaceitável. Rodrigo Ribas – Presidente – Doutor Vinícius, de qualquer 1477 

maneira, a decisão para retirada de pauta, ela é privativa do Presidente. Está certo? Do 1478 

parecer. Se estiverem presentes e os Conselheiros estiverem, os Conselheiros estiverem 1479 

satisfeitos para votação, não vejo possibilidade da negativa. Doutor Vinícius – Advogado – 1480 

Eu gostaria de registrar aqui a ocorrência de um fato que gera nulidade do processo, do 1481 
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procedimento, por cerceamento de defesa, ok? E dizer aqui também que nós não vamos 1482 

fazer nenhuma manifestação caso mantido o julgamento. Rodrigo Ribas – Presidente – 1483 

Está certo, está registrado. Doutor Vinícius – Advogado – Muito obrigado. Rodrigo Ribas 1484 

– Presidente – Eu quem agradeço. O recorrente então não tem mais nenhuma manifestação? 1485 

Doutor Thales, Doutor Geraldo? É pela retirada de pauta apenas? Doutor Vinícius, em uma 1486 

rápida verificação, na última reunião, de fato, foi o mesmo documento que foi colocado à 1487 

disposição dos Conselheiros, está certo? Então, como eu disse ao senhor, eu garanto a 1488 

retirada de pauta, uma vez que eles não tiveram acesso ao recurso, está certo? Então nós 1489 

vamos hoje retirar de pauta o item 5.2 e ele retorna em uma próxima reunião, aí sim 1490 

instruído corretamente com a peça recursal para que os Conselheiros possam ter 1491 

conhecimento. Para registro, ele vem para deliberação, uma vez que o parecer de vistas já foi 1492 

até mesmo apresentado, certo? Item 5.3 da pauta. José Honório Gonçalves da Silva, Fazenda 1493 

Forquilha. Queimada em área comum sem autorização do órgão ambiental competente. 1494 

Processo Administrativo 449927/2016, Auto de Infração 28072/2016. Doutor Geraldo 1495 

Luciano – Advogado – Pela ordem, Senhor Presidente. Rodrigo Ribas – Presidente – Pois 1496 

não? Doutor Geraldo Luciano – Advogado – Com todo carinho que eu tenho pela Renata, 1497 

ela trabalhou comigo já, não estou desautorizando o que ela falou. Só pedir para o senhor, eu 1498 

fiz para ela, ela não se sentiu segura para permitir, uma inversão da pauta, para que a 1499 

Doutora Mônica manifestasse agora o item 5.8, eu acho que não há vedação regimental, não 1500 

sei. 5.7. Rodrigo Ribas – Presidente – Doutor Geraldo, se eu não me engano, e aí é se eu 1501 

não me engano mesmo, vocês podem me ajudar, o momento de pedido de inversões de pauta 1502 

é no início da reunião. Doutor Geraldo Luciano – Advogado – Ok. Rodrigo Ribas – 1503 

Presidente – E aí a gente... Doutor Geraldo Luciano – Advogado – Obrigado. Rodrigo 1504 

Ribas – Presidente – Não fez isso naquele momento, acho que é pior. Os senhores mesmos 1505 

me cobram muito aqui... Doutor Geraldo Luciano – Advogado – Claro, claro. Rodrigo 1506 

Ribas – Presidente – Vou pedir ao senhor para cumprir também. Doutor Geraldo Luciano 1507 

– Advogado – Obrigado. Rodrigo Ribas – Presidente – Se o senhor me permitir. 1508 

Continuação do item 5.3. Doutor Geraldo, no item 5.3 nós temos inscritos apenas o senhor e 1509 

o Doutor Thales. Quer dizer, na verdade nós temos a Hexa inscrita no item 5.3. Então, na 1510 

verdade eu acho que quase todos aqui são só os senhores. Se os senhores foram rápido, a 1511 

Doutora Mônica consegue ir embora cedo. O senhor fica à vontade. Ah, não, desculpa, é o 1512 

parecer de vistas. Desculpe. Conselheira Ediene, da FAEMG, apresentar o parecer de vistas. 1513 

Conselheira Ediene Luiz Alves – FAEMG – Retorno de vistas da FAEMG. “Trata-se de 1514 

Auto de Infração lavrado em 15 de fevereiro de 2017 pela Polícia Militar de Minas Gerais, 1515 

contemplando as penalidades de suspensão das atividades e multa simples no valor de R$ 1516 

4.412,06 por ter sido constatada a suposta conduta infracionária: ‘Fazer queimada em 1517 

07,21ha em área comum sem autorização do órgão ambiental competente’. A possível 1518 

infração fora enquadrada no art. 86, anexo III, código 322, inciso a, do Decreto Estadual 1519 

44.844/2008. Do direito. Ante uma análise aprofundada do acervo probatório, restou 1520 

consignado a ausência de demonstração do nexo de causalidade entre o autuado e a conduta 1521 

a ele imputada, o que fere, portanto, o artigo 38, parágrafos 3º e 4º, da Lei Federal 12.651 de 1522 

2012, Código Florestal, que assim dispõe: artigo 38: ‘É proibido uso de fogo na vegetação, 1523 

exceto nas seguintes situações: Parágrafo 3º: na apuração da responsabilidade pelo uso 1524 

irregular do fogo em terras públicas ou particulares, a autoridade competente para 1525 

fiscalização e autuação deverá comprovar o nexo de causalidade entre a ação do proprietário 1526 

ou qualquer preposto e o dano efetivamente causado. Parágrafo 4º: É necessário 1527 

estabelecimento de nexo causal na verificação das responsabilidades por infração pelo uso 1528 

irregular do fogo em terras públicas ou particulares’. Segundo os ensinamentos do renomado 1529 
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professor René Ariel Dotti, o anexo de causalidade pode ser explicado como: ‘A relação de 1530 

causalidade ou nexo causal ou nexo de causalidade é uma teoria do direito segundo a qual 1531 

verifica-se o vínculo entre a conduta do agente e o resultado ilícito’. Em outras palavras, 1532 

para fins de sanção administrativa ambiental, é necessário, sob pena de ilegitimidade, 1533 

ilegalidade da punição, a demonstração de que a conduta do autuado ocasionou os danos 1534 

alegados pela administração pública, o que, in casu, não se vislumbra. No mais, é possível 1535 

identificar a boa-fé do autuado, que, ao perceber o fogo, utilizou de todos os meios possíveis 1536 

para impedir que este se alastrasse. O instituto da boa-fé está consagrado no Código Civil, 1537 

nos artigos 113, 187 e 422, e é explicado de forma categórica por Sílvio Rodrigues como 1538 

sendo: ‘Um conceito ético da conduta, moldado nas ideias de proceder cm correção, com 1539 

dignidade, pautada a atitude nos princípios da honestidade, da boa intenção e no propósito 1540 

de a ninguém prejudicar’. Neste diapasão, é necessário não perder de vista a conduta 1541 

correcional adotada pelo autuado, na medida em que este, antevendo a gravidade dos fatos, 1542 

agiu com extrema diligência para amenizar os possíveis danos decorrentes do fogo, razão 1543 

pela qual afasta-se o dolo, vontade de transgredir as normas de proteção ambiental. Destarte, 1544 

é salutar que frisemos que o princípio da boa-fé tem aplicação em todas as searas do direito, 1545 

conforme assentado pelo Superior Tribunal de Justiça em reiterados julgamentos. Em fecho, 1546 

não sendo cumpridos os requisitos da norma legal, inexistindo nos autos elementos que 1547 

delimitem de forma satisfatória o nexo entre a conduta do autuado e os danos eventualmente 1548 

causados, cominado com a autuação proativa, boa-fé, do mesmo, para a mitigação dos 1549 

possíveis prejuízos, necessário se faz o afastamento das sanções descritas no Auto de 1550 

Infração sub examine. Parecer. Conforme restou assentado, a ausência de demonstração do 1551 

nexo causal entre a conduta e o resultado danoso, bem como a boa-fé empregada na situação 1552 

in concreto, fulmina a pretensão punitiva estatal, sendo que a melhor aplicação do direito 1553 

para o caso em tela é a anulação da presente autuação, sob pena de violação dos dispositivos 1554 

legais elencados nos artigos 38, parágrafos 3º e 4º da Lei Federal 12.651/2012, bem como os 1555 

artigos 113, 187 e 422, em aplicação análoga aos processos administrativos sancionatórios”. 1556 

Esse é o parecer. Rodrigo Ribas – Presidente – Muito obrigado, Conselheira. Nós temos 1 1557 

inscrito, né? Doutor Thales, por favor. Thales Vinícius – Advogado – Advogado – O 1558 

presidente hoje deu uma aula de presunção de legitimidade dos atos administrativos, embora 1559 

não seja advogado, e isso vem a calhar, porque o senhor não poderia advogar, embora tenha 1560 

um amplo conhecimento jurídico, porque não tem inscrição na Ordem dos Advogados do 1561 

Brasil. Essa é a questão abordada pelo CREA, embora possa se fazer, o próprio Tenente 1562 

Marcos Paulo aqui, a gente conhece, sabe que ele tem conhecimento técnico, mas ele não 1563 

pode atuar como Engenheiro, e é isso que o CREA tem falado e que vem de encontro a este 1564 

caso também, porque foi feito medição de área de queimada pela Polícia Militar. Então, em 1565 

que pese os treinamentos da SEMAD aos Policiais Militares, mas eles não são habilitados 1566 

pelo órgão responsável, que tem a prerrogativa e atribuição legal de fazer medições, e é isso 1567 

que tem que ser observado e que nesse sofrimento todo para ser corrigido ou não. A solução 1568 

foi colocada pelo Conselheiro Thiago, a PM tem, sim, poder de Polícia para fiscalizar, 1569 

constatar eventual irregularidade, fazer um Auto de Constatação ou de Fiscalização 1570 

indicando o quê que está errado, e aí sim, um profissional com habilitação técnica para isso 1571 

fazer as medições. Nesse caso aqui, Conselheiros, é uma queimada de 7.25ha em um 1572 

assentamento de sem-terra. Foi colocado um fogo, uma das integrantes lá das assentadas fez 1573 

uma denúncia e a Polícia Militar foi ao local apurar a queimada, certo? Chegando lá, foi 1574 

atribuída a queimada ao José Honório, que é o cliente nosso que nós estamos representando. 1575 

Então, além dessa medição pela Polícia, de uma área que está a maior do que realmente foi a 1576 

que aconteceu lá, mas o fato sobre a presunção de legitimidade dos atos, de fato ela existe, 1577 
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mas existe uma exceção também: caso de queimadas. Na legislação federal e estadual, em 1578 

caso de queimadas, é obrigação do agente fiscalizador, na esteira do parecer da FAEMG, 1579 

identificar o nexo causal, é uma expressão jurídica de difícil compreensão, mas que eu posso 1580 

resumidamente dizer que é: quem, como, quando e porquê. Então, em que pese conste do 1581 

Boletim de Ocorrência que ele tenha confessado, ainda que ele confesse, é como se eu 1582 

confessar que matei alguém, ainda assim exigir da investigação que eu posso estar 1583 

assumindo a culpa de alguém. Mas no caso, ele não fez a queimada e a PM teria que ter 1584 

demonstrado os elementos, ou seja, quem, como, quando e porquê que levou ela a imputar a 1585 

autuação. Nesse caso, é uma exceção à presunção de legitimidade, porque está claramente na 1586 

lei atribuir o ônus à fiscalização de apurar isso. Então não é simplesmente falar que cabe ao 1587 

autuado apresentar prova, não. Essa prova tem que ser constituída pelo órgão fiscalizador, e 1588 

isso não existe nos autos. A lei federal é muito clara nesse sentido. O decreto 686 que traz o 1589 

seguinte texto: “No caso de áreas irregularmente desmatadas ou queimadas, o agente 1590 

autuante embargará quaisquer obras, atividades nela localizadas ou desenvolvidas, 1591 

excetuando as atividades subsistentes. O agente autuante deverá colher todas as provas 1592 

possíveis de autoria e materialidade, bem como a existência de dano, apoiando-se em 1593 

documentos, fatos e dados de localização, incluindo as coordenadas geográficas da área 1594 

embargada, que deverão constar do respectivo Auto de Infração para posterior 1595 

georreferenciamento”. Nesse Auto de Infração não existe croqui, não existe o polígono 1596 

estabelecido. Simplesmente foi feita uma medição lá, acredito que a olho nu, “Ah, deu uns 7 1597 

hectares e foi o fulano, dentro do assentamento dos sem-terra”. Então, nesse caso, a 1598 

presunção de legitimidade em caso de queimada. De queimada. Está expressamente na lei, 1599 

que o fiscal tem que estabelecer no ato o nexo de causalidade. Isso não aconteceu. Peço aos 1600 

senhores que entendam dessa forma. Obrigado. Rodrigo Ribas – Presidente – Muito 1601 

obrigado, Doutor Thales. Senhores Conselheiros, alguma dúvida em relação a isso ainda? 1602 

Passar então à equipe técnica, para explanação. Gisele – Supram/NOR – Então 1603 

esclarecendo inicialmente os motivos pelos quais levaram à autuação, no Núcleo, a 1604 

descrição da infração diz: fazer queimada em 7.21 hectares de área comum, sem autorização 1605 

do órgão competente. Neste caso, o que foi alegado no parecer da FAEMG com relação ao 1606 

nexo de causalidade, para a Supram Noroeste, ele está devidamente comprovado diante da 1607 

confissão do autuado, e eu vou ler, é um relato inicial do Boletim de Ocorrência, mas que é 1608 

suficiente para identificar quem, quando, como, porquê, autoria e materialidade. “Nesta data, 1609 

compareceu na sede da 106ª Companhia de Meio Ambiente a solicitante, senhora Maria 1610 

Auxiliadora dos Santos Bonsucesso, relatando que os assentados do acampamento Terra 1611 

Prometida havia colocado fogo em sua propriedade, no dia 13/08/2016, sábado, na parte da 1612 

manhã”, é importante então dizer que a solicitante, ela não indicou quem era a pessoa, então 1613 

inicialmente já foi deixado bem claro isso aqui no BO, tá? Então a Polícia esteve lá. “Diante 1614 

do exposto, deslocando-se para o local, onde constatamos que o fogo atingiu uma área de 1615 

7.21 hectares de pastagem e Campo Cerrado. Fizemos contato com alguns acampados, 1616 

sendo que o senhor José Honório Gonçalves da Silva nos relatou que colocou fogo em um 1617 

lixo próximo a seu barraco e que, devido ao vento, o fogo se espalhou, mas com ajuda de 1618 

várias pessoas, o fogo foi controlado. Diante do exposto, senhor José foi autuado 1619 

administrativamente e suspensas as atividades na área objeto da infração, conforme o Auto 1620 

de Infração 28072 de 2016”, e logo abaixo o Policial Militar colocou as coordenadas 1621 

geográficas do local da infração. Então, para a Supram Noroeste, o nexo de causalidade está 1622 

devidamente comprovado, porque o próprio autuado, por livre e espontânea vontade, 1623 

confessou aos agentes a prática da conduta que ocasionou o dano ambiental que nós estamos 1624 

discutindo aqui hoje, e quanto à competência da Polícia Militar, mais uma vez a gente 1625 
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ressalta a competência técnica para apuração da infração in loco, como foi feito, sendo que 1626 

não há, dentro do decreto, dentro do convênio, dentro das normas de processo administrativo 1627 

aplicadas em âmbito ambiental do estado de Minas Gerais, dever legal de habilitação 1628 

técnica. Os policiais militares são aí competentes tecnicamente para aferir no local da 1629 

infração a ocorrência do dano. É isso. Estou à disposição para maiores esclarecimentos. 1630 

Rodrigo Ribas – Presidente – Muito obrigado. Senhores Conselheiros? Não havendo 1631 

mais... Preciso do mapinha, senão a gente não sabe. Não havendo mais nenhuma 1632 

consideração, coloco em votação o item 5.3, José Honório Gonçalves da Silva/Fazenda 1633 

Forquilha - Queimada em área comum sem autorização do órgão ambiental competente. 1634 

Processo administrativo 449927/2016. Os Conselheiros que votam conforme o parecer da 1635 

Supram, levantem a placa de voto favorável. Registro de votos favoráveis dos Conselheiros: 1636 

Geraldo, do IDENE; Franciele, do CBH; Luiz, do CREA e Thiago, da SIAMIG; Ubirajara, 1637 

da SEINFRA e Hermes, da UFVJM; Tenente Marcos; Hilberth, da FIEMG; Altegno, da 1638 

APA e Adeílsa, da FETAEMG e Antônio do IMA. Abstenções: Eliane, da MOVER; 1639 

Francisco, do CODEMA. E votos contrários, por favor, levantem a plaquinha dos contrários: 1640 

Ediene, da FAEMG; Vanessa, da FEDERAMINAS; e Álvaro, da SEAPA. Ediene, você não 1641 

precisa justificar porque é o parecer de vistas. Vanessa e Álvaro, por favor, breve 1642 

justificativa. Conselheiro Álvaro de Moura Goulart – SEAPA – Eu entendo que sendo 1643 

um cidadão que foi chamado, do pessoal da reforma agrária, um cidadão de baixo poder 1644 

aquisitivo, não é por isso, e que também não justifica o queimamento de lixo, que está 1645 

errado, mas percebe-se que ele teve a boa vontade de combater o incêndio que ele provocou, 1646 

sem intenção, e eu acredito que esse fato, que ele não merece ser penalizado com uma multa 1647 

desse tamanho, para o porte dele. Conselheira Ediene Luiz Alves – FAEMG – Meu voto é 1648 

contrário também pela consideração da boa-fé aí do autuado, que até mesmo pela leitura da 1649 

servidora da Supram, foi mencionado lá que ele, ao ver que ele teria colocado fogo e esse 1650 

fogo no lixo lá e já alastrou, ele já tomou providências e já chamou lá os companheiros para 1651 

combater. E já ficou aí configurado a boa-fé e, por isso, meu voto contrário. Rodrigo Ribas 1652 

– Presidente – Obrigado. Conselheira Vanessa. Conselheira Vanessa Miriany Alves Luiz 1653 

– FEDERAMINAS – Meu voto é contrário porque eu concordo com o parecer da FAEMG 1654 

e do SEAPA, pelos motivos que eles expuseram. Rodrigo Ribas – Presidente – Muito 1655 

obrigado, Conselheira. Passamos então à discussão do item 5.4, Mozart José Magalhães, 1656 

Fazenda Canto Mata Velha. Exploração de preservação permanente, sem licença do Órgão 1657 

Ambiental Competente - Unaí/MG. Processo Administrativo 535243/2018. Representante 1658 

da FAEMG, apresentar o parecer de vistas. Conselheira Ediene Luiz Alves – FAEMG – 1659 

Vou ler o parecer do retorno de vistas. “Trata-se de Auto de Infração lavrado em 30 de abril 1660 

de 2018 pela Polícia Militar de Minas Gerais, contemplando as penalidades e suspensão das 1661 

atividades e multa simples no valor de R$ 4.877,10, por ter sido constatada a suposta 1662 

conduta infracionária: ‘Danificar, através de abertura de estrada de acesso à PCH Unaí 1663 

Baixo, construção de rancho para lazer, uma área de 6,40ha de vegetação de espécies 1664 

nativas, em Área de Preservação Permanente, sem autorização do órgão ambiental’. A 1665 

possível infração fora enquadrada no artigo 112, anexo III, código 301, alínea B, do decreto 1666 

estadual 47.383/2018. Do direito. Consta no Auto de Infração epigrafado que o autuado teria 1667 

supostamente danificado Área de Preservação Permanente através e abertura de estrada e 1668 

construção de um rancho para lazer, em uma área de 6,40ha. Depreende-se dos autos que as 1669 

diversas imagens obtidas por intermédio de satélites, foram acostadas pela defesa do 1670 

autuado, visando a comprovação de que a área alvo de imputação já havia sido explorada 1671 

anteriormente a 2008, marco temporal estabelecido pela lei 12.651/2012, sendo, portanto, 1672 

passível de anistia pelo poder público. Ademais, é possível visualizar através das já 1673 
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mencionadas imagens, que a construção realizada pelo autuado se dera, fora das dimensões 1674 

da Área de Preservação Permanente, vejamos”, dá para ver ali pelo telão que está sendo 1675 

projetado. Tem uma outra imagem, na página seguinte, essa imagem lá, ela é uma imagem 1676 

relativa ao ano de 2008, onde destacamos a existência de uma estrada. Então, essa imagem 1677 

aí é de 2008 e ela já existia. A existência da estrada em questão. “Ora ante as imagens acima 1678 

expostas, é indubitável o reconhecimento de que a estrada já existia há bastante tempo, ou 1679 

seja, anterior ao ano de 2008, sendo, portanto, caracterizada como área consolidada nos 1680 

moldes do artigo 3º, inciso IV da lei 12.651/2012, e do artigo 2º, inciso I da lei estadual 1681 

20.922/2013. Neste diapasão, há de se reconhecer a atipicidade das condutas imputadas ao 1682 

autuado, haja vista que o núcleo fundante da suposta infração é danificar através de abertura 1683 

de estrada. Ora, se a estrada é anterior à data de lavratura do Auto de Infração, como seria 1684 

possível atribuir ao autuado o fato? Mediante, mesmo antes a fardo acervo probatório trazido 1685 

ao processo pelo autuado, a autoridade julgadora, em seu parecer, sustenta que as imagens 1686 

obtidas através de satélites não fazem prova contrária ao encontrado in loco pelo agente 1687 

autuante. Premissa vênia, questionar veracidade de imagens ou fotografias locradas 1688 

mediante a consultas de satélites, é como duvidar que cada manhã o sol irá nascer. Ademais, 1689 

sendo as imagens apostadas em sede de defesa recurso administrativo, fatos públicos e 1690 

notórios, não se faz necessário a dilação probatória de tais atos para atestar a sua veracidade, 1691 

conforme determina o artigo 374, inciso I do código de processo civil in verbis: ‘artigo 374: 1692 

Não depende de prova os fatos, inciso I: notórios’. Nesse diapasão, colacionamos 1693 

ensinamentos dos renomados processuais Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade 1694 

Nery, que são publicamente conhecidos, efetuados em tais circunstâncias que não podem 1695 

ocultar-se com nenhum subterfúgio, nem poder escusar-se com amparo em algum direito. 1696 

Noutros termos, conforme a doutrina italiana de (trecho incompreensível), os fatos notórios 1697 

são circunstâncias históricas, dados geográficos, eventos importantes da vida social, 1698 

econômica e política, como, por exemplo, eleições, guerras, eventos da natureza, dentre 1699 

outros. É dizer, por ser um fato de reconhecimento geral, será dispensável a sua prova, e esta 1700 

deve ser, de pronto, reconhecida. Ante o exposto, conclui-se que o meio utilizado como 1701 

prova da ausência de infração, além de ser apto juridicamente, é provido de elementos que 1702 

constituem a suposta infração. Parecer. Restou configurado, portanto, a ausência das 1703 

infrações imputadas ao autuado, pois ante as imagens obtidas via satélite, a construção do 1704 

rancho deu-se fora da Área de Preservação Permanente, bem como a área supostamente 1705 

danificada, e amolda na figura antrópico-consolidada nos moldes do artigo 3º, inciso IV da 1706 

lei 12.651/2012, e do artigo 2º, inciso I, da lei estadual 20.922 de 2013. Sendo, portanto, 1707 

insuscetível de sanções administrativas.” Esse é o parecer. Rodrigo Ribas – Presidente – 1708 

Muito obrigado, Conselheira. Eu vou, nós temos aqui inscritos o senhor Mozart, no primeiro 1709 

ponto. É Mozar mesmo ou é Mozart? Mozart José Magalhães – Empreendedor – Mozart, 1710 

pode ser Mozart. Tanto faz. Rodrigo Ribas – Presidente – Tá joia. Senhor Mozart. Mozart 1711 

José Magalhães – Empreendedor – Boa tarde a todos. Vou ver se eu consigo explanar para 1712 

vocês, em pouco tempo, como é feito aquilo ali, que às vezes muita gente não conhece 1713 

aquela seção. Essa fazenda, ela foi dividida em chácaras na beirada do lado. Essa chácara 1714 

minha foi adquirida antes e já existia a estrada, tanto que essa estrada, ela foi feita dentro de 1715 

uma mata antes. Quando foi enchimento do lago, à época, a própria polícia esteve lá na 1716 

época, nós estávamos com esse rancho, que eles estão falando que é rancho, o quê que é 1717 

esses ranchos? É uma lona, em cima de uma tábua, do lado tinha 6 paus de eucalipto, com 1718 

telha, no chão batido. Então, não era nada. Quando eles estiveram lá nessa época, quando 1719 

estava enchendo o lago, eles até questionaram: “Oh, e isso aqui?”, falei: “não, nós estamos 1720 

construindo lá em cima, isso aqui já estava aqui e nós vamos retirar”, tanto eu indaguei a 1721 
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eles na época, falei: “E agora? Agora aqui vai virar APP. Como é que eu vou fazer com isso 1722 

aqui? Eu vou tirar? Eu vou desmanchar? Eu tenho que desmanchar?”, inclusive virou para 1723 

mim e falou simplesmente dessa forma, os policiais: “Não, deixa quieto, do jeito que está. 1724 

Quando mandarem você tirar, você tira”. Isso, há quantos anos foi isso? Nunca recebi uma 1725 

notificação, nunca me mandaram tirar nada do que já estava lá, quando eu cheguei já estava 1726 

lá, entendeu? Essa estrada que estão alegando que eu fiz na APP, ela vai no leito do rio, que 1727 

ali tem muita estrada naquela região, não sei se alguém conhece aquela região, muitas 1728 

estradas antigas que vão no leito do rio. Inclusive essa. Como o lago encheu, a estrada está lá 1729 

dentro d’água. Inclusive agora, quando fui notificado, eles me chamaram na minha loja, eu 1730 

não estava, pediram para eu ir na companhia, fui na companhia. Quando eu cheguei lá, eu 1731 

fui questionado, que eles iam falar que estava me multando, que eu tinha feito. Eu falei: 1732 

“Moço, vocês me conhecem. Vocês conhecem aquilo lá. Vocês subiram lá quando estava 1733 

enchendo o lago. A estrada vai dentro d’água, vocês estão carecas de saber disso”. 1734 

Simplesmente eles me falaram que tinham que fazer, que eu podia recorrer e mandaram eu 1735 

assinar, eu falei: “Não vou assinar, eu não fiz a estrada, não vou assinar”. Bom, passados 1736 

poucos dias, teve um oficial superior na minha loja, querendo saber como é que foi minha 1737 

conversa, e eu simplesmente falei a mesma coisa, eu falei que realmente eles estiveram, que 1738 

existe a estrada antiga, que aquilo lá é uma lona que está lá em cima de uma mesa, que eu 1739 

devia ter tirado há muito tempo. Era só eles terem falado, que eu teria tirado. Não precisava 1740 

daquilo. Aí, o quê que aconteceu? Falei “Bom,” perguntou para mim, eu falei a mesma coisa 1741 

para ele, expliquei tudo para ele, que eles estiveram lá, que eu falei que a estrada ia dentro 1742 

da água, que eles conheciam a estrada, tantas fotos que eles tiraram. Se você vai olhar, se der 1743 

para ver a estrada, você vai ver a estrada antiga, ela não é estrada nova, não tinha lá lenha 1744 

jogada para cá, lenha jogada para lá. Ela foi feita dentro de uma mata. Para eu fazer estrada 1745 

na mata, tinha que ter largado muito material lá, não tinha como. Aí, passado algum tempo, 1746 

eu recebi a notificação pelos Correios, e eu até achei estranho, até achei que ele tinha 1747 

deixado disso, porque eles têm ciência que essa estrada vai dentro d’água, eles tinham 1748 

ciência disso, inclusive eu até citei nome na época, falei: “Fulano sabe que essa estrada está 1749 

lá”. Aí recebi a notificação e falei: “Então tudo bem, já que é assim, eu vou recorrer, porque 1750 

eu não vou pagar uma multa, que eu não fiz estrada. Ela já estava lá”. A minha casa é 100 1751 

metros de APP, a nossa chácara começa para cima. Então, a casa mesmo está fora da área de 1752 

APP”, inclusive a APP que tem por baixo, toda cercada, eu não tenho animal, não tenho 1753 

nada e é uma mata virgem, que eu não mexo nada, ela está lá preservada e ninguém vai 1754 

mexer nada, porque inclusive a chácara nossa é cercada até dentro d’água, as divisas, e cada 1755 

um cuida da sua APP. Tanto o vizinho do meu lado tem estrada também que vai dentro 1756 

d’água, não sei se ele foi multado, entendeu? Mas teve caso de gente que realmente abriu 1757 

APP, comprou a chácara depois e abriu a APP, aí infelizmente eles vão ter que responder 1758 

por isso. Mas, no meu caso, ela estava lá, eu simplesmente uso a chácara. Inclusive uma 1759 

coisa que eles falaram comigo, que eu fiquei muito contrariado na época, que eles disseram 1760 

que eu nem poderia descer naquela estrada. Eu falei: “Uai, eles estão querendo agora o que? 1761 

Eu não vou poder descer nessa estrada que está aqui? Então nós não podemos nem chegar na 1762 

água mais.”. Então é isso que eu tenho a dizer, eles estão querendo isso e realmente já estava 1763 

lá e eu, infelizmente, não posso fazer nada. Rodrigo Ribas – Presidente – Está certo. Muito 1764 

obrigado, senhor Mozart. O próximo inscrito, Senhor Thales, ou então senhor Geraldo, mas 1765 

é o consórcio. Doutor Geraldo Luciano – Advogado – Senhor Presidente, senhores 1766 

Conselheiros. Geraldo Luciano. Advogado tem fama ruim demais, é que a história do tatu, 1767 

não é, Álvaro? Solta o tatu. É bom vir aqui o autuado. Mozart é um comerciante aqui da 1768 

cidade, comerciante, tem uma (trecho incompreensível). Então, ele é mais fidedigno, porque 1769 
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o advogado, ele busca as entrelinhas da lei, busca os atalhos, e realmente é o papel do 1770 

advogado fazer isso. A estrada, senhores, tem as fotos de satélite ali. Aquela estrada é 1771 

caminho antigo da nossa roça, então, o quê que eu tenho que provar mais que a estrada está 1772 

lá? A estrada está lá há mais de 15 anos. A multa, é bom a gente sempre ler o que está 1773 

escrito. A gente se defende do que está escrito, sabe, Senhor Presidente? O senhor, que é um 1774 

rábula. (Áudio ruim). Oh flamenguista, me ajuda aí. Está feliz demais com o Flamengo 1775 

agora. Olha, “Danificar Área de Preservação Permanente através de abertura de uma estrada, 1776 

e a feitura de um rancho”. A estrada já estava lá antes da represa e o rancho é paus com lona 1777 

em cima, que também já estavam lá antes da represa, então, a gente não danificou nada. O 1778 

que está escrito aqui é que ele teria danificado. Então, a estrada já existia e o rancho de lona 1779 

já estava antes da represa. Então, virou APP lá esse rancho de lona lá? Virou, mas qual dano 1780 

que ele fez? E outra observação técnica, Senhor Presidente, senhores Conselheiros, que 1781 

influi no valor da multa, esse fato é anterior à edição do decreto novo, do 47 aí. O fato é 1782 

antigo, a estrada é antiga, o rancho de lona dele, e a multa foi feita já com base no novo 1783 

decreto. Então, é só uma observação técnica também. E o fato, como eu disse, é esse, a 1784 

estrada é antiga, um barraco de lona feito antes da represa, e não tem prova, Luiz, aqui, 1785 

como é que mediu? Não tem polígono, aquela questão do conhecimento técnico, Doutor 1786 

Thiago. Eu que não sou engenheiro, vou fazer medição? O convênio não transfere 1787 

competência de engenheiro para quem não é engenheiro. Transfere poder de Polícia, o poder 1788 

de fazer multas. Aqui, Marcos Paulo, acho que você não lembra, né? Mas quando eu passei 1789 

pela Polícia Ambiental, esses tipos de infrações que tinham que medir, existia a seguinte 1790 

recomendação: vá o PM lá, faça o Boletim de Ocorrência, que é o laudo de constatação, leve 1791 

o engenheiro, na época do IEF, a Supram não tinha no interior, o IEF ia lá, fazia o laudo, aí 1792 

o PM fazia a multa em cima do laudo feito pelo engenheiro. A gente tinha esse cuidado, 1793 

certo? Para preservar o policial de erros, possíveis erros, e para dar sustentação técnica 1794 

àquela multa, porque aí, senhores, uma multa feita em cima de um laudo de um engenheiro, 1795 

aí a gente não estava aqui não, Senhor Presidente. Aí a gente não estava discutindo nada 1796 

aqui não, o senhor entendeu? Então era esse procedimento, era esse procedimento que era 1797 

feito. Então, faz-se o laudo para evitar esse tipo de erro. O engenheiro vai chegar lá, vai 1798 

baixar imagem de satélite, “Essa estrada já existia”. O Engenheiro Florestal, temos aqui, o 1799 

senhor com cabelos mais brancos que o meu, tempo de estrada e (trecho incompreensível), o 1800 

Engenheiro Florestal vai dizer: “Não, mas aqui tem um barraco de lona, mas não tem dano 1801 

algum. Aqui é um chão batido, antigo que está sendo usado, então, qual o dano? Existe uma 1802 

área em regeneração?”, só um técnico pode dizer. É isso que o CREA sustentou aqui, até 1803 

passou sem ser discutido pelos Conselheiros, não foi apreciado separadamente o parecer do 1804 

CREA, mas evita essas inconsistências. A estrada era preexistente a 2008, o barroco de lona 1805 

do Mozart é preexistente à represa e não causou dano nenhum, até porque a própria usina 1806 

ainda não implementou o PTRF dessas áreas. Eu não sei se vai fazer um PTRF, não sei se 1807 

vai ser regeneração natural e, estranhamente, partiu denúncia da própria usina, outra, os 1808 

pescadores que ficam lá. Muito obrigado. Rodrigo Ribas – Presidente – Muito obrigado, 1809 

Doutor Geraldo. Acho que nós não temos mais inscritos no item 5.4. Senhores Conselheiros, 1810 

mais alguma informação? Conselheiro Thiago Diógenes Cardoso Rocha – SIAMIG – 1811 

Thiago, SIAMIG. Rodrigo Ribas – Presidente – Pois não, Thiago. Conselheiro Thiago 1812 

Diógenes Cardoso Rocha – SIAMIG – Só esclarecer, eu não sei se falou, se eu me perdi 1813 

aqui, qual que é a APP que foi intervida nessa estrada? Rodrigo Ribas – Presidente – A 1814 

equipe técnica vai fazer a resposta de uma vez. Mais algum questionamento? Então vou 1815 

passar para a equipe técnica para que ela possa fazer o seu posicionamento e responder à 1816 

pergunta do Thiago. Gisele – Supram/NOR – Inicialmente, como de praxe, eu vou 1817 
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identificar qual foi efetivamente a infração, tá? “Danificar, através de abertura de estrada de 1818 

acesso à PCH Unaí Baixo; e construção de rancho em uma área de 0,06,40ha de vegetação 1819 

de espécie nativa, em Área de Preservação Permanente, sem autorização do órgão 1820 

competente”, “do órgão ambiental”, perdão. Dito isso, então, o centro da infração é a 1821 

danificação por abertura de estrada e construção de rancho em uma área de APP, da PCH 1822 

Unaí Baixa, tá? Já respondendo, que é uma área de uma PCH. A essa denúncia, foi feita 1823 

pelos próprios representantes da PCH, e aí eu vou passar a atenção do que diz o Boletim de 1824 

Ocorrência: “Em atendimento à denúncia de intervenção em Área de Preservação 1825 

Permanente, formulada pela empresa Unaí Baixo Energética S/A e representada na ocasião 1826 

pelo Senhor Lindomar Coelho, deslocamos até a propriedade do Senhor Mozart José 1827 

Magalhães”. Então, inicialmente, já respondendo à pergunta do Conselheiro Thiago, a área 1828 

pertence à PCH Unaí Baixo. Em sequência, já que o cerne do parecer do voto vista da 1829 

FAEMG e do que foi identificado pelos procuradores aqui do autuado, é a questão do uso 1830 

antrópico consolidado, é importante afirmar o seguinte: não foi comprovado através de 1831 

laudo técnico ambiental expedido por técnico competente contratado pelo autuado que se 1832 

trata de uso antrópico consolidado. E o que é importante pontuar é que, em contato com o 1833 

próprio agente autuante da PMMG, ele nos identificou que a estrada que efetivamente é 1834 

mostrada nas imagens no recurso administrativo, traz-se uma estrada antiga, mas não é essa 1835 

estrada que ele efetivamente retrata no Auto de Infração. Essa estrada principal não 1836 

compreende essa estrada que está sendo efetivamente colocada nesse auto, tá? Então, essa 1837 

estrada foi um estradazinha que ele construiu para acesso a esse barraco, a esse rancho lá. 1838 

Então, foi em razão disso é que foi feita a autuação. E, ainda assim, importante salientar que 1839 

porquê que eu estou aplicando aqui, porquê que o agente autuante lavrou o Auto de Infração 1840 

no Decreto 47.383? Essa danificação era contínua, porque havia o trânsito nessa estrada, e 1841 

essa estrada foi construída, inclusive, após o alagamento da PCH, não foi antes. Então isso 1842 

foi identificado pelo agente autuante in loco e que havia aí o trânsito, efetivamente um 1843 

deslocamento que estava dentro dessa APP, o que não é permitido sem a autorização do 1844 

órgão competente, existe um processo de intervenção ambiental que deve ser feito para que 1845 

se consiga, efetivamente, fazer algo aí dentro da APP e, inclusive, tem que se ressaltar que 1846 

essa APP pertence à PCH. Então aí é necessário que a gente dê um reforço em relação a isso 1847 

aí, ok? É isso, estou à disposição para maiores informações. Rodrigo Ribas – Presidente – 1848 

Conselheiro Thiago, foi respondida a sua pergunta? Conselheiros, mais alguma dúvida? 1849 

Conselheiro Álvaro de Moura Goulart – SEAPA – Me suscinta mais uma dúvida. Porque, 1850 

no laudo, aí agora deu um nó na cabeça, porque no laudo falou lá que aquela imagem do 1851 

Landsat, não sei das quantas, 2006, que é na estrada que ele está apontando que é. Agora 1852 

está dizendo que não é aquela estrada. Então aí gera uma dúvida. Como que a gente poderia 1853 

sanar essa dúvida, se é aquela estrada ou não é? Agora, com relação se a água subiu e a casa 1854 

estava lá, ele não tem culpa, porque a questão da APP foi criada. Não era APP, criou. Mas 1855 

isso aí eu vou deixar quieto. A questão é só com relação à estrada, como que eu posso saber 1856 

a veracidade, o quê que é verdadeiro ou não? Porque isso aí pesa na decisão nossa. Gisele – 1857 

Supram/NOR – É importante salientar que quem vai in loco e identifica qual é a estrada, é 1858 

o agente autuante, e a estrada identificada não é essa que foi mostrada aqui nessas imagens. 1859 

E é bom afirmar, mais uma vez, que não existe laudo técnico nos autos, existem imagens 1860 

colocadas no recurso pela própria defesa do autuado, pelos advogados, colocaram dentro do 1861 

recurso as imagens. Não tem um laudo técnico afirmando que existe uso antrópico 1862 

consolidado na área. O processo está aqui, caso o senhor queira dar uma olhada. Laudo 1863 

técnico efetivamente não existe, ok? Conselheira Ediene Luiz Alves – FAEMG – Teria 1864 

como, eu até gostaria de dar uma olhada no processo também, a dimensão dessa estrada. Eu 1865 
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gostaria de saber como foi apurado esse valor da multa, foi considerado o que, a dimensão 1866 

da estrada? Rodrigo Ribas – Presidente – Conselheira, a multa foi aplicada conforme a 1867 

fração de terreno que foi intervinda, 640m², o que dá 6 hares e 40 centihares, que é aquele 1868 

número que ela falou “0,006,40”. Conselheira Ediene Luiz Alves – FAEMG – E essa é a 1869 

dimensão da estrada? Rodrigo Ribas – Presidente – Não. 6hares e 40 centihares, não é 1870 

isso? Não se identificou – (Áudio não identificado _ fora do microfone). Rodrigo Ribas – 1871 

Presidente – Não. Não, desculpa, são 6 hares e 40 centihares. 640m², Doutor Thales. 640m², 1872 

está certo? É porque a unidade de medida original é em hectare, está certo? É 100 vezes um 1873 

hare, tá bom? É centihares é 100 vezes menos, está certo? Só para salientar aos senhores que 1874 

o valor da multa, ele é baixo. Essa multa, esses 640 metros quadrados geraram uma multa de 1875 

1500 UFEMGs. Bom, mais alguma dúvida, senhores? Do ponto de vista técnico jurídico? 1876 

Não havendo, coloco em votação dos senhores, processo 5.4 Mozart José Magalhães / 1877 

Fazenda Canto Mata Velha, explorar Área de Preservação Permanente sem licença do órgão 1878 

ambiental competente - Processo CAP 535243/2018. Os Conselheiros que votam pela 1879 

manutenção do auto conforme parecer da SUPRAM levantem a plaquinha verde, contrários 1880 

vermelha, abstenção amarela. Para fazer o registro, vou começar aqui do fundo, que me 1881 

facilita. Voto favorável Ubirajara da SEINFRA, Geraldo do IDENE, Franciele do CBH, 1882 

Luiz do CREA, Thiago da SIAMIG, Tenente Marcos da PM, Altegno da APA, Adeilsa da 1883 

FETAEMG, Eliane da MOVER e Adão do CODEMA. Abstenção dos Conselheiros Hermes 1884 

do UFJM, Álvaro da SEAPA. Voto contrário do Conselheiro Hilbert da FIEMG, Ediene da 1885 

FAEMG, Vanessa da FEDERAMINAS mais algum voto contrário? E Antônio do IMA. 1886 

Muito brevemente, por favor, só uma ativação do voto contrário, a senhora não precisa, 1887 

porque fez a leitura do processo de vistas. Conselheira Vanessa, então. Conselheira 1888 

Vanessa Miriany Alves Luiz – FEDERAMINAS – Meu voto é contrário, porque eu 1889 

concordo com o parecer da FAEMG. Rodrigo Ribas – Presidente – Ediene já justificado, o 1890 

outro voto contrário é o Helberth da FIEMG, não é isso? Conselheiro Helberth Henrique 1891 

Raman do Vale Teixeira – FIEMG – Ok. Rodrigo Ribas – Presidente – É Helberth? 1892 

Perdão. Conselheiro Helberth Henrique Raman do Vale Teixeira – FIEMG – Não, 1893 

tranquilo. O nome é difícil mesmo, até para escrever é pior, mas enfim, já foi comentado 1894 

aqui anteriormente sobre a aplicação da taxa SELIC do TJ. Isso foi colocado em votação, se 1895 

era aplicável ou não, então, para não gerar muita discussão novamente, a FIEMG mantém o 1896 

posicionamento, então ela vai contra os pareceres e por esse motivo ela é contra a aplicação 1897 

da taxa SELIC, ok? Rodrigo Ribas – Presidente – Perfeito, obrigado, Conselheiro. Dessa 1898 

maneira nós temos nove votos favoráveis à manutenção, três votos contrários e duas 1899 

abstenções. Conselheiro Antônio Marcos de Freitas Monteiro – IMA – Eu ainda não 1900 

falei. Rodrigo Ribas – Presidente – Perdão, Antônio, desculpe. Conselheiro Antônio 1901 

Marcos de Freitas Monteiro – IMA – Não, eu concordo com os argumentos da FAEMG e 1902 

por isso que o meu voto é contrário. Rodrigo Ribas – Presidente – Desculpa, Antônio. 1903 

Muito obrigado. Peço desculpas, que na nossa conta aqui tinham três, mas eram quatro. 1904 

Perdão. Passamos então, 8 votos favoráveis à manutenção, 4 votos contrários e 2 abstenções. 1905 

Item 5.5: Carlos Fernandes Coninck / Fazenda Canabrava. Explorar área de vegetação nativa 1906 

em área comum sem Licença do órgão ambiental competente. Unaí / Minas Gerais. Processo 1907 

CAP número 513442/2018. Auto de Infração 74062, apresentação foi para SUPRAM 1908 

Noroeste, retorno de vistas pela Conselheira representante da FAEMG. Conselheira, 10 1909 

minutos. Conselheira Ediene Luiz Alves – FAEMG – Retorno de vistas. Trata-se de Auto 1910 

de Infração lavrado em 02 de março de 2018 pela Polícia Militar de Minas Gerais, 1911 

contemplando as penalidades de suspensão das atividades, apreensão de bens e multa 1912 

simples no valor de R$ 41730,04, por ter sido constatada a suposta conduta infracionária. 1913 
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Desmatar uma área de 19,5 hectares de vegetação nativa em área comum através de corte 1914 

raso com destoca em formação florestal, com tipologia cerrado sensu stricto, sem licença ou 1915 

autorização do órgão ambiental competente. A possível infração foi enquadrada no artigo 1916 

86, anexo terceiro, código 301, inciso 2, alínea A e C do Decreto Estadual 44.844/2008. Do 1917 

direito. Compulsando os autos, verifica-se que a área objeto da suposta infração não diz 1918 

respeito a supressão de vegetação do cerrado sensu stricto, restando, pois, totalmente 1919 

equivocada a autuação em comento. Isto porque a área que fora objeto de autuação se 1920 

amolda na figura antrópico consolidada. Neste sentido, não seria despiciendo ressaltar que a 1921 

autuação se deu em razão de uma limpeza de área, não de uma suposta supressão de vegetal, 1922 

como faz crer o órgão autuante. De mais a mais, mister recomendamos que conforme dispõe 1923 

o artigo 65 da Lei Estadual 20.922/2013, artigo 65, “Ficam dispensadas de autorização do 1924 

órgão ambiental as seguintes intervenções sobre a cobertura vegetal.” Inciso 3º: “A limpeza 1925 

de área ou roçada, conforme regulamento.” Tal disposição foi devidamente regulamentada 1926 

pela resolução da SEMAD IEF nº 1905/2013, que assim asseverou. Artigo primeiro: “Para 1927 

efeitos desta resolução conjunta, considera-se;” Inciso 8º: “Limpeza da área ou roçada, 1928 

prática da qual são retiradas as espécies de vegetação arbustiva e herbácea, 1929 

predominantemente invasoras, com rendimento lenhoso até o limite de 8 estéreos 1930 

alqueires/ano, em áreas de incidência de Mata Atlântica e 18 estéreo hectares/ano para os 1931 

demais biomas e que não implique na alteração do uso do solo.” Não se pode olvidar ainda, 1932 

que o perdão instituído pelo código florestal não compromete a tutela constitucional do meio 1933 

ambiente, porque o benefício depende de uma espécie de critérios, conforme definiu o 1934 

Supremo Tribunal Federal. Nas irretocáveis palavras do decano Ministro Celso de Mello, o 1935 

perdão não se reveste de conteúdo arbitrário, nem compromete a tutela institucional em tema 1936 

de meio ambiente. É dizer, portanto, restando configurada a caracterização de área 1937 

antropizada nos moldes do artigo 3º, inciso 4º, da Lei 12.651/2012, combinada com o artigo 1938 

2º, inciso primeiro da lei estadual. Não é crível a manutenção da penalidade imposta ao 1939 

autuado. Por derradeiro, cumpre refutar o argumento trazido pela autoridade julgadora que, 1940 

com a devida vênia, não se mostrou apto a sustentar imputação e por consequência a 1941 

manutenção das penalidades. Isto posto, conforme consignado em parecer carreado às folhas 1942 

70, as duas autoridades julgadoras que, é ônus do recorrente a comprovação de suas 1943 

alegações produzidas em defesa, tendo em vista a regra da responsabilidade subjetiva com 1944 

presunção de culpabilidade aplicada no âmbito administrativo ambiental. Ora, estamos 1945 

diante de uma grande contradição. De fato, a responsabilidade administrativa ambiental é 1946 

subjetiva, como bem assentado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento da RESP-1947 

1318051 do Rio de Janeiro. Entretanto, tal modalidade de responsabilidade não comporta 1948 

presunções de culpabilidade, pois é elemento inarredável do sobredito instituto à 1949 

demonstração de que a conduta foi cometida pelo transgressor, além de prova do nexo 1950 

causal entre o comportamento e o dano. A modalidade de responsabilidade que abrange 1951 

presunções de culpabilidade, é a da natureza subjetiva, que conforme acima esmiuçada, já 1952 

fora afastada pelo Supremo Tribunal de Justiça. Nesta senda, inexorável reconhecimento da 1953 

fragilidade do argumento apresentado pela autoridade julgadora, bem como as afirmações 1954 

contidas no bojo do processo administrativo, parecer. Ante o exposto, resta sentada a 1955 

atipicidade das condutas imputadas ao autuado, sendo certo que a anulação do processo 1956 

administrativo e por consequência, da atuação imposta, é a medida que se impõe em respeito 1957 

às normas legais invocadas neste parecer. Rodrigo Ribas – Presidente – Bom, muito 1958 

obrigado, Conselheira. Aqui nós temos os inscritos, Doutores Thales e Geraldo. O Doutor 1959 

Vinícius está logo depois, na verdade, pela ordem, o Doutor Vinícius viria em seguida, mas 1960 

os senhores estão passando na frente. Está bem. Doutor Vinícius – Advogado – Eu gostaria 1961 
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de trazer aqui, os argumentos dispendidos pelos colegas Doutor Thales, que diz respeito a 1962 

atuação e habilitação do Policial Militar, até para evitar uma demora, porque aqui também 1963 

trata-se de uma infração que foi apurada pela Polícia Militar através de seu agente, que com 1964 

todo respeito que tenho pelos seus agentes, porque filho de policial sou, juntamente com 1965 

nove irmãos criados por um Policial Militar, então tenho todo o respeito, carinho e amor 1966 

pela gloriosa Polícia Militar e por seus membros. Então, eu gostaria aqui também de invocar 1967 

os argumentos, já foram ditos aqui, por tratar-se de uma infração apurada por um membro da 1968 

Polícia Militar, que não é habilitado, por quê? Foi apurado um desmate de quase 20 ha, mais 1969 

de 19 ha, certo? Foram apreendidos, segundo consta, 184 esteres de lenha e que, conforme 1970 

apurado, foram escoados 15 ha de lenha. Eu gostaria aqui, de enfatizar que essa infração não 1971 

ocorreu, justamente por falta da capacitação técnica do PM, porque, conforme muito bem 1972 

sustentado pela Ediene, representante FAEMG, trata-se de uma área de uso antrópico 1973 

consolidado. Visando justificar o entendimento e fazer com que vossos senhores votem a 1974 

favor do parecer, a equipe da SUPRAM justificou que há uma imagem levada também para 1975 

o recurso de 2003, já mostrava que tratava-se de uma área limpa, que ali não passou de uma 1976 

limpeza de área. Então, não há que se falar em desmate em uma área onde não tinha lenha 1977 

suficiente para o desmate, ok? E a questão importante, é que eu sei, que depois de mim, os 1978 

agentes vão sustentar para a manutenção do parecer, invocando o princípio da veracidade 1979 

dos atos dos agentes públicos e eu não questiono isso. O que eu questiono aqui, é que foi 1980 

juntada uma fotografia mostrando que lá era uma área de usa antrópico consolidado e que 1981 

tratando-se de área de uso antrópico consolidado, não era passível dessa adaptação, dessa 1982 

infração, ok? E que lá, sendo uma área de uso antrópico consolidado de fácil constatação 1983 

visual, invocando até aqui de novo, a falta de habilitação do agente Policial Militar, ele não 1984 

percebeu tratar-se de uma área que era de uso antrópico consolidado e preferiu aplicar a 1985 

infração. Preferiu entender que ali foi tudo retirado, escoado e quase 20 hectares, para se ter 1986 

uma ideia, essa parte do escoamento que fala a tempo da infração, acresceu. Apenas esse 1987 

acréscimo no valor da multa da área escoada, que ele diz que foi escoada, praticamente 1988 

dentro de 15 hectares, acresceu, pasmem: R$ 25,5 mil. Então, como é que você pode dizer 1989 

que houve um escoamento de lenha de uma área, que não tinha, como dito, área antrópico 1990 

consolidada, já limpa desde 2003, que a imagem que existe no recurso, ela é de 2003, ok? E 1991 

retornando aquilo que eu acha importante também dizer aqui, que os agentes vão dizer que 1992 

foi feito uma autuação. Eu sei que você vai invocar daqui, que o princípio da veracidade dos 1993 

atos dos agentes públicos que foram no local constatar, mas eu queria deixar claro também 1994 

para os senhores, Conselheiros, que fato que é público e notório não precisa ser 1995 

comprovado, a lei diz isso, está bom? Então, um agente policial sabe, que ali trata-se de uma 1996 

área antropizada, os agentes sabem, por análises, os aplicativos que têm as imagens, os 1997 

satélites que eles têm acesso, eles sabem que ali, desde 2003, antes até de 2003 já era uma 1998 

área limpa. A fotografia está no recurso, quem teve a possibilidade de ver, viu que tem data, 1999 

mostra direitinho. Ok? Acho que é só isso mesmo. Sem mais, obrigado. Rodrigo Ribas – 2000 

Presidente – Muito obrigado, Doutor Vinícius. Doutor Geraldo, Doutor Thales, então a 2001 

manifestação está feita. Conselheiro Álvaro de Moura Goulart – SEAPA – Só um 2002 

questionamento, pode ser? Rodrigo Ribas – Presidente – Claro, sem dúvida. Sempre. 2003 

Conselheiro Álvaro de Moura Goulart – SEAPA – O advogado manifestou que, a gente 2004 

talvez não tem condição de ver o processo como um todo, mas eu queria só verificar essa 2005 

questão, se a área realmente é antropizada, essa de 2003, porque se já era antropizada, não 2006 

há o que... que a multa, correto? A não ser que esteja fora do padrão, mas se foi só limpeza 2007 

de arbustos, eu queria só essa comprovação dessa... O uso consolidado em 2003, dessa 2008 

imagem que ele fala. Está correto? Rodrigo Ribas – Presidente – Conselheiro, eu vou 2009 
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repetir o esclarecimento que foi dado no primeiro processo. O agente autuante, nesse caso o 2010 

Policial Militar, ele vai até o local e verifica in loco quais as condições e faz a autuação. 2011 

Nesse caso, como já foi aqui, inclusive referendado pelo Doutor Thales, cabe ao autuado a 2012 

geração de provas, não há laudo ou informação no processo que traga essas provas ao 2013 

processo. O fato de ter juntado uma foto, o senhor concorda comigo que uma foto de cerrado 2014 

de área antropizada de qualquer lugar em Unaí, ou em Paracatu, ou em Vazante vai ser 2015 

igual. É preciso que haja o laudo trazendo comprovação. De novo, autuação lavrada pelo 2016 

agente, ela tem presunção de legitimidade e veracidade e daí, de acordo com Decreto 2017 

47.383, artigo 61, “Ser obrigatório ao autuado o ônus da prova.” O senhor está pedindo 2018 

alguma coisa que nós também gostaríamos de ter, a comprovação de uma situação para que 2019 

nós pudéssemos fazer a revisão. Ela não foi apresentada, portanto não foi feita a revisão. 2020 

Está certo? Conselheiro Álvaro de Moura Goulart – SEAPA – Veja bem, eu não estou 2021 

pedindo. Eu perguntei se existe no processo a comprovação. Somente. Rodrigo Ribas – 2022 

Presidente – Quando eu falo “O senhor está pedindo”, eu estou fazendo referência a um 2023 

documento que eu estou informando ao senhor que não tem no processo. Conselheiro 2024 

Álvaro de Moura Goulart – SEAPA – Perfeito. Está claro, ficou bastante claro. Rodrigo 2025 

Ribas – Presidente – Obrigado. Conselheiro Álvaro de Moura Goulart – SEAPA – Eu 2026 

entendi, não tem prova pericial, digamos assim. Rodrigo Ribas – Presidente – Isso, eu vou 2027 

passar a palavra para a equipe técnica, porque a Gisele explica tudo. Qualquer coisa, se 2028 

houver, se restarem dúvidas ainda, o senhor faz a pergunta novamente, sem problema. 2029 

Conselheiro Álvaro de Moura Goulart – SEAPA – Perfeito. Rodrigo Ribas – Presidente 2030 

– Está bom? Obrigado. Gisele – Supram/NOR – O Auto de Infração em análise, se trata de 2031 

desmate de uma área de 19.50 ha de vegetação nativa em área comum, através de corte raso 2032 

com destoca. Isso sem autorização do órgão competente, sendo que na ocasião, o agente 2033 

autuante identificou e apreendeu 184 estéreos de lenha nativa e verificou in loco que foram 2034 

escoadas as lenhas, o material proveniente de 15,50 ha, tendo aí o acréscimo da multa, em 2035 

razão do escoamento desse material lenhoso. Quanto às ligações que foram promovidas, 2036 

tanto pela FAEMG, quanto pelos procuradores do autuado, é importante ressaltar que a 2037 

alegação de uso antrópico consolidado, ela não foi comprovada nos autos, porque eu não 2038 

tenho laudo técnico e não é apenas a imagem, é importante ressaltar isso, é o laudo técnico 2039 

que comprove que existia uso artrópico naquela localidade. Não existe esse laudo técnico. 2040 

Existe uma imagem e que a própria imagem, é possível identificar que existiu vegetação 2041 

nativa no local. Ela não é muito nítida, por isso até que a gente não pode levar em 2042 

consideração ela para uso antrópico, mas direta ou indiretamente a gente vê alguns pontos de 2043 

vegetação nativa, mas é importante ainda, e eu vou frisar que todos os Auto de Infração 2044 

trazidos para vocês, onde tem intervenção ambiental, gente, é analisado pela equipe técnica 2045 

da Superintendência. Então, os autos da Polícia Militar, são feitos pelos agentes da Polícia 2046 

Militar. Só que chega na Superintendência, a gente, do jurídico, a gente vai apenas validar o 2047 

que é feito, a análise técnica pela equipe de fiscalização e muitas vezes a gente conta até 2048 

com a equipe de regularização para nos ajudar no reconhecimento dessas situações. E na 2049 

análise realizada pelos agentes da SUPRAM/NOR pelos nossos servidores, pelas imagens de 2050 

satélite não é possível identificar uso antrópico consolidado. Então, por isso, nós mantemos 2051 

a penalidade e com relação ao escoamento, novamente, não existe prova em contrário que 2052 

ateste que não foi feito o escoamento de todo material lenhoso. Então, o que foi verificado in 2053 

loco pelo agente autuante tem presunção de veracidade, que só é ilidida em caso de 2054 

apresentação de prova em contrário, o que não foi feito. E é bom frisar, e aí já atenta ao 2055 

aparecer da FAEMG, que a responsabilidade administrativa ambiental é subjetiva, e sim, 2056 

com presunção de culpabilidade com a inversão do ônus da prova. Essa presunção é relativa, 2057 
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admitindo prova em contrário. Não tendo prova em contrário, como é o caso dos Autos, a 2058 

autuação deve ser mantida, ok? É isso. Rodrigo Ribas – Presidente – Muito obrigado. 2059 

Algum Conselheiro ainda? Conselheiro Thiago Diógenes Cardoso Rocha – SIAMIG – Eu 2060 

gostaria só de mais um esclarecimento, por favor? Rodrigo Ribas – Presidente – Pois não? 2061 

Conselheiro Thiago Diógenes Cardoso Rocha – SIAMIG – A autuação foi explorar 2062 

atividades sem a licença e aí, está alegando o uso consolidado da área. Gisele – 2063 

Supram/NOR – A autuação descrição é desmatar área de 19.50 hectares e ele está alegando 2064 

uso antrópico consolidado. Conselheiro Thiago Diógenes Cardoso Rocha – SIAMIG – 2065 

Pois é, o uso consolidados, pelo menos até gostaria de esclarecimento, o uso antrópico 2066 

consolidado não atinge a abertura de novas áreas ou acréscimo daquela região onde que já 2067 

foi explorado, não é? Ali, pelo que eu entendo, o uso consolidado não pode aumentar a 2068 

exploração da atividade que ele já tem. Então, um desmate seria proibido, além de tudo, não 2069 

é? Gisele – Supram/NOR – Exato. Rodrigo Ribas – Presidente – Isso mesmo. Mais 2070 

algum esclarecimento, senhores? Conselheiro Helberth Henrique Raman do Vale 2071 

Teixeira – FIEMG – É só uma dúvida. Rodrigo Ribas – Presidente – Pois não, Helberth? 2072 

Conselheiro Helberth Henrique Raman do Vale Teixeira – FIEMG – Para ver se vocês 2073 

podem me esclarecer. Em relação a metodologia de cálculo. Nesse caso aí, está como 19.5 e 2074 

se eu não me engano, foi baseado como 20 ha, foi arredondado. E teve, estou vendo aqui, 2075 

outros processos tem área como 0.003 ha e está embasado como 1 hectare. Qual é a 2076 

metodologia? Usa como um hectare, ou arredonda para cima, nesse caso aí? Ou deveria se 2077 

utilizar a área que está, realmente foi de exploração? Rodrigo Ribas – Presidente – Foi 2078 

entendido. A norma traz que é por hectare ou fração, então, para todas as frações quebradas 2079 

você tem que usar o hectare. Ela estabelece, você lembra que a gente conversou no primeiro 2080 

processo a respeito da volumetria, que foi calculada e aí, tinha uma volumetria que era 2081 

calculada conforme tabela estabelecida em decreto, dizendo qual é o rendimento em uso 2082 

para cada área? E aí, ela estabelece que é por área ou fração, exatamente para ter esse 2083 

critério, mesmo que seja um critério ruim. Conselheiro Helberth Henrique Raman do 2084 

Vale Teixeira – FIEMG – Então, se explorar 10 m², a atuação vai ser um hectare? Rodrigo 2085 

Ribas – Presidente – Exatamente. Perdão, é porque eu estou acompanhando o pessoal da 2086 

fiscalização ali, é isso mesmo. Isso. Não se identificou – (Áudio não identificado _ fora do 2087 

microfone). Conselheiro Helberth Henrique Raman do Vale Teixeira – FIEMG – Eu 2088 

estou na dúvida sobre isso, se realmente vai ser essa área, ou vai ser o hectare. Não se 2089 

identificou – (Áudio não identificado _ fora do microfone). Rodrigo Ribas – Presidente – 2090 

Conselheiro, como é comum aqui, nós vamos nos esforçar para abrir o decreto, fazer a 2091 

leitura, que aí não tem dúvida mais, está certo? A gente não tem problema. Eu queria 2092 

perguntar ao pessoa da fiscalização, ou da regularização, um de vocês é Engenheiro 2093 

Florestal ou Agrônomo, especialista em vegetação? Eu tenho uma dúvida técnica, de ordem 2094 

geral. A informação dada pelo defensor do autuado é que havia uma foto de 2003. Existe 2095 

possibilidade de recuperação da área em 15 anos? Quando a gente faz, por exemplo, um 2096 

programa técnico de recomposição de flora, o prazo de recomposição dessa flora 2097 

estabelecido é de qual período? 5 anos? Sílvio, no microfone, por favor? Sílvio – 2098 

Supram/NOR – Bom, no meu entendimento, vai depender muito do que existe na área, 2099 

certo? Se é uma área realmente antropizada, que não sobrou praticamente quase nada, tem 2100 

um muito de pisoteio de gado, alguma coisa assim, realmente. Agora, se existe ali um 2101 

estoque, mesmo que ainda incipiente, com 15 anos, com certeza, volta a ter rendimento 2102 

lenhoso, isso não resta dúvida. Rodrigo Ribas – Presidente – Obrigado. Bom, eu estava 2103 

com essa dúvida, porque me pareceu que o agente autuante não reconheceu áreas 2104 

antropizadas lá, que pudessem delimitar esse uso anterior, por isso que ele reconheceu a 2105 
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destoca esse volume. Me empresta? Eu vou fazer a leitura, porque fica mais fácil. 301? O 2106 

código da infração é o 301, já é o que tá lá na infração, os senhores já leram, o valor da 2107 

multa em UFEMG, há em área comum 500 e 1500 UFEMGs por hectare ou fração, está 2108 

certo? Então, aplica a fração. Qualquer fração menor do que 1 hectare se aplica a multa à 2109 

fração. Ela é igualada nesse caso. O código para conferência dos senhores é o código 301 do 2110 

anexo do Decreto 47.383. Se não houver mais nenhuma dúvida, inclusive a minha foi tirada, 2111 

muito obrigado, Sílvio, pelo esclarecimento, eu vou colocar em votação. Processo 2112 

administrativo, item 5.5, Carlos Fernandes Coninck / Fazenda Canabrava - explorar a área 2113 

de vegetação nativa em área comum... Conselheiro Helberth Henrique Raman do Vale 2114 

Teixeira – FIEMG – Presidente, só um segundo. Rodrigo Ribas – Presidente – Pois não? 2115 

Conselheiro Helberth Henrique Raman do Vale Teixeira – FIEMG – Só queria verificar 2116 

se a quantidade de área utilizada para a base do cálculo foi 19,5 ou 20 por gentileza? 2117 

Rodrigo Ribas – Presidente – A quantidade de área foi por hectares, mais fração. Foi 2118 

informação dada como ordenamento direto do próprio decreto. Se não foi isso, nós temos 2119 

que acrescer meio hectare nessa história. Conselheiro Helberth Henrique Raman do Vale 2120 

Teixeira – FIEMG – Não, aumentou. Está como 20, tinha que 19,5, está como 20. Rodrigo 2121 

Ribas – Presidente – Veja bem, considera 20 para cálculo da multa. O ordenamento do 2122 

decreto do código 301 é aplicação de 500 a 1500 UFEMGs para cada hectare ou fração. 2123 

Então, para cada um dos 19 ha, eu aplico de 500 a 1500. Para a fração de hectare, nesse caso 2124 

é meio, eu aplico de 500 a 1500. Vale como um hectare, está certo? Continuando, em 2125 

votação. Senhor Conselheiro, o senhor está começando por agora, mas só para 2126 

esclarecimento futuro. Uma vez posto em votação, o tema não volta para debate, está certo? 2127 

Como o senhor está começando agora, a gente está em uma festa hoje, da 100ª reunião, 2128 

vamos até 10 horas da noite. Então está tranquilo, vamos lá, está bem? Em votação o item 2129 

5.5 Carlos Fernandes Coninck / Fazenda Canabrava – explorar área de vegetação nativa em 2130 

área comum sem licença do órgão ambiental competente. Unaí – MG. PA/Nº CAP 2131 

513442/2018 - AI/Nº 74062/2018 em votação. Senhores Conselheiros, os que votam pela 2132 

manutenção do Auto apresentem a plaquinha verde, contrários à manutenção do Auto: 2133 

vermelho, abstenções: amarelo. Eu peço a aqueles que fizerem o voto contrário, que 2134 

segurem a plaquinha um pouquinho mais de tempo, para gente poder fazer os registros, 2135 

porque a gente vai precisar pedir a manifestação, está certo? Senhores Conselheiro, em 2136 

votação. Registro do voto favorável, portanto, a partir da minha direita: Ubirajara, 2137 

SEINFRA, Hermes, UFVJM, Geraldo, IDENE. Conselheira, Franciele, CBH, Luiz do 2138 

CREA, Tenente Marques da PM, Altegno da APA, Adeilsa da FETAEMG, Eliane da 2139 

MOVER e Adão do CODEMA. Abstenções do Conselheiro Álvaro do SEAPA, Conselheiro 2140 

Thiago da SIAMIG e Conselheiro Antônio do IMA. Votos contrários da Conselheira Ediene 2141 

da FAEMG, Conselheira Vanessa da FEDERAMINAS e Conselheiro Helberth da FIEMG. 2142 

Manifestação, Conselheira Ediene, a senhora não precisa fazer, já fez o parecer de vistas. 2143 

Conselheira Vanessa. Conselheira Vanessa Miriany Alves Luiz – FEDERAMINAS – 2144 

Meu voto é contrário, porque eu concordo com o parecer da FAEMG e com o advogado. 2145 

Rodrigo Ribas – Presidente – Muito obrigado. Helberth. Conselheiro Helberth Henrique 2146 

Raman do Vale Teixeira – FIEMG – Pelo mesmo motivo exposto, da taxa SELIC. 2147 

Rodrigo Ribas – Presidente – Está ok, muito obrigado, Conselheiro. Bom, decidido. 2148 

Passamos ao item 5.6. Virgínia Alves da Mata de Pinho / Fazenda Barreiro – Suprimir sem 2149 

autorização do órgão ambiental competente – Cabeceira Grande / MG – PA/Nº CAP 2150 

494983/2018 AI/Nº 026300/2017 Retorno de vistas pela Conselheira Ediene, representante 2151 

da FAEMG. Conselheira, 10 minutos. Conselheira Ediene Luiz Alves – FAEMG – 2152 

Retorno de vista FAEMG. Trata-se de Auto de Infração lavrado em 07 de outubro de 2017, 2153 



 

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 

Conselho Estadual de Política Ambiental – COPAM 

Secretaria Executiva 

 

Centésima Reunião Extraordinária URC/Noroeste de Minas – 12/09/2019 

pela Polícia Militar de Minas Gerais. Contemplando as penalidades de suspensão das 2154 

atividades e multa simples no valor de R$ 9863,89 por ter sido constatada a suposta conduta 2155 

infracionária. Suprimir 7,10 ha de Cerrado sem autorização do órgão ambiental competente. 2156 

A possível infração fora enquadrada no artigo 86, anexo terceiro, código 301, inciso 2, 2157 

alínea D do Decreto Estadual 44.844/2008. Compulsando os autos, verifica-se que a área 2158 

objeto da suposta infração não diz respeito à supressão de vegetação de Cerrado sensu 2159 

stricto, restando, pois, totalmente equivocada a autuação em comento. Isso porque a área 2160 

que fora objeto de autuação se amolda na figura antrópico consolidado. Neste sentido, não 2161 

seria despiciendo ressaltar que a autuação se deu em razão de uma limpeza de área, não de 2162 

uma suposta supressão de vegetação, como faz crer o órgão autuante. De mais a mais, mister 2163 

recomendamos que conforme dispõe o artigo 65 da Lei Estadual 20.922/2013, artigo 65, 2164 

ficam dispensadas de autorização do órgão ambiental as seguintes intervenções sobre a 2165 

cobertura vegetal. Inciso III, a limpeza de área, ou roçada, conforme regulamento. Tal 2166 

disposição foi devidamente regulamentada pela resolução SEMAD IEF nº 1905/2013, que 2167 

assim asseverou: Artigo primeiro: “Para efeitos dessa resolução conjunta, considera-se; 2168 

inciso 8º: limpeza de área ou roçada – prática da qual são retiradas espécies de vegetação 2169 

arbustiva e herbácea predominantemente invasoras, com rendimento lenhoso até o limite de 2170 

oito estéreos alqueires/ano em áreas de incidência de Mata Atlântica e 18 estéreos 2171 

hectares/ano para os demais biomas e que não implique na alteração do uso de solo. Não se 2172 

pode olvidar ainda, que o perdão instituído pelo Código Florestal, não compreende a tutela 2173 

constitucional do meio ambiente, porque o benefício depende de uma série de critérios, 2174 

conforme definiu o Supremo Tribunal Federal, mas sempre irretocáveis palavras do decano 2175 

Ministro Celso de Mello: “O perdão não se reveste de conteúdo arbitrário, nem compreende 2176 

a tutela constitucional em tema de meio ambiente.” É dizer, portanto, restando configurada a 2177 

caracterização da antropizada, nos moldes do artigo 3º, Inciso 4º, da Lei 12.651/2012, 2178 

cominada no artigo 2º, inciso 1º da lei estadual: “Não é crível a manutenção da penalidade 2179 

imposta ao autuado.” Por derradeiro, cumpre refutar o argumento trazido pela autoridade 2180 

julgadora, que com a devida vênia, não se mostrou apto a sustentar imputação e por 2181 

consequência manutenção das penalidades. Isto posto, conforme consignado em parecer 2182 

carreado às folhas 70, aduz a autoridade julgadora que “É ônus do recorrente a comprovação 2183 

de suas alegações produzidas em defesa, tendo em vista a regra da responsabilidade 2184 

subjetiva com presunção de culpabilidade aplicada no âmbito administrativo ambiental.” 2185 

Nesta senda inexorável, em reconhecimento da fragilidade do argumento apresentado pela 2186 

autoridade julgadora, bem como as afirmações contidas no bojo do processo administrativo. 2187 

Parecer: “Ante o exposto, resta assentada a atipicidade das condutas imputadas ao autuado, 2188 

sendo certo que a anulação do processo administrativo é por consequência da atuação 2189 

imposta e à medida que se impõe em respeito às normas legais invocadas neste parecer. 2190 

Renata – Supram/NOR – O presidente teve que ir ao banheiro, gostaria de chamar o 2191 

advogado inscrito para poder... Não se identificou – O presidente tem voto? Em hipótese 2192 

nenhuma? Renata – Supram/NOR – O senhor quer aguardar o presidente? Não se 2193 

identificou – É, porque... Renata – Supram/NOR – Tá, então ótimo. O presidente tem voto 2194 

de desempate, só para esclarecer. Geraldo Luciano – Advogado – Eu também estou 2195 

inscrito aí. Viu, Doutor Carlos? Ok? Eu vou falar antes de o presidente retornar, para a gente 2196 

ganhar tempo. Renata – Supram/NOR – Já está retornando. Geraldo Luciano – 2197 

Advogado – Ok, sem problema. É rapidinho. Senhores Conselheiros, eu só vou... gostaria 2198 

de pronunciar, que ficasse registrado em ata que o cerceamento de defesa pela fala da defesa 2199 

sempre ser contestada pelos servidores do estado no processo punitivo estatal. Não há 2200 

possibilidade de réplica da defesa, conforme foi falado anteriormente, só estou falando para 2201 
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ficar registrado, ok? E só um exemplo dessa questão da prova de que cabe ao autuado provar 2202 

sua inocência em uma infração material, uma multa de trânsito é a mesma multa ambiental. 2203 

Se os senhores receberem em casa uma multa de trânsito dizendo que o senhor estava 2204 

trafegando a 180 km/h sem a prova material feita pelo dispositivo eletrônico, os senhores 2205 

pagariam essa multa? Ou iriam recorrer? E como você iria provar que você não estava a 180 2206 

km/h? Caberia ao estado provar que você estava a 180 km/h ou não? Teria que ter a foto do 2207 

carro com o radar aferido pelo INMETRO? Ou bastaria qualquer policial rodoviário, 2208 

estadual fazer... Rodrigo Ribas – Presidente – Doutor Geraldo, vou pedir ao senhor para 2209 

manter nexo com o assunto em debate, afinal de contas. Geraldo Luciano – Advogado – 2210 

Excelência, eu estou fazendo nexo com o assunto da presunção de velocidade da acusação, 2211 

dentro do meu tempo de 5 minutos. Excelência. Rodrigo Ribas – Presidente – Perfeito. 2212 

Geraldo Luciano – Advogado – Excelência, se o senhor quiser eu encerro e registro que 2213 

houve cerceamento de defesa. Rodrigo Ribas – Presidente – De forma alguma. Não. O 2214 

senhor sabe que eu, além de republicano, sou um democrata. O senhor sabe que eu, de 2215 

maneira alguma quero cercear. Conselheiro Geraldo Wellington Mota – IDENE – O 2216 

senhor é um gentleman, mas o senhor é (trecho incompreensível) , o senhor é (trecho 2217 

incompreensível). Rodrigo Ribas – Presidente – Mas eu gostaria de pedir ao senhor, 2218 

apenas que tergiversar, eu vou pedir para aumentar, que o senhor não tergiversasse de outros 2219 

temas. Só esse pedido. Geraldo Luciano – Advogado – Excelência, nós estamos falando de 2220 

multa, que os princípios regedores da multa de trânsito, são os mesmos princípios regedores 2221 

da multa ambiental. Presunção de veracidade que se aplica a multa de trânsito, por exemplo, 2222 

se o policial afirmar que o senhor estava sem cinto, a afirmação dele vai prevalecer sobre a 2223 

sua negativa de que você estava com cinto. A menos que você apresente uma prova, ou 2224 

fotografia que você estava com cinto. Agora, uma infração material, que tem como ser 2225 

aferida, por exemplo, excesso de velocidade, tem que existir uma perícia que é uma perícia 2226 

simples, que é uma simples foto radar, porque é uma coisa que você não consegue provar o 2227 

contrário. Então, o raciocínio de multa de trânsito é o mesmo da multa ambiental. Se o 2228 

estado afirma que você estava com excesso de velocidade, o estado tem que provar que você 2229 

estava com excesso de velocidade. Então são diferentes de infrações materiais e infrações de 2230 

mera conduta. Então, o meu raciocínio é pertinente à discussão da extensão da presunção de 2231 

veracidade do agente estatal, quando ele confecciona um ato punitivo estatal. O raciocínio é 2232 

extremamente técnico, jurídico, no que diferencie infrações materiais e infrações de mera 2233 

conduta. As infrações de mera conduta, cabe ao administrado provar que não cometeu, vou 2234 

repetir, o Policial afirma que você está sem cinto. A palavra dele vai valer, a menos que você 2235 

junte uma fotografia, 50 testemunhas, de que você estava com cinto. Agora, uma infração 2236 

material, que é, por exemplo, excesso de velocidade, o estado tem que provar que você 2237 

estava em excesso de velocidade. O raciocínio é o mesmo, senhores Conselheiros. Apenas 2238 

para ficar registrado, e para que os senhores raciocinem, porque ninguém vai pagar uma 2239 

multa por excesso de velocidade se não tiver a certificação do radar. Ninguém, nenhum dos 2240 

senhores. E Senhor Presidente, uma multa de R$ 5 mil para um pequeno comerciante de 2241 

Unaí, ela é muito alta. Ela é muito alta. Nós estamos perdendo a noção de valor quando 2242 

estamos falando de punição estatal, mas é uma multa de valor muito alto. Muito obrigado. 2243 

Rodrigo Ribas – Presidente – Muito obrigado, Doutor Geraldo. Não precisou nem 2244 

acrescentar aquele um minuto que eu falei no tempo do senhor, o senhor falou menos. 2245 

Doutor Thales, o senhor vai querer fazer o uso da palavra também? Claro. Thales Vinícius – 2246 

Advogado – Conselheiros, esse caso, especialmente, eu corroboro na íntegra o parecer da 2247 

FAEMG, com relação à ocupação trópica ao rendimento lenhoso lá, que era condizente com 2248 

uma situação de limpeza ou roçada, que é dispensada de licença. Mas eu já senti que é 2249 
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malhar em ferro frio. Já existia deveras o entendimento aqui, de que isso é uma prova que o 2250 

autuado tem que fazer, ele tem que contratar um técnico, às vezes sem dinheiro, não é? Tem 2251 

que fazer, porque um técnico não vai fazer isso de graça. Então, o entendimento da SEMAD, 2252 

não digo das colegas assessoras, mas eu já percebi, salvo engano, que isso é uma orientação 2253 

maior da SEMAD que, então, o empreendedor tem o dever de apresentar um laudo por um 2254 

engenheiro e que não existe a possibilidade de comprovação durante o processo 2255 

administrativo, fazendo, ignorando completamente existência da Lei 14.184 de processo 2256 

administrativo, que fala que: “O processo exige a perícia.” E essa perícia, cabe a mim 2257 

requerer, mas o processo é regido por um princípio que chama “impulso oficial”, que o 2258 

estado que tem que fazer ela. Ele tem que determinar que isso seja feito. É assim que 2259 

funciona, mas não tenho receio com relação a isso, porque tenho visto o judiciário, quando 2260 

não está não está anulando essas multas, ele está permitindo o exame técnico dentro do 2261 

judiciário. Então, vamos deixar do tamanho que está. Com relação a esse caso 2262 

especificamente, há um erro material que eu gostaria que os Conselheiros, ou, às vezes, até 2263 

em uma autotutela administrativa fosse corrigido. No parecer de primeira instância, já há 2264 

uma autotutela da administração, com relação a volumetria e aplicado um valor de UFEMG, 2265 

no valor de R$ 35,88, que eu acho que é UFEMG da data do parecer, mas a autuação é 2266 

anterior, ela é de 2017. Então, eu peço que se for o caso dessa autotutela, de fazer essa 2267 

correção, aplicar a UFEMG da época da autuação, no meu entendimento é o correto, para 2268 

fins dessa retirada de material lenhoso. E uma outra autotutela, porque a própria 2269 

administração aqui está reconhecendo que a tipologia vegetal lá é formação campestre. 2270 

Então, isso daria, embora a PM tenha feito a multa no valor considerando formação florestal, 2271 

mas o próprio parecer da SEMAD fala que é informação (trecho incompreensível), é uma 2272 

tese da defesa, existem fotos no processo, que mostra que é uma tipologia de formação 2273 

complexa, tem um reflexo de R$ 100 por hectare. Então, eu queria que, se possível, fosse 2274 

feita essa autotutela porque é algo tranquilo de ser feito. O valor da UFEMG que foi 2275 

aplicado aqui, foi considerada UFEMG, acredito eu, do parecer que é 2018, ao passo que a 2276 

multa é de 2017 ou 16, então há uma redução decorrente disso e há uma redução decorrente 2277 

da tipologia vegetal. Gostaria que olhassem isso aí. Obrigado. Não se identificou – (Áudio 2278 

não identificado _ fora do microfone). Rodrigo Ribas – Presidente – Doutor Thales, antes 2279 

de mais nada, parabenizar o senhor, que disse que não vai malhar em ferro frio e gasta a 2280 

metade do tempo malhando. Essa é uma tática muito interessante ainda, mas é bom, só levar 2281 

em consideração que a Lei 14.184 se aplica por ordem, o ordenamento dela mesmo, sempre 2282 

que não houver legislação, regulamento específico. Nesse caso Decreto 47.383, que é 2283 

legislação específica, ele determina no artigo 61, por favor, Doutor Thales. Thales Vinícius 2284 

– Advogado – Só uma correção, a multa do Decreto 44.844, e nele expressamente falava 2285 

que aplicava a lei de processos administrativos. Não se identificou – (Áudio não 2286 

identificado _ fora do microfone). Rodrigo Ribas – Presidente – O que a Gisele está me 2287 

explicando aqui, é que, como o senhor sabe, eu não sou advogado, que funciona da mesma 2288 

forma, há necessidade de comprovação. Nesse sentido, Doutor Geraldo, discordo do senhor. 2289 

Até um mês atrás, as multas aplicadas por radares móveis, aquele de pistolinha que não tira 2290 

foto, ela chegava em casa e a gente tinha que pagar do mesmo jeito. Então, não tinha jeito, 2291 

eu já entrei com recurso e já levei ferro, tive que pagar do mesmo jeito, então assim, o que 2292 

vale lá, vale aqui, como o senhor mesmo disse. Nesse caso, é preciso que seja feita a 2293 

comprovação por parte do autuado, de que ele de fato não fez. O Doutor Thales tem razão, 2294 

nós já vencemos essa tese aqui várias vezes. Por várias vezes nós chegamos à mesma 2295 

conclusão. Não havendo prova em contrário, tem que se aplicar, é claro, tem que se verificar 2296 

a legitimidade do agente autuante. Está certo? Tem que se aplicar e entender que é verdade 2297 
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aquilo que registrado. Em relação aos demais, não tem mais nenhum inscrito aos demais 2298 

atos, eu vou passar para Gisele, ela pode terminar a explicação. Nós estamos conferindo aqui 2299 

a aplicação dos valores, para ver se haverá necessidade de autotutela, mas a primeira 2300 

informação que eu tenho aqui, é que o valor de UFEMG 2017/2018 foi mantido, então não 2301 

houve diferença em relação a data do ato e a data do Auto, uma vez que o valor é idêntico, 2302 

está certo? Thales Vinícius – Advogado – Antes de falar, eu conferi pelo site uma tabela 2303 

que tem disponível no site, o valor da UFEMG na aplicação era R$ 31 e alguma coisa, e aí 2304 

foi aplicado R$ 35,88. Não, aí o valor da UFEMG é porque, deixa eu explicar melhor. Há 2305 

um acréscimo de R$ 20 por hectare, por estéreo retirado. Esses R$ 20 a SEMAD entendeu 2306 

que agora seriam R$ 35,88 e eu fiz a conta pela UFEMG dava R$ 31 e alguma coisa. 2307 

Rodrigo Ribas – Presidente – De toda maneira, em relação à aplicação do valor correto da 2308 

UFEMG, se houver erro na aplicação, é claro que o dever de autotutela deve se impor. 2309 

Como o senhor mesmo disse, um erro material que não prejudica a discussão e o julgamento 2310 

da matéria. Eventualmente, se o Auto de Infração e a penalidade de multa for mantido, 2311 

porque essa é uma condição inicial, a autotutela em relação ao valor é consequente dessa 2312 

manutenção, está certo? Em relação a isso, a equipe técnica jurídica vai fazer avaliação e 2313 

informar o que que foi aplicado. Está certo? Renata – Supram/NOR – Em relação ao valor 2314 

da multa constante no código 301, do Decreto 44.844, o valor é R$ 807,38 por hectare ou 2315 

fração. Então, se a gente multiplicar esse valor por 08 hectares, teria a fração, equivale ao 2316 

valor da multa constante no Auto de Infração. Agora, quanto à retirada do material lenhoso, 2317 

que há o acréscimo pela retirada, inclusive se a gente for usar a tabela base considerando o 2318 

número de hectares suprimidos e o tipo de vegetação, esse valor, pelo que a gente verificou 2319 

aqui, ele dá mais do que consta no Auto de Infração. Equivale, só um minutinho. R$ 2320 

6.368,70 somado ao valor de R$ 5.025,68, ou seja, considerando a vegetação... só um 2321 

minutinho, em Campo Cerrado. Segundo... eu vou ler o que consta aqui no parecer, porque, 2322 

conforme, isso não foi colocado no recurso, então eu vou ler aqui, só considerando o cálculo 2323 

da retirada do material lenhoso, correto? “Conforme os valores previstos no código de 301 2324 

do Decreto 44.844/2008, para a tipologia Campo Cerrado, é estimado o rendimento de 25 2325 

metros cúbicos por hectare. Dessa forma, a supressão constatada no momento da 2326 

fiscalização de 7,10 hectares renderiam o total de 177,5 estéreos de lenha, que multiplicados 2327 

por 35 e 88, que é o valor constante no código da infração, que é o valor base do cálculo 2328 

monetário por estéreos de lenha, totalizam R$ 6.368,70 que é o valor do acréscimo pela 2329 

retirada do material lenhoso. A gente só mantém aqui, que aqui fala que o valor da multa 2330 

seria a mais, mas a gente mantém o valor constante da multa do Auto de Infração e alteraria 2331 

o valor, agora, do acréscimo, considerando o que foi falado aqui. Gisele – Supram/NOR – 2332 

Só para poder, porque teve o relato de vista da FAEMG, e aí eu acho que a gente precisa 2333 

voltar no argumento que foi apresentado. Só para que fique claro, a infração trata-se então 2334 

de supressão de 7.10 hectares de Cerrado e alegação, tanto de parte da alegação da defesa, 2335 

quanto do relatório de vista, é de uso antrópico consolidado e limpeza de área. Neste 2336 

processo em específico, mais uma vez não existe o laudo técnico que comprove o uso 2337 

antrópico consolidado e também a limpeza de área. E é importante ressaltar que o Boletim 2338 

de Ocorrência lavrado pelo Policial Militar ressalta no check list, item três, tem lá vários 2339 

subitens, onde o policial traz efetivamente o que foi constatado no local. E lá, dessa leitura 2340 

do Boletim de Ocorrência, temos a existência de indivíduos predominantemente arbóreos, 2341 

ou seja, árvores e a inexistência de predomínio de espécies rasteiras, plântulas ou ervas. Isso 2342 

está dentro do Boletim de Ocorrência, o que atesta para gente a que, nesse local, 2343 

efetivamente, houve supressão, e é inaplicável a existência, tanto do argumento de limpeza 2344 

de área, quanto o de uso antrópico consolidado. É isso, e devolvo a palavra ao Presidente. 2345 
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Rodrigo Ribas – Presidente – Muito obrigado, Gisele. Muito obrigado, senhores. Senhores 2346 

Conselheiros, mais alguma dúvida em relação a isso? Esse processo, item 5.6, eu vou 2347 

colocar em votação, com uma ressalva que será verificada a posteriori. Como o 2348 

representante pediu que se fizesse a tutela em relação aos valores, e só erro material, eu vou 2349 

pedir, então, à equipe técnica que, depois de julgado, se o Auto permanecer, faça a tutela, 2350 

faça a avaliação e passe para o autuado e os seus representantes o valor final, mantido ou 2351 

alterado, se houve erro material. Está certo? Então, nós apresentamos para julgamento o 2352 

parecer da SUPRAM com essa ressalva a posteriori. Em julgamento, item 5.6 de Virgínia 2353 

Alves da Mata de Pinho - Fazenda Barreiro – Suprimir sem autorização do órgão ambiental 2354 

competente - Cabeceira Grande - Minas Gerais. PA/Nº CAP 494983/2018 - AI/Nº 2355 

026300/2017 – Apresentação SUPRAM Noroeste. Em votação, senhores Conselheiros, 2356 

aqueles que mantém o Auto, se manifestem com plaquinha verde, contrários: vermelhe e 2357 

abstenções: amarelo. Registro de votos favoráveis à manutenção do auto Pelo Conselheiro 2358 

Ubirajara da SEINFRA, Conselheiro Hermes do UFVJM, Conselheiro Geraldo do IDENE, 2359 

Conselheira Franciele do CBH, Conselheiro Luiz do CREA, Conselheiro Marcos da PM, 2360 

Conselheiro Altegno da APA. São só esses votos favoráveis. Registro de abstenção do 2361 

Conselheiro Álvaro do SEAPA e dos Conselheiros Adeilsa da FETAEMG, Eliane da 2362 

MOVER e Adão do CODEMA. Registro de votos contrários da Conselheira Ediene, 2363 

conforme o parecer dela mesma, Conselheira Vanessa da FEDERAMINAS, Conselheiro 2364 

Helberth da FIEMG e Conselheiro Antônio do IMA. Então registramos 4 votos contrários, 4 2365 

abstenções e 7 votos favoráveis. Conselheira Ediene, a senhora já falou no parecer, 2366 

Conselheira Vanessa. Conselheira Vanessa Miriany Alves Luiz – FEDERAMINAS – Eu 2367 

concordo com o parecer da FAEMG, eu aproveito desse momento também, para informar 2368 

que eu vou ter que me ausentar, porque eu tenho aula. Rodrigo Ribas – Presidente – 2369 

Perfeitamente, Conselheira. Muito obrigado e meus parabéns pela 100ª reunião. 2370 

Conselheira Vanessa Miriany Alves Luiz – FEDERAMINAS – Obrigada. Rodrigo 2371 

Ribas – Presidente – Próximo voto contrário foi do Conselheiro Helberth da FIEMG. 2372 

Conselheiro Helberth Henrique Raman do Vale Teixeira – FIEMG – O mesmo motivo, 2373 

sobre a aplicação da taxa SELIC. Rodrigo Ribas – Presidente – Muito obrigado, 2374 

Conselheiro. Conselheiro Antônio do IMA. Conselheiro Antônio Marcos de Freitas 2375 

Monteiro – IMA – Eu aceito, acato os argumentos da defesa e da FAEMG. Rodrigo Ribas 2376 

– Presidente – Muito obrigado, Conselheiro. Então, entramos em discussão no item 5.7. 2377 

Luiz Carlos Figueiredo/Fazenda Campinas/Veredão - Captar água superficial sem a devida 2378 

Outorga - Unaí/MG - PA/Nº 479864/2017 - AI/Nº 26838/2017. Retorno de vistas pela 2379 

Conselheira representante da FAEMG, uma vez que o CREA não apresentou o parecer de 2380 

vistas. Depois da leitura do parecer de vistas da FAEMG, em momento oportuno ao 2381 

Conselheiro do CREA será oportunizado falar no prazo de 10 minutos normal dele, em que 2382 

poderá fazer a apresentação da sua manifestação. Está certo, Conselheiro? Perfeito? 2383 

Conselheira, 10 minutos. Conselheira Ediene Luiz Alves – FAEMG – Retorno de vistas 2384 

FAEMG. Trata-se de Auto de Infração lavrado em em 29 de maio de 2017 pela PM Minas 2385 

Gerais, contemplando as penalidades de suspensão das atividades, multa simples no valor de 2386 

R$ 1.964,88, por ter sido constatada a suposta conduta infracionária. Captar água superficial 2387 

sem a devida Outorga no córrego Veredão para irrigação através do pivô central em uma 2388 

área de 970 hectares. A possível infração fora enquadrada no artigo 84, anexo 2º, código 214 2389 

do Decreto Estadual de 44.844/2018. Do direito. Depreende-se dos autos, que a defesa 2390 

impugnou pela nulidade do Auto de Infração, vez que a captação objeto da autuação 2391 

encontrava-se devidamente outorgada. Contudo, tal alegação foi indeferida sob o argumento 2392 

de que a parte não comprovou o alegado. E posteriormente, em sede de parecer recursal, a 2393 
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autoridade julgadora sustenta que nenhum parecer ou documento não publicado oficialmente 2394 

possui validade jurídica, uma vez que pode ser modificada a qualquer tempo pela 2395 

administração pública. Ora, é sabido que nos casos em que o interessado declarar que fatos e 2396 

dados estão registrados em documentos existente na própria administração responsável pelo 2397 

processo, ou em outro órgão administrativo, o órgão competente para instrução proverá de 2398 

ofício a obtenção dos documentos ou das respectivas cópias, conforme determina o artigo 37 2399 

da Lei Federal 9.784/98. O artigo 37 fala: “Quando o interessado declarar de fatos e dados, 2400 

estão registradas em documentos existentes da própria administração responsável pelo 2401 

processo ou em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá de 2402 

ofício a obtenção dos documentos e das respectivas cópias. Neste prisma reside uma 2403 

inaceitável inversão do ônus da prova, pois é público e notório que o órgão ambiental dispõe 2404 

a seu bel-prazer e com extrema facilidade todas as informações relativas ao trâmite de 2405 

processo de emissão de Outorgas. Seria mais crível, racional e prudente que o órgão 2406 

ambiental, ao se deparar com tal alegação, verificar se em seu banco de dados a procedência 2407 

ou não do alegado. Não apenas pronto indeferir os argumentos alegados pela defesa. Tal 2408 

desídia fere de morte um dos princípios basilares da administração pública, qual seja a 2409 

eficiência explicada com maestria pelo renomado doutrinador Alexandre de Moraes. Assim, 2410 

princípio da eficiência é o que impõe a administração pública direta e indireta e a seus 2411 

agentes e persecução do bem comum, por meio do exercício de suas competências de forma 2412 

imparcial, neutra, transparente, participativa, eficaz, sem burocracia e sempre em busca da 2413 

qualidade, rimando pela adoção dos critérios legais e morais, necessários para melhor 2414 

utilização possível dos recursos públicos, de maneira a evitarem-se desperdícios e garantir-2415 

se maior rentabilidade social. Tal princípio encontra-se esculpido na Constituição Federal, 2416 

que consagra no seu artigo 37 que a administração pública direta e indireta de qualquer dos 2417 

poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, obedecerá aos 2418 

princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. A natureza 2419 

objetiva versa sobre a irretroatividade de nova interpretação de lei no âmbito da 2420 

administração pública, a natureza subjetiva versa sobre a confiança da sociedade dos atos, 2421 

procedimentos e condutas proferidas pelo Estado. Encontramos o mesmo princípio de forma 2422 

expressa no artigo 2º, caput da Lei 9.784/99, lei do processo administrativo. Artigo segundo: 2423 

“A administração pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, 2424 

motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, 2425 

segurança jurídica, interesse público e eficiência. Mesmo em uma sociedade complexa, 2426 

suscetível a mudanças sociais, econômicas e políticas, é possível, necessário e desejável 2427 

atingir-se a segurança jurídica, pois o direito visa planificar os comportamentos, trazendo 2428 

paz social. Então, modificar uma sentença já transitada em julgado, ou cobrar uma nova 2429 

interpretação de uma situação já ocorrida, desfaz assim qualquer conceito de estado 2430 

democrático de Direito. De mais a mais, verificamos que em 15/03/2017 fora emitido um 2431 

parecer favorável para captação solicitada, pendente apenas de publicação, conforme folhas 2432 

142. Assim sendo, não há que se falar em captação sem Outorga, haja vista que o autuado 2433 

estava devidamente munido da autorização para o uso de recursos hídricos. Parecer: diante 2434 

da afronta expressa ao texto constitucional, artigo 37, caput da Constituição Federal de 88, a 2435 

Lei Federal 9.784, artigo segundo, caput e 37 caput, aos princípios da eficiência e segurança 2436 

jurídica, bem como a licitude da captação, haja vista o autuado possuir a referida Outorga 2437 

para utilização dos recursos hídricos, melhor sorte não assiste a presente autuação, que seu 2438 

pronto cancelamento. É o parecer. Rodrigo Ribas – Presidente – Muito obrigado, 2439 

Conselheira. Nós temos aqui, apenas como inscritos, o Doutor Thales, Doutor Geraldo, 2440 

Doutor Thales abandonou a briga, ficou só o Doutor Geraldo. Doutor Geraldo, cinco 2441 
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minutos. À vontade. Geraldo Luciano – Advogado – Senhor presente, só os fortes 2442 

sobrevivem, não é? Rodrigo Ribas – Presidente – Nós vamos até 10 horas, a Câmara está 2443 

liberada. Geraldo Luciano – Advogado – Eu vou com o senhor, mas o senhor é perigoso. O 2444 

senhor é (trecho incompreensível). Perigoso. Rodrigo Ribas – Presidente – Sou nada. 2445 

Geraldo Luciano – Advogado – Perigoso. Senhores, essa multa é muito simples. O 2446 

empreendedor é uma empresa, foi feita a multa na pessoa física dele, não sei por que, não 2447 

consigo entender uma empresa e fazer a multa no CPF. Ele tinha uma Outorga em renovação 2448 

com publicação pelo deferimento pendente da regularização da licença ambiental, que foi 2449 

obtida depois, algum tempo depois. Tinha um TAC em vigor contemplando as captações e 2450 

mesmo assim foi feita. Mesmo assim foi feita a multa por captar sem Outorga. Então, essa 2451 

que de ter os documentos ou não, são acessíveis no sistema do estado, documentos que são 2452 

oriundos do próprio estado, a lei fala que não precisa juntar. Nessa nova onda de 2453 

desburocratização e celeridade empresarial, processual que o Brasil precisa destravar o seu 2454 

crescimento, não vou ficar delongando, o parecer da FAEMG foi muito bem elaborado, 2455 

muito defendido pela senhora Ediene e não vejo como essa multa ser mantida. As questões 2456 

estão sendo levadas aos tribunais, Senhor Presidente, essas discussões de que tem que ter 2457 

perícia, não tem, estar mandando fazer, estar voltando, estar anulando. Infelizmente 2458 

sobrecarga de processo no judiciário, sobrecarga de processo para a AGE atuar, esses 2459 

valores não vão para o caixa do Estado, há uma expectativa de que o estado ia arrecadar, não 2460 

arrecada. Sempre a justiça está voltando, todos os processos. Todos, sem exceção e há 2461 

Reserva Legal dele. Se for o caso, ela é averbada em cartório, laudos, documentos atestando 2462 

que ela estava preservada e só para registro, antecipando ao que vai ser falado, de que a 2463 

defesa ao não poder se manifestar após os servidores do Estado no processo punitivo estatal 2464 

administrativo, ela entende que há um cerceamento, porque a defesa falaria sempre por 2465 

último, para o princípio constitucional da ampla defesa e do contraditório. Muito obrigado. 2466 

Rodrigo Ribas – Presidente – Muito obrigado, Doutor Geraldo. Nós não temos outros 2467 

inscritos nesse item, vou passar a palavra para a equipe técnica, então. Renata – 2468 

Supram/NOR – Cumpre esclarecer que parecer favorável não autoriza o autuado a realizar 2469 

captação. Assim, o autuado não possuía autorização para realizar a captação. Portanto, a 2470 

infração deve ser mantida. Quanto a atenuante de possuir Reserva Legal averbada e 2471 

preservada. A defesa não comprovou o preenchimento de todos os requisitos previstos na 2472 

norma, uma vez que não há comprovação de que a área de Reserva Legal está devidamente 2473 

averbada perante a matrícula do imóvel. Assim, não pode ser aplicada a atenuante prevista 2474 

na alínea F, eis que ausentes os requisitos objetivos de sua aplicação. Rodrigo Ribas – 2475 

Presidente – Senhores Conselheiros, há alguma dúvida, alguma pergunta? Conselheiro 2476 

Helberth Henrique Raman do Vale Teixeira – FIEMG – Eu fiquei confuso. Ele diz que 2477 

era um pedido renovação. Eu gostaria de tirar a dúvida se era um pedido de renovação e se o 2478 

mesmo foi protocolado dentro do prazo da portaria 49 do IGAM, que trata também sobre o 2479 

prazo para renovação da Outorga. Rodrigo Ribas – Presidente – Equipe técnica. Renata – 2480 

Supram/NOR – Na defesa houve essa alegação. Porém, foi devidamente esclarecido no 2481 

parecer da defesa, de que o documento juntado pela defesa, dizendo que era renovação, não 2482 

se tratava do ponto da infração. Conselheiro Helberth Henrique Raman do Vale Teixeira 2483 

– FIEMG – Ok, mas a Outorga mencionada era uma renovação, ou era nova? Era isso que 2484 

eu precisava saber. Renata – Supram/NOR – Não se trata de renovação. Conselheiro 2485 

Helberth Henrique Raman do Vale Teixeira – FIEMG – Ok. Rodrigo Ribas – 2486 

Presidente – Mais alguma dúvida, senhores? Não havendo, coloco em votação o item 5.7 2487 

Luiz Carlos Figueiredo - Fazenda Campinas Veredão - Captar água superficial sem a devida 2488 

Outorga – Unaí / MG - PA/Nº CAP 479864/2017 - AI/Nº 26838/2017. Em votação, 2489 
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senhores. Pela permanência do auto, votos favoráveis do Conselheiro Ubirajara da 2490 

SEINFRA, do Conselheiro Hermes UFVJM, do Conselheiro Geraldo do IDENE, 2491 

Conselheira Franciele do CBH e Conselheiro Thiago da SIAMIG. Conselheiro Marcos da 2492 

PM, Conselheiro Altegno da APA, Conselheira Adeilsa da FETAEMG e Conselheiro Adão 2493 

do CODEMA. Abstenções do Conselheiro Álvaro do SEAPA, Conselheiro Luiz do CREA e 2494 

Conselheira Eliane da MOVER. Votos contrários da Conselheira Ediene da FAEMG, do 2495 

Conselheiro Helberth da FIEMG e do Conselheiro Antônio do IMA. Não faltei ninguém 2496 

não, não é? Obrigado. Conselheira, a senhora não precisa aparecer, a senhora apresentou. 2497 

Conselheiro Helberth, por favor. Conselheiro Helberth Henrique Raman do Vale 2498 

Teixeira – FIEMG – O mesmo motivo: a taxa SELIC. Rodrigo Ribas – Presidente – 2499 

Conselheiro Antônio. Conselheiro Antônio Marcos de Freitas Monteiro – IMA – 2500 

Tentando ligar. Funcionou. Eu acolho aos argumentos da defesa. Rodrigo Ribas – 2501 

Presidente – Muito obrigado, Conselheiro. Item 5.8 – Aguimar Augusto da Silva - Fazenda 2502 

Boa Esperança - Desmatar área de vegetação nativa em área comum sem Licença do órgão 2503 

ambiental competente - Bonfinópolis de Minas / MG - PA/Nº CAP 469265/2017 - AI/Nº 2504 

044519/2017. Retorno de vistas pela Conselheira Ediene da FAEMG, o CREA não 2505 

apresentou parecer de vista. Se quiser fazer a manifestação no seu turno, pode ficar à 2506 

vontade, Conselheiro. Conselheira Ediene, a senhora pode fazer a apresentação. 2507 

Conselheira Ediene Luiz Alves – FAEMG – Retorno de vistas. Trata-se de Auto de 2508 

Infração lavrado em 15 de fevereiro de 2017 pela Polícia Militar de Minas Gerais. 2509 

Contemplando as penalidades de suspensão das atividades, apreensão de bens e multa 2510 

simples no valor de R$ 13.727,46 por ter sido constatada a suposta conduta infracionária: 2511 

“Desmatar florestas e demais formas de vegetação de espécie nativa em áreas comuns sem 2512 

licença ou autorização do órgão ambiental.” A possível infração fora enquadrada no artigo 2513 

86, anexo terceiro, código 301, inciso segundo, alínea E do Decreto Estadual 44.844/2008. 2514 

Depreende-se dos autos um inexorável ponto controvertido, no tocante a medição do 2515 

material lenhoso supostamente encontrado no local da infração. Consoante laudo técnico 2516 

arreado às folhas 39/45, o Engenheiro Agrônomo responsável pela elaboração do supradito 2517 

documento, traz as seguintes conclusões: “Conclui-se que o material lenhoso encontra-se 2518 

espalhado em grupos desuniformes, dispostos aleatoriamente ao longo da área, conforme 2519 

anexos fotográficos, restando prejudicada a sua mensuração. No mais, não foi informado nos 2520 

Auto de Infração qual a metodologia utilizada para aferição do material lenhoso. 2521 

Novamente, estamos diante de uma causa de nulidade absoluta do Auto de Infração 2522 

epigrafado. Isto pois, conforme determina o artigo 7º da Lei Federal 5.194/66, as atividades 2523 

de medição, bem como a de vistoria, são atos privativos dos profissionais regularmente 2524 

inscritos nos Conselhos Regionais de Engenharia e Agronomia.” Em vértice: artigo 7º: “As 2525 

atividades e atribuições profissionais do Engenheiro, do Arquiteto e do Engenheiro 2526 

Agrônomo consistem em: A) Desempenho de cargos, funções e comissões em entidades 2527 

estatais, paraestatais, autarquias de economia mista e privada; B) Planejamento a projeto em 2528 

geral de regiões, zonas, cidades, obras, estruturas, transportes, explorações de recursos 2529 

naturais e desenvolvimento da produção industrial e agropecuária; C) Estudos, projetos, 2530 

análises, avaliações, vistorias, perícias, pareceres e divulgação técnica. Nesta senta, nos 2531 

parece razoável que um laudo produzido para um profissional com conhecimento de causa, 2532 

seja descaracterizado por uma constatação, data venia, de agentes desprovidos de traquejo 2533 

para tal. Ademais, pertinente ressaltarmos que conforme extrai-se dos autos, bem como das 2534 

fotografias expostas no laudo técnico pericial, resta consignado que a área supostamente 2535 

desmatada foi alvo de uma limpeza de área, com rendimentos lenhosos inferior a 18 estéreos 2536 

/ alqueires. Encontrando, portanto, respaldo no art. 1º, inciso 8º e art. 19, inciso 3º da 2537 
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Resolução SEMAD 1905/2013. Artigo primeiro: “Para efeitos desta resolução conjunta, 2538 

considera-se:” Inciso 8º: “Limpeza da área roçada, prática da qual são retiradas as espécies 2539 

de vegetação arbustiva e herbácea, predominantemente invasoras, com rendimento lenhoso 2540 

de até 08 estéreos / ano. Em áreas de incidência de Mata Atlântica, 18 estéreos alqueires / 2541 

ano. Para os demais biomas, e que não implique na alteração do uso do solo.” Artigo 19: 2542 

“São dispensadas de autorização em razão do baixo impacto ambiental as seguintes 2543 

intervenções;” Inciso 3º: “A limpeza de área ou roçada.” No mesmo sentido, é a disposição 2544 

legal contida no artigo 65 da Lei 20.922/2013, notemos. Artigo 65: “Ficam dispensadas de 2545 

autorização do órgão ambiental as seguintes intervenções sobre a cobertura vegetal: limpeza 2546 

de área ou roçada, conforme regulamento.” A mesma norma nos aclara o que vem a ser o 2547 

conceito de limpeza de área, sendo definido legalmente como a retirada de espécimes com 2548 

porte arbustivo e herbáceo, predominantemente invasoras em área antropizada, com limites 2549 

de rendimento de material lenhoso definidos em regulamento. Ora, considerando a 2550 

dubiedade e controversa nos fatos alegados pela autoridade autuante, sustentamos que a 2551 

imputação cerceia o direito de defesa do autuado, o que per se geraria a nulidade de todos os 2552 

atos praticados por violar o princípio constitucional da ampla defesa, artigo 5º da 2553 

Constituição Federal. Ademais, salienta-se ainda, a clara e inequívoca violação aos direitos 2554 

elencados por força de lei, aos profissionais devidamente inscritos no CREA, o que 2555 

corrobora com os vícios insanáveis que permeia o presente feito. Parecer: ante o exposto, 2556 

sendo visível as maculas que norteiam o processo administrativo guerreado, salutar é a sua 2557 

anulação, pois fere simultaneamente o direito constitucional à ampla defesa, bem como viola 2558 

os preceitos insculpidos no artigo 7º e seus incisos da Lei Federal 5.194/1966. Rodrigo 2559 

Ribas – Presidente – Muito obrigado, Conselheira. No item 5.8, estão inscritos agora, só o 2560 

Doutor Geraldo, que é o forte, que se manteve. Doutor Geraldo, por favor. Geraldo 2561 

Luciano – Advogado – Combate com infante é forte, vence o perigo e despreza a morte. 2562 

Depois nós vamos falar de Castro Alves, mais tarde, tomando uma lá na casa do Doutor 2563 

Ricardo, que eu sei que ele vai fazer um negócio lá para nós. Senhor Presidente, àquela 2564 

discussão, nesse caso aí, o não técnico compareceu lá e falou: “Aqui tem mais de 18 estéreos 2565 

por hectare.” O não técnico. O técnico chegou e falou assim: “Eu não consigo medir. A 2566 

lenha está espalhada.” A realidade é essa. O não técnico daqui... o rendimento deu mais de 2567 

18 estéreos. O engenheiro foi lá e falou assim: “Eu não consigo medir, está tudo espalhado. 2568 

Eu não consigo medir estéreos, estéreos têm que ler lá, vir com a fita, medir estéreo.” Então, 2569 

não podemos referendar essa questão da presunção de veracidade do agente estatal em uma 2570 

questão material, uma questão que não conseguiu medir. Nós não podemos referendar isso. 2571 

Há um técnico dizendo: “Não consigo medir, eu não consigo produzir uma prova, porque o 2572 

material está espalhado na área, é lenha fina, galho e tal, não consigo medir isso aqui, não 2573 

consigo nem juntar isso. Não posso queimar, não posso pôr fogo.” E o meu técnico: “Não 2574 

aqui tem mais 18, aqui deu X hectares.” Como que ele mediu? Para ter que ter licença, tem 2575 

que ter mais de 18 estéreos por hectares. Lá tinha árvores isoladas, aí é outra multa, corte de 2576 

árvores isoladas. Se tinha árvore isolada e tinha arbusto, faça já multa, conta as árvores. 2577 

Agora, desmate tem que ter rendimento lenhoso acima de 18 estéreos por hectare, está na lei. 2578 

E para se comprovar que tinha mais de 18 estéreos / hectare, tem que ser um técnico para 2579 

afirmar aquilo, ele tem que medir. Tem que medir o resultado que foi produzido, ou pega um 2580 

talião ali ao lado, mede, fala assim: “Não, esse talião aqui é semelhante a esse, então aqui dá 2581 

mais de 18 estéreos, aqui também deveria dar mais.” Até isso é aceito, se eu pegar um talião 2582 

paralelo, isso é feito muitas vezes, algumas vezes. Algumas vezes o estado faz um talião e o 2583 

outro o agente desconsidera aquilo e faz outra multa diferente. Tem caso aqui na SUPRAM, 2584 

de valores altíssimos, em que o estado mediu, falou: “Não, aqui não tem.” Aí veio outro 2585 
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agente: “Não, essa medição aqui não vale, vou fazer no olho aqui e é diferente.”, mas essa 2586 

aqui não teve medição, porque o engenheiro falou: “Eu não consigo medir.” Como que eu 2587 

posso afirmar que é mais de 18 estéreos o rendimento? “É presunção de veracidade do ato 2588 

administrativo.” Gente, isso é muito forte. Isso é muito forte. Primeiro, a ação estatal, que a 2589 

gente fala que, sem críticas a pessoas, nós não criticamos pessoas. Nós falamos da ação 2590 

estatal. Eu fui estado 30 anos, o estado é forte demais. O estado é forte demais. O cidadão é 2591 

fraco, ele é frágil. É caro para um produtor pequeno, desse aí, fazer laudo, contratar 2592 

engenheiro. “Faz um laudo antes, porque aí você já...” A lei não fala que ele tem que fazer 2593 

laudo antes, a lei fala que se deu menos de 18, ele não precisa de licença. Presunção de boa-2594 

fé. Pequeno produtor, produtor de vão, criador de gado, sofredor, pé rachado do vão aí, R$ 3 2595 

mil, senhores. CREA, um engenheiro falou: “Não consigo medir.” O não engenheiro falou: 2596 

“Não, aqui tem mais de 18.” Os senhores estão votando, os senhores estão decidindo. Os 2597 

senhores são soberanos para decidir essas questões. Registro, Senhor Presidente. Para fins de 2598 

registro de ata, quando, novamente, abrindo a abertura para o estado. Os agentes estatais 2599 

manifestarem sobre o ato e não abrindo para a defesa posteriormente, registro como 2600 

cerceamento de defesa, porque a defesa fala sempre por último. Muito obrigado. Rodrigo 2601 

Ribas – Presidente – Muito obrigado, Doutor Geraldo. Senhores Conselheiros, mais 2602 

alguma dúvida? Conselheiro Thiago Diógenes Cardoso Rocha – SIAMIG – Gostaria só 2603 

que esclarecesse se o laudo que está juntado aos Autos veio munido da RT. Rodrigo Ribas 2604 

– Presidente – Vai responder para o senhor aqui. Enquanto verifica, se o senhor me permitir 2605 

interromper a sua resposta e passar para uma outra, eu gostaria de convidar o Luiz, que é 2606 

analista técnico da SUPRAM Noroeste, para falar a respeito da medição, do laudo, de como 2607 

é que se faz. Luiz, por favor. Luiz – Supram/NOR – Boa noite. O metro estéreo e o metro 2608 

cúbico, eles são medidas de volumetria irmãs e são derivadas do metro. Então, por ser 2609 

derivado do metro, qualquer um pode utilizar dessa metodologia para medir, como o próprio 2610 

advogado falou, é só você puxar um metro padrão e medir comprimento, altura e largura. 2611 

Feito isso, eu tenho o metro estéreo. Para fazer uma conversão simples, você só divide por 2612 

um 1,5 para ter um metro cúbico. A única diferença é que o estéreo considera os espaços 2613 

vazios e o metro cúbico não. Então assim, é transversal, qualquer um do comércio pode 2614 

utilizar o metro, a gente pode utilizar o metro, a Polícia Militar pode utilizar o metro, não é 2615 

uma unidade exclusiva dos profissionais do CREA. Rodrigo Ribas – Presidente – Muito 2616 

obrigado. Nós vamos informar aqui também, certo? Renata. Renata – Supram/NOR – O 2617 

atual objeto da infração, é importante destacar que a ilustração foi verificada em área de 2618 

vegetação nativa, que não pode ser considerada como arbustiva e herbácea, nos moldes da 2619 

Resolução 1905/2013. Tendo em vista que, tanto o Boletim de Ocorrência como o relato do 2620 

agente autuante, como o laudo técnico juntado pelo próprio autuado na defesa 2621 

administrativa, afirmam que a área possui a vegetação típica de Cerrado e é possível 2622 

visualizar troncos inteiros de árvore suprimidas. Quanto à pergunta do Conselheiro Thiago, 2623 

está presente sim, a ART do laudo apresentado, porém o mesmo, ele só, apenas aduz sobre o 2624 

método utilizado para mensurar a área, não informando qual seria o rendimento proveniente 2625 

do desmate. Rodrigo Ribas – Presidente – Senhores Conselheiro, mais alguma dúvida? 2626 

Nesse... tenente, por favor. Conselheiro Tenente Marcos Paulo Dias de Oliveira – 2627 

PMMG – É claro, a gente fica um pouco temeroso com esses laudos, com todo respeito que 2628 

eu tenho aos técnicos. Eu fico um pouco temeroso com esses laudos, assim, eu até não 2629 

entendi o motivo da expedição do laudo dele. Para um engenheiro é muito fácil, para 2630 

verificar a situação do rendimento pelo próprio inventário. Eu queria, não entendi o motivo 2631 

de ele não ter colocado, às vezes, a referência do rendimento, já que arguiu que não tinha 2632 

aquele rendimento, mas que colocasse o dele, ou às vezes a gente percebe também um certo 2633 
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receio de quando colocar aquilo que não verdadeiro. No mínimo que se teria que ter feito é 2634 

colocar aí o esse rendimento pelo inventário. No mínimo. Rodrigo Ribas – Presidente – 2635 

Perfeito, tenente. Muito obrigado. Só para informação dos senhores, uma vez que veio a 2636 

Resolução 1905 como referência, ela traz mais do que uma condição para se considerar a 2637 

limpeza de área ou roçada. Uma condição é o bioma, de acordo com o bioma vai se 2638 

considerar diferente. A segunda condição é o rendimento lenhoso. A terceira condição, é que 2639 

sejam espécies arbustivas e herbáceas, e, portanto, não lenhosas na sua definição mais 2640 

característica. Então, árvores de maior porte que tem lenha de fato, tronco, não entram na 2641 

limpeza de área, Isso, até mesmo, Doutor Geraldo já trouxe. Se assim fosse, seriam árvores 2642 

isoladas. Então, na verdade, me parece que o que o policial considerou é que houve 2643 

supressão de maciço florestal, mesmo que esse maciço não fosse desenvolvido a ponto de 2644 

dar um rendimento lenhoso maior que esse foi registrado. Só me parece, em relação à 1905. 2645 

Não se pode tratar unicamente do rendimento lenhoso, tá? São várias condições que têm que 2646 

ser consideradas pela 1905, conforme lido no parecer de vistas da Conselheira da FAEMG. 2647 

Os senhores têm alguma dúvida? Conselheiro. Conselheiro Luiz Mendes Soares – 2648 

CREA/MG – A gente não vai manifestar nesse caso, porque o Conselheiro que pediu vistas 2649 

não fui eu e ele não apresentou o parecer dele. E a gente não entra no mérito do trabalho do 2650 

profissional, a gente entra só no mérito se ele está habilitado ou não. Eu não tive acesso ao 2651 

parecer, então eu não posso dar opinião. Rodrigo Ribas – Presidente – Muito obrigado, 2652 

Conselheiro. Senhores, se os senhores não tiverem nenhuma outra consideração nós 2653 

passamos, então, à deliberação a respeito do processo 5.8. Item 5.8 – Aguimar Augusto da 2654 

Silva – Fazenda Boa Esperança – Desmatar área de vegetação nativa em área comum, sem 2655 

licença do órgão ambiental competente - Bonfinópolis de Minas. PA/Nº CAP 469265/2017 - 2656 

AI/Nº 044519/2017. Em votação, os senhores. Votos favoráveis à manutenção do auto 2657 

Conselheiro Ubirajara da SEINFRA, Conselheira Franciele do CBH, Conselheiro Tenente 2658 

Marcos da PM, Conselheiro Altegno da APA, Conselheira Adeilsa da FETAEMG, 2659 

Conselheira Eliane da MOVER. Abstenções: Conselheiro Luiz do CREA, Conselheiro 2660 

Geraldo do IDENE. Votos contrários: Conselheira Ediene, Conselheiro Hermes da UFVJM, 2661 

Conselheiro Álvaro da SEAPA, Conselheiro Antônio do IMA e Conselheiro Adão do 2662 

CODEMA. Conselheiro Tiago, também, Conselheiro Tiago da SIAMIG voto contrário. Nós 2663 

temos então, 7 votos contrários à manutenção do auto, 6 votos favoráveis à manutenção do 2664 

auto, 2 abstenções. Passamos, então, senhores, à apreciação do item 5.9. Conselheira 2665 

Franciele Nascimento Oliveira – CBH – Só um momento. Eu tenho que me ausentar 2666 

agora, porque eu dou aula e eu não posso ficar. Licença. Rodrigo Ribas – Presidente – 2667 

Perfeito, Conselheira. Não preocupa não, que nós vamos firmes aqui até o final. Menos o 2668 

Doutor Alexandre, perdão, Doutor Geraldo. Eu estou vendo ali que ele está se 2669 

movimentando, daqui a pouco eu acho que ele foge. Doutor Geraldo, muito obrigado, foi um 2670 

prazer, de novo, encontrar com o senhor. Eu acho que as nossas conversas são sempre muito 2671 

proveitosas, eu aprendo muito com o senhor. Doutor Vinícius, nós nos conhecemos hoje, 2672 

mas eu estou honrado de ter podido conversar com o senhor. Estenda, por favor, também o 2673 

meu abraço ao Doutor Thales, que fugiu. Doutora Mônica que fugiu muito mais cedo ainda, 2674 

não tive a oportunidade, está certo? Muito obrigado, senhores. Boa noite. Conselheira, muito 2675 

obrigado, mais uma vez, parabéns pela atuação, parabéns pela 100ª reunião, boa aula. 2676 

Conselheiro Helberth Henrique Raman do Vale Teixeira – FIEMG – Presidente. Falta 2677 

uma justificativa dos votos contrários. Rodrigo Ribas – Presidente – Perdão, o senhor tem 2678 

razão. Conselheiro Helberth, muito obrigado pela lembrança. A gente vai ficando cansado 2679 

também, vai esquecendo umas coisas, não é? A Franciele do CBH foi embora, nós podemos 2680 

recolher, é possível recolher dela ainda? Ela foi a favor, perdão. Ela foi a favor. Ela não tem 2681 



 

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 

Conselho Estadual de Política Ambiental – COPAM 

Secretaria Executiva 

 

Centésima Reunião Extraordinária URC/Noroeste de Minas – 12/09/2019 

que fazer a referência. A dra. Ediene já apresentou o parecer, os demais contrários. Doutor 2682 

Álvaro. Conselheiro Álvaro de Moura Goulart – SEAPA – Também acompanho o 2683 

parecer da FAEMG. Rodrigo Ribas – Presidente – Perfeito. Hermes. Conselheiro Hermes 2684 

Soares da Rocha – UFVJM – O meu voto vai contrário, porque acompanho o parecer da 2685 

FAEMG e também a argumentação da defesa. Rodrigo Ribas – Presidente – Perfeito. Nós 2686 

temos aqui contrários, desculpa, eu não anotei. O Thiago foi contrário. Thiago, por favor. 2687 

Conselheiro Thiago Diógenes Cardoso Rocha – SIAMIG – Também nos termos do 2688 

parecer da FAEMG, em especial pela presença de laudo com anotação de responsabilidade 2689 

técnica. Rodrigo Ribas – Presidente – Os senhores, por favor, Helberth, você também foi 2690 

contrário. Conselheiro Helberth Henrique Raman do Vale Teixeira – FIEMG – O 2691 

mesmo motivo anterior, taxa SELIC. Rodrigo Ribas – Presidente – Perfeito. Antônio do 2692 

IMA. Conselheiro Antônio Marcos de Freitas Monteiro – IMA – Os argumentos da 2693 

FAEMG e a explanação da defesa, do advogado de defesa. Rodrigo Ribas – Presidente – 2694 

Obrigado. Adão do CODEMA. Conselheiro Adão José Isaias Batista – CODEMA – 2695 

Também acompanho a defesa. Rodrigo Ribas – Presidente – Perfeito. Muito obrigado, 2696 

senhores. Muito obrigado, Conselheiro Helberth, quase que a gente não motiva. Então, agora 2697 

nós passamos, finalmente, ao item 5.9 – Destilaria Vale do Paracatu Agroenergia 2698 

Ltda./Fazenda Boa Sorte – Causar poluição ambiental de qualquer natureza que resulte ou 2699 

possa resultar em dano aos recursos hídricos, as espécies vegetais e animais – Paracatu/MG 2700 

– PA/Nº CAP 496815/2017 – AI/Nº 74237/2017 – Apresentação de vistas pelo Conselheiro 2701 

Helberth da FIEMG. Conselheiro Helberth Henrique Raman do Vale Teixeira – FIEMG 2702 

– Trata-se do relato de vista relativo ao Processo Administrativo CAP 496815/17, para 2703 

exame de recurso do Auto de Infração nº 724237/17 da empresa Destilaria Vale do Paracatu 2704 

Agroenergia. Relatório: o item em questão foi voltado para julgamento na 99ª Reunião 2705 

Extraordinária da Unidade Regional... Rodrigo Ribas – Presidente – Conselheiro, peço 2706 

suas desculpas. A gente até volta, nem começou na verdade. Eu estava vendo aqui, o parecer 2707 

de vistas tem 10 páginas. Conselheiro Helberth Henrique Raman do Vale Teixeira – 2708 

FIEMG – Eu estou tentando ler mais rápido. Rodrigo Ribas – Presidente – Eu fico 2709 

pensando, se eventualmente existe possibilidade de o senhor condensar as informações, 2710 

porque senão, qual que é o prejuízo que eu encontro nesse caso? De o senhor não conseguir 2711 

terminar a apresentação e ficar prejudicado na explanação. Conselheiro Helberth Henrique 2712 

Raman do Vale Teixeira – FIEMG – Ok, as últimas páginas são anexas do ART e a 2713 

penúltima trata-se de aplicação da taxa SELIC. Então, acredito que consiga ler eles, sim. São 2714 

praticamente três páginas e meio. Rodrigo Ribas – Presidente – Perfeito, então. É só 2715 

porque o senhor não perca a oportunidade de chegar ao final. Conselheiro Helberth 2716 

Henrique Raman do Vale Teixeira – FIEMG – Ok. Continuando então, o item pautado na 2717 

99ª Reunião Extraordinária da Unidade Regional Colegiada do Noroeste de Minas no 2718 

COPAM, realizada no dia 16 de maio de 2019. Na ocasião, foi requerida vista ao mesmo, 2719 

pelo representante da FIEMG. A empresa foi autuada como incursa no artigo 83, anexo 1, 2720 

código 122 do Decreto 44.844 pelo cometimento da seguinte irregularidade: “Causar 2721 

poluição ou degradação ambiental de qualquer natureza que resulte ou possa causar em dano 2722 

aos recursos hídricos, as espécies vegetais e animais, aos ecossistemas, habitantes ou 2723 

património natural, cultural, ou que prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da 2724 

população.” Foi aplicada a penalidade de multa simples e embargo ao empreendimento, no 2725 

valor total de R$ 89.170,44. A empresa apresentou defesa relativa ao Auto de Infração, de 2726 

forma tempestiva, sendo mantida a penalidade de multa simples, bem como o cancelamento 2727 

da penalidade de embargo de atividade. Os demais pedidos foram julgados improcedentes. 2728 

Da decisão: a empresa foi devidamente notificada, interpôs recurso tempestivo para o Auto 2729 
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de Infração em comenta. Por fim, o aparecer único elaborado pela equipe da SUPRAM 2730 

Noroeste de Minas sugere o indeferimento do recurso interposto e a manutenção da decisão 2731 

anterior. Da infração: De acordo com os autos, a autuação se deu em razão de a Polícia 2732 

Militar encontrar resíduos oleosos no chão e no dreno do lavador da Oficina da Fazenda Boa 2733 

Sorte, entendendo que ocorreu a contaminação do meio ambiente. Na seara ambiental, o 2734 

ônus da prova é invertido, competindo ao empreendedor recorrente provar que não ocorreu a 2735 

contaminação ambiental indicada na atuação e destes ônus, a recorrente se desincumbiu, 2736 

haja vista que nos termos os documentos anexados à defesa, laudo técnico em sondagem 2737 

está destacado respectivamente que: “Pelo exposto, considera-se que a área em que localiza 2738 

o dreno apresenta baixo risco de contaminação do lençol freático em função de profundidade 2739 

do nível de água e do volume de material existente no dreno de empréstimo, resultando em 2740 

impactos ambientais desprezíveis em relação à contaminação do lençol.” “No dia 10 de 2741 

novembro de 2017 foi feita uma sondagem na Fazenda Boa Sorte. A perfuração se deu no 2742 

diâmetro 8 polegadas com profundidade de 20m, onde a mesma não encontrou água.” Nos 2743 

termos do exame técnico em cartada defesa, foi realizada uma sondagem com 20 m de 2744 

profundidade no local onde se localiza o dreno, não sendo encontrado nenhum rastro de 2745 

água, de modo que, de acordo com laudo, o lençol freático localiza-se a pelo menos 20 m de 2746 

profundidade da superfície, além de que, as características do solo existentes na região é 2747 

argiloso, garantem a sua baixa permeabilidade, tudo contribuindo para a ausência de 2748 

contaminação do meio ambiente. Para lastrear a formalidade destes estudos foram gerados 2749 

as RTs, disponíveis no site eletrônico do CREA, que ora anexamos ao nosso parecer. Não 2750 

vou citar o número delas. Além disso, não competia à Polícia Militar de Meio Ambiente 2751 

avaliar e mensurar supostos impactos de dano ambiental nas atividades exercidas no 2752 

empreendimento, isso porque, não obstante, o Decreto 44.844 prevê que a SEMAD e a 2753 

FEAM e o IEF possam delegar a Polícia Militar competência para fiscalização e aplicação 2754 

de sanções. Essa norma entra em conflito direto com a Lei Federal nº 10.410/2002, que 2755 

disciplina sobre a criação da carreira de especialista em meio ambiente e o poder de 2756 

fiscalização dos seus servidores. Dessa maneira, caberia aos agentes militares apenas 2757 

fiscalizar, apurar acerca da existência da infração, lavrando apenas os Autos de constatação 2758 

e encaminhando aos órgãos competentes, de maneira que os servidores com a devida 2759 

formação técnica possam verificar o ocorrido e após a devida análise, lavrar os respectivos 2760 

Auto de Infração, caso julguem cabível. Deixa eu ver o tempo, está ok. Da incidência de 2761 

circunstâncias atenuantes. Analisando os autos, constata-se o pedido da empresa da 2762 

incidência das circunstâncias atenuantes descritos nas alíneas C e J, do artigo 68, inciso 1 do 2763 

Decreto 44.844/2008. Entendemos que pelo menos atenuantes descritas na alínea C pode ser 2764 

aplicável no caso em questão. A atenuante descrita na alínea C refere-se à gravidade dos 2765 

fatos, tendo em vista os motivos e suas consequências para a saúde pública e para o meio 2766 

ambiente e recursos hídricos e pode ser assim aplicada. Apesar de a conduta infratora 2767 

imputada à empresa ser caracterizada como uma infração de natureza grave, pode-se 2768 

verificar que não houve qualquer espécie de prejuízo ao meio ambiente, aos recursos 2769 

hídricos, ou à saúde pública. Nenhum dano ambiental foi verificado no laudo técnico, por 2770 

essa razão a incidência da atenuante neste caso é totalmente cabível, podendo a multa 2771 

aplicada, caso a mesma perdure, ser reduzida em 30% do seu valor. Em relação a correção 2772 

monetária aqui, da taxa SELIC, já foi discutida anteriormente, eu acho que não é viável ler 2773 

novamente. Vou para a conclusão. Diante de todo o exposto, somos pelo cancelamento do 2774 

Auto de Infração 724237/17 em virtude da comprovação dos estudos técnicos apresentados e 2775 

sondagens realizadas no local, que não indicaram a presença de poluentes. Perdurando o 2776 

Auto de Infração e consequentemente a multa, somos pela incidência da atenuante descrita 2777 
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na alínea C, do artigo 68, inciso 1 do Decreto 44.844/2008 e pela alteração dos momentos de 2778 

índice de correção monetária aplicados nos termos da tabela abaixo. Aqui já foi explicado 2779 

várias vezes, que é em relação à taxa de Corregedoria Geral da Justiça, comparativo com a 2780 

taxa SELIC. É o nosso parecer. Para complementar, gostaria de informar também, que no 2781 

caso do empreendimento, ele tomou todas as ações possíveis para comprovar que não houve 2782 

contaminação do lençol freático, visto que em pelo menos 20 m de profundidade não tinha 2783 

qualquer vestígio de água e também tem que se considerar que tratando de uma unidade 2784 

industrial com plantio de cana, que é justamente para processo produtivo, então a área rural 2785 

não tinha nenhum vestígio de água, nem do lençol nessa profundidade e ainda foram feitas 2786 

as sondagens, a empresa teve todo o respaldo técnico em comprovado por ART, informando 2787 

que não havia a menor possibilidade de contaminação do lençol freático. E, se autuação 2788 

perdurar, eu acho que é cabível a gente, senhores Conselheiros, a gente verificar também 2789 

sobre atenuante uma vez, que essa atenuante de menor gravidade dos fatos, ela pelo menos 2790 

deveria ser aplicada. Se for olhar, se a gente for verificar e ir contra o princípio da 2791 

conservação do meio ambiente, temos que verificar o seguinte, o autuado comprovar que 2792 

não teve qualquer tipo de contaminação de lençol, ele se dispôs a gastar com uma análise, 2793 

uma sondagem de solo, verificando que não houve contaminação e teve esse custo. Então, se 2794 

a gente não aplicar nenhum tipo de atenuante, por menor gravidade dos fatos, visto que ele 2795 

comprovou que ele não teve gravidade, nunca vai se ter uma aplicação de atenuante, porque 2796 

nenhum empreendedor com condição baixa ou alta, ele vai querer ter um gasto para 2797 

comprovar que aquela contaminação realmente não teve uma maior gravidade, então vai 2798 

ficar elas por elas. Ele nunca vai querer comprovar. Então, acredito que se perdurar o Auto, 2799 

pelo menos a atenuante seria aplicável. É o meu parecer. Obrigado. Rodrigo Ribas – 2800 

Presidente – Muito obrigado, Conselheiro. Deu tempo, de fato. Obrigado. Nós temos 2801 

apenas um inscrito nesse item. Senhor Breno Costa Andrade, por favor Senhor Breno, o 2802 

senhor tem 5 minutos para fazer a explanação. Breno Andrade – ADVOGADO – Boa 2803 

noite. Boa noite, senhores Conselheiros, Senhor Presidente, senhor Secretário, os colegas 2804 

aqui que passaram de forma tão exitosa, me deixaram aqui, eu achei que eles ficariam até o 2805 

final. Então, os fortes somos nós. E o que me traz aqui pela autuada, Destilaria Vale 2806 

Paracatu, uma empresa do setor suco energético, que está instalado aqui próximo e foi 2807 

autuada no final da safra, quando ela estava lavando na sua oficina na fazenda, as 2808 

colheitadeiras. Então, teve uma fiscalização ambiental da Polícia Militar e autuou porque 2809 

havia suposta contaminação de resíduos oleosos no chão. E, isso no momento que estava 2810 

lavando várias colheitadeiras, em um lavador com o dreno de decantação em uma vala. O 2811 

estado preza em presunção de legitimidade dos atos do Estado. O que competir então à 2812 

empresa? Elaborar um documento técnico contrário para provar que de fato não houve 2813 

nenhuma contaminação e aí ela não fez só um estudo, não. Ela fez dois estudos. Contratou 2814 

um laudo de uma geóloga para fazer uma perfuração. Furou 20 metros. Não constatou 2815 

nenhuma gota d'água, não chegou no lençol freático, o nível de água não tinha nenhuma 2816 

contaminação. Contratou um outro geólogo, que pediu para fazer um estudo sobre aquela 2817 

autuação e sobre as características daquele lavador, daquele empreendimento e neste laudo 2818 

está contundente a afirmação que não há poluição, que foi a capitulação que o agente do 2819 

Estado utilizou para lavrar o Auto de Infração. Então, entendemos com todo respeito da 2820 

fiscalização que, por prova em contrário, restou demonstrado que não ocorreu a poluição. E 2821 

é isso que nós viemos sustentar de maneira muito objetiva nessas tribuna e de fato não 2822 

acompanhou na defesa inicial as ARTs, que foram emitidas à época própria, 10 de novembro 2823 

de 2017 e não foi uma não, foram duas. Duas ARTs. Uma para perfuração e outra para o 2824 

laudo, que estão disponíveis no site, no sítio eletrônico do CREA. Então, que entendemos 2825 
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também com respeito, que os estudos técnicos tinham a sua devida oficialidade e habilitação 2826 

legal de acordo com os técnicos habilitados, que elaboraram tal documento. E de maneira 2827 

sucinta, para terminar aqui a nossa manifestação, lembramos também que aquele 2828 

profissional Policial Militar que foi lavrar a autuação não tinha habilitação técnica para 2829 

apontar que ali ocorreu a poluição. Ele tinha a delegação por força do decreto para poder 2830 

fazer o laudo de constatação e a partir daí, com o profissional habilitado legalmente, fazer a 2831 

autuação que fosse de direito. Então, com essas sucintas razões, nos manifestamos, 2832 

pleiteando pela procedência do nosso recurso. Obrigado, presidente. Rodrigo Ribas – 2833 

Presidente – Muito obrigado, Doutor Breno. Senhores Conselheiros. Pois não, Thiago? 2834 

Conselheiro Thiago Diógenes Cardoso Rocha – SIAMIG – Pelo que eu estou vendo, a 2835 

gente está aí diante de mais um caso dessa contraposição entre o laudo da Polícia Militar, 2836 

que não chega a ser um laudo, é mais uma constatação e o laudo que é elaborado por um 2837 

responsável qualificado para tanto. Então, já que a gente faz parte de um Conselho, eu 2838 

gostaria de novo de sugerir, até para a gente evitar esse tipo de discussão, que se levasse a 2839 

quem de competência essa questão, de quando a demanda, exigiram capacitação técnica, um 2840 

conhecimento específico e científico que a Polícia Militar, no uso da sua atribuição constate 2841 

uma possível infração, que lavre esse auto de constatação, que às vezes embargue atividade, 2842 

até que um profissional capacitado possa atestar se lá de fato ocorreu ou não infração. Nesse 2843 

caso, por exemplo, causar poluição, a gente está diante de um conceito vago. A poluição é 2844 

um conceito que vem definido pela própria lei e sem análise técnica do profissional 2845 

responsável, fica difícil de a gente saber se ali houve ou não, só pelo laudo da Polícia 2846 

Militar. De fato, no caso aí, me parece que o empreendedor tomou a precaução necessária, 2847 

trouxe a contraprova, ele se desincumbiu do ônus que ele tinha de demonstrar que ele não 2848 

causou poluição alguma. Então, para mim aí está bastante clara a situação. Conselheiro 2849 

Álvaro de Moura Goulart – SEAPA – Senhor Presidente e outras em URCs? Como estão 2850 

sendo dirimidas as questões? Rodrigo Ribas – Presidente – O senhor me faz uma pergunta 2851 

difícil de responder nesse momento, uma vez que eu não sou Presidente de outras URCs. 2852 

Nós temos um alinhamento técnico e jurídico que instrui todos os nossos processos, que é a 2853 

base com a qual a equipe técnica tem sempre apresentado as defesas dos seus pareceres aqui 2854 

nessa URC também. A equipe técnica da SUPRAM Noroeste, nesta URC não foge à tônica 2855 

da orientação da Secretaria de Estado de Meio Ambiente. Respondeu? Não, mas, de novo. 2856 

Conselheiro Álvaro de Moura Goulart – SEAPA – Respondeu, mas temos que, como diz 2857 

o Conselheiro aqui, temos que providenciar um tratamento para isso aí, não é? Rodrigo 2858 

Ribas – Presidente – Bom, nós temos duas coisas a fazer. A primeira, eu posso dar ao 2859 

senhor aqui. Em todos os pareceres em que houve a contestação da perícia, da eficácia do 2860 

laudo da Polícia Militar frente à necessidade de perícia técnica, em todos eles a defesa da 2861 

SEMAD se baseou sempre na mesma condição. Veja bem, eu vou ler aqui, é de outro 2862 

parecer, está bem? Mas vale para esse, vale para todos, porque é a mesma coisa. “Quanto ao 2863 

pedido de perícia técnica no empreendimento para testar a não ocorrência da infração, é 2864 

importante esclarecer que não é necessária a realização de laudo técnico ou pericial pelo 2865 

órgão ambiental ou pela PMMG para comprovar os motivos ensejadores da atuação. Nesse 2866 

sentido, estabelece o artigo 61 do Decreto Estadual 47.383/2018.” Como eu disse ao senhor, 2867 

é de outro de outro processo. “Artigo 61: a lavratura de Auto de Infração dispensa a 2868 

realização de perícia pelo órgão ambiental, cabendo o ônus da prova ao autuado.” Essa é a 2869 

orientação que a SEMAD dá, porque é uma orientação estabelecida em normativo em todos 2870 

os processos, daí a dispensa de apresentação de laudo a partir da discussão da legitimidade 2871 

da autuação e da possibilidade de apresentação do contraditório e da ampla defesa, em que o 2872 

autuado pode fazer as devidas provas. É importante, Conselheiro Álvaro, que sejam provas. 2873 
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A simples alegação não causa efeito, não deve causar feito para julgamento. Nem de um 2874 

lado e nem do outro. A simples alegação, a constatação do agente autuante, ela tem o 2875 

princípio, ela se baseia o princípio da veracidade e a ela cabe recurso e cabe em provas que a 2876 

contestem. O agente autuante não é isento de falha, por isso a necessidade de contraditório e 2877 

ampla defesa, que é o que se faz aqui, na verdade. Em sede de defesa do recurso, são 2878 

apresentadas as contestações que, não tendo convencido ao responsável pela sua revisão, não 2879 

sendo cabível a revisão pelo responsável, vem em sede de recurso para esse Conselho, para 2880 

que ele verifique essas provas e essas contestações e assim estabeleça o melhor juízo. Então, 2881 

assim, nós estamos cumprindo o rito administrativo perfeito, de forma que os senhores 2882 

possam avaliar o que foi apresentado e tomar as decisões que os senhores acharem por bem 2883 

tomar. Está esclarecido, pelo menos em relação a isso? Obrigado, Doutor Álvaro. 2884 

Conselheiro Thiago Diógenes Cardoso Rocha – SIAMIG – Só para esclarecer esse ponto. 2885 

A gente não está pleiteando que se obrigue o órgão ambiental fazer qualquer perícia, eu 2886 

estou só alegando que a capacidade técnica e científica da Polícia Militar nesses casos 2887 

específicos não pode se sobrepor a um laudo elaborado por um profissional especializado, 2888 

com Anotação de Responsabilidade Técnica, como é o caso que foi posto à discussão. 2889 

Rodrigo Ribas – Presidente – Perfeito, em relação a isso, depois de discutidos, a validade 2890 

do laudo ou a invalidade do laudo, aí é uma questão de juízo de cada Conselheiro. Está 2891 

certo? No momento do julgamento. Vou passar a palavra para equipe técnica. Conselheiro 2892 

Luiz Mendes Soares – CREA/MG – Só um segundo. Rodrigo Ribas – Presidente – Pois 2893 

não? Conselheiro Luiz Mendes Soares – CREA/MG – Cabe lembrar que as fiscalizações 2894 

feitas pela PM são referendadas pela equipe técnica da SUPRAM, que são geólogos, que são 2895 

engenheiros, são formados na área da engenharia, então eles estão sendo amparados por uma 2896 

equipe técnica. Rodrigo Ribas – Presidente – Perfeito. Obrigado, Conselheiro. Eu vou 2897 

passar então à equipe técnica. Renata – Supram/NOR – Primeiramente, eu quero ressaltar 2898 

o que consta no Boletim de Ocorrência. Então, conforme consta expressamente no Boletim 2899 

de Ocorrência que fundamentou a autuação, foram verificados alguns pontos onde está 2900 

sendo causada poluição ambiental ou podem vir a causar poluição, sendo detectados vários 2901 

pontos de derramamento de óleos derivados de petróleo diretamente no solo, provenientes 2902 

de manutenção de máquinas agrícolas com o manuseio inadequado de resíduos oleosos e 2903 

operação de um lavador que utiliza produtos químicos na limpeza do maquinário e que são 2904 

direcionados a caixas separadoras ineficientes. Além disso, foi verificada a existência de 2905 

embalagens contaminadas, descartadas em local impróprio, a céu aberto e diretamente no 2906 

solo, onde também foram verificados derramamento de óleo e substâncias oleosas. O relato 2907 

de vistas da FIEMG alega que o laudo técnico elaborado por profissionais especializados, 2908 

atesta que não ocorreu dano ambiental ou risco de contaminação do lençol freático. Todavia, 2909 

consta expressamente da conclusão do laudo técnico, a existência de baixo risco de 2910 

contaminação do lençol freático na área em que se utiliza o dreno, resultando em impactos 2911 

ambientais desprezíveis em relação à contaminação do solo. Certo é, que a infração objeto 2912 

da presente autuação prevista no código 122 do Decreto Estadual 44.844/2008 não 2913 

estabeleceram graus risco de causar dano para que seja caracterizada a infração. Destarte, o 2914 

simples fato de resultar, ou poder resultar em dano aos recursos hídricos, às espécies 2915 

vegetais e animais, aos ecossistemas e habitats, ou ao património natural e cultural, ou que 2916 

prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da população, já caracteriza a infração 2917 

objeto da autuação em análise. Ou seja, tanto causar poluição, como possa resultar em 2918 

poluição, já caracteriza a infração prevista no código 122. Em relação a atenuante requerida, 2919 

constante na alínea C do artigo 68 do Decreto 44.844/2008, não há que se falar em menor 2920 

gravidade dos fatos, uma vez que a infração constatada é tipificada pelo Decreto 2921 
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44.844/2008 como gravíssima. Conselheiro Thiago Diógenes Cardoso Rocha – SIAMIG 2922 

– Só, essa parte da atenuante, apesar de estar descrita como gravíssima, o laudo, pelo que me 2923 

parece, aponta que não houve poluição, não houve degradação do solo e a suscetibilidade do 2924 

solo à poluição é baixíssima. Então, de nenhuma forma, apesar de estar escrito no decreto 2925 

ser grave, esse fato específico me parece que não houve gravidade alguma. Renata – 2926 

Supram/NOR – Essa atenuante de menor gravidade, ela já foi discutida pelo COPAM, em 2927 

questão assim, que a SEMAD, a orientação da SEMAD, o entendimento da SEMAD é no 2928 

sentido de, caso infração seja classificada como gravíssima, ela não deve ser aplicada. 2929 

Conselheiro Helberth Henrique Raman do Vale Teixeira – FIEMG – Esse entendimento 2930 

da SEMAD está previsto no decreto? Renata – Supram/NOR – Não. Existe a atenuante, 2931 

certo? Que fala. Vou ler ela aqui para você: “Menor gravidade dos fatos, tendo em vista os 2932 

motivos e suas consequências para a saúde publica, para o meio ambiente e recursos 2933 

hídricos, hipótese em que ocorrerá redução da multa em 30%, porém a infração é 2934 

classificada como gravíssima, não tem como a gnt considerar a menor gravidade dos fatos, 2935 

até mesmo pelo que foi relatado pelo agente autuante. Conselheiro Helberth Henrique 2936 

Raman do Vale Teixeira – FIEMG – Entendo que, também, no decreto, está prevista a 2937 

maior gravidade dos fatos. Inclusive, com interrupção de abastecimento público, é o que está 2938 

previsto lá na descrição. Eu entendo que, quando faz a infração, o Auto de Infração cabe ao 2939 

infrator comprovar que não houve aquela infração e comprovar, no caso, igual a DVPA fez, 2940 

a menor gravidade dos fatos. Ela comprovou, de acordo com os estudos técnicos, que não 2941 

tinha água a pelo menos 20 metros de profundidade, tem um perfil de solo argiloso, então 2942 

fica a cargo, acho que desse Conselho, comprovar através do relatório que eles entregaram, 2943 

que teve uma menor gravidade dos fatos e não a SEMAD definir por uma infração grave ou 2944 

gravíssima, sendo que empreendedor comprovou que teve menor gravidade dos fatos. 2945 

Rodrigo Ribas – Presidente – Está certo, Conselheiro. Muito obrigado pela sua 2946 

manifestação. Mais algum Conselheiro? Não havendo, nós colocamos então, em votação o 2947 

item 5.9 – Destilaria Vale do Paracatu Agroenergia LTDA – Fazenda Boa Sorte – Causar 2948 

poluição ambiental de qualquer natureza, que resulte ou possa resultar em dano aos recursos 2949 

hídricos, as espécies vegetais e animas – Paracatu – PA nº 496815/2017 – Auto de Infração 2950 

nº 74237/2017. Em votação. Senhores Conselheiros. Eu vou registrar aqui um voto positivo, 2951 

voto favorável do Tenente Marcos pela PM. As abstenções: do Conselheiro Hermes do 2952 

UFJM, da Conselheiro Adeilsa da FETAEMG, da Conselheira Eliane da MOVER e os 2953 

demais votos contrários pela ordem: Ubirajara da SEINFRA, Ediene da FAEMG. Perdão, 2954 

permaneça com a plaquinha, Álvaro contrário pela SEAPA, Thiago pela SIAMIG, Luiz pelo 2955 

CREA, Geraldo pelo IDENE, Helberth pela FIEMG, Altegno pela APA e Adão pelo 2956 

CODEMA. Senhores, muito brevemente, por favor, explicar a explamação de motivos. 2957 

Vamos começar, o Helberth, você não precisa, você foi parecerista. Vou começar pelo 2958 

Ubirajara, por favor. Conselheiro Ubirajara Machado Papini – SEINFRA – Pelo parecer 2959 

técnico do profissional, de engenheiro que a empresa fez as perícias e a sondagem também, 2960 

ficou caracterizado que não houve a poluição e meu voto é contrário. Rodrigo Ribas – 2961 

Presidente – Muito obrigado. Conselheira Ediene Luiz Alves – FAEMG – Concordo com 2962 

o parecer da FIEMG. Conselheiro Álvaro de Moura Goulart – SEAPA – Concordo com o 2963 

parecer da FIEMG, e entendo que nesse caso não causou e não poderia causar o dano que 2964 

merecesse uma multa, uma penalidade desse tamanho. Rodrigo Ribas – Presidente – 2965 

Obrigado. Conselheiro Thiago Diógenes Cardoso Rocha – SIAMIG – De acordo com o 2966 

parecer da FIEMG. Conselheiro Luiz Mendes Soares – CREA/MG – Concordo com os 2967 

pareceres e a defesa. Conselheiro Geraldo Wellington Mota – IDENE – Concordo com o 2968 

parecer da FIEMG e com as alegações da defesa. Conselheiro Altegno Batista Dornellas – 2969 
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APA – Concordo com o parecer da FIEMG e com a prova de que não houve dano 2970 

ambiental, pelos laudos apresentados. Rodrigo Ribas – Presidente – Senhor Francisco. 2971 

Conselheiro Adão José Isaias Batista – CODEMA – Concordo. Rodrigo Ribas – 2972 

Presidente – Perdão, Adão. Conselheiro Adão José Isaias Batista – CODEMA – 2973 

Concordo com a defesa. Rodrigo Ribas – Presidente – Antônio, é só para registro, o 2974 

Senhor Antônio do IMA também votou contrário, parece que eu não registrei quando eu fiz 2975 

a leitura. O cartazinho dele fica atrás do computador aqui, às vezes eu não vejo. Conselheiro 2976 

Antônio Marcos de Freitas Monteiro – IMA – Você está me excluindo, viu? Rodrigo 2977 

Ribas – Presidente – De forma alguma. Conselheiro Antônio Marcos de Freitas 2978 

Monteiro – IMA – Eu quero sentar lá no canto. Rodrigo Ribas – Presidente – Falando 2979 

nisso, eu vou tirar o computador daqui, olha, aí fica fácil. Conselheiro Antônio Marcos de 2980 

Freitas Monteiro – IMA – Eu concordo com os argumentos da defesa, foi muito bem 2981 

esplanada e com o parecer da FIEMG. Rodrigo Ribas – Presidente – Está joia, muito 2982 

obrigado, Senhor Antônio. Muito obrigado, senhores. Passamos, então, para os três últimos 2983 

processos. Processos: Item 5.10, Evandro José Caixeta - Fazenda Alvorada - causar 2984 

poluição, degradação ambiental, que resulte ou possa resultar em dano aos recursos hídricos 2985 

ou que prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da população - Paracatu - Minas 2986 

Gerais - Processo Nº 502902/2018 - Auto de Infração nº 73912/2017. Retorno de vistas 2987 

pelos Conselheiros representantes da FAEMG e da SIAMIG. Pela ordem, a Conselheira 2988 

Ediene, pode fazer a sua apresentação. Conselheira Ediene Luiz Alves – FAEMG – Eu 2989 

vou, se possível, eu vou pedir que o Conselheiro da SIAMIG faça primeiro o parecer dele, 2990 

porque eu não tive acesso a esse processo, então eu posso tirar minhas conclusões e dar o 2991 

aparecer posteriormente. Rodrigo Ribas – Presidente – Perfeito. Então, Conselheiro 2992 

Thiago, o senhor vai apresentar parecer de vistas? Conselheiro Thiago Diógenes Cardoso 2993 

Rocha – SIAMIG – A SIAMIG chegou a pedir vistas também desse processo, mas, 2994 

ponderando estar de acordo com o parecer da SUPRAM. Rodrigo Ribas – Presidente – 2995 

Perfeito. Ficou a senhora, então, para poder fazer a apresentação. Conselheira Ediene Luiz 2996 

Alves – FAEMG – Então, eu também fico, não há o que, não vou dar parecer contrário à 2997 

SUPRAM, então, diante disso também. Rodrigo Ribas – Presidente – Perfeito. Nós 2998 

temos... mais algum Conselheiro quer manifestar nesse momento? Nós temos um inscrito, 2999 

Danilo André. Senhor Danilo, por favor. O senhor tem 5 minutos para fazer a explanação. 3000 

Danilo André – Advogado – Só um minutinho, por favor. Só me organizar aqui. Rodrigo 3001 

Ribas – Presidente – Claro, nós aguardamos aí, o senhor começar. Sem problema. Danilo 3002 

André – Advogado – Inicialmente, eu gostaria de cumprimentar ao presidente, 3003 

especialmente a Renata, trabalhei com um tempo lá na SEMAD também, estava observando 3004 

aqui que tinha dois professores meus de faculdade aqui: Professora Gisele e o professor 3005 

Marcos Guimarães, além do Professor Luciano, o colega do IMA que também foi nosso 3006 

colega de faculdade. O que eu queria trazer para vocês aqui, é a seguinte situação: nesse 3007 

processo foi o caso de um carreamento de material para a APP. Nesse caso, era o material da 3008 

própria lavoura ali, onde o empreendedor trabalhava. Então, não foi nada mais do que o 3009 

excesso de chuva que levou esse material para essa APP. Então, por isso, ele foi multado. 3010 

Tem um valor, mais ou menos, na época, de R$ 17 mil. Lá no local, tinham todos os meios 3011 

adequados para poder coibir esse carreamento de material, mas foi aquele carreamento solto, 3012 

aquele material que estava solto, que foi para a APP, simplesmente. Então, essa a questão de 3013 

fato. As questões de direito que eu queria levantar aqui, é exatamente essa questão da 3014 

legalidade, da observação do Decreto 44.844, que é o caso na época, e que isso foi 3015 

substituído pelo 47.383, se eu não me engano, porque esse decreto não está superior à lei, e 3016 

muito menos superior à Constituição do Estado de Minas Gerais. Então, esse decreto é um 3017 
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decreto especial sim, é. Só que ele também é um decreto regulamentador. Então, no 3018 

momento que é um decreto regulamentador, e isso a gente pode ver na própria base inicial, 3019 

quem tiver um celular, alguma coisa assim, nesse sentido, que fala o seguinte: “O 3020 

governador do Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições que lhe Confere o inciso 3021 

7º do artigo 90 da Constituição do Estado de Minas Gerais. Esse inciso, pessoal, ele fala que 3022 

o governador vai regulamentar. Então, ele regulamenta, ele não legisla e com base nessa 3023 

situação, a gente tem a legislação do processo administrativo do Estado de Minas Gerais que 3024 

prevê que tem que ter as alegações finais em todo processo. O que é alegação final? É aquela 3025 

ligação depois de realizado o parecer, teria que retornar para defesa, no caso, fazer as suas 3026 

alegações, apontar alguma coisa que poderia ter sido equivocada. Então, a gente tem essa 3027 

questão de cerceamento de defesa, ou seja, do contraditório, que está previsto na 3028 

Constituição Federal e que está prevista na constituição estadual e também está previsto na 3029 

lei referente ao processo administrativo de Minas Gerais que é a Lei 14.184. Então, esse é 3030 

um dos pontos principais que a gente vem debatendo, já foi debatido em outras reuniões aqui 3031 

e tem que ser, no meu entender, tem que ser anulado o auto de fração, porque, houve um 3032 

cerceamento de defesa, certo? Então, nós estamos aqui em um Conselho. Um Conselho nada 3033 

mais é que a expressão da democracia e a democracia passa por esses pilares da legalidade. 3034 

Então, você tem que seguir a legalidade, independentemente de qualquer fato. Se a gente for 3035 

autuar, for, no caso, simplesmente seguir aquilo que está no Auto de Infração sem observar 3036 

os ditames legais para esse processamento, não tem motivo de ter o Conselho. O Conselho é 3037 

para isso, para observar o que está dentro da lei e aplicar a lei, certo? Outra questão é a 3038 

questão dos militares. Aqui eu não vou apontar o dedo: “O militar tal.” Não, é a questão da 3039 

PM em sim. Para que a PM possa autuar, tem que ter uma designação específica, que a lei 3040 

fala. A lei fala que tem uma designação específica para que qualquer agente do Estado, 3041 

possa autuar. O credenciamento daquele agente, exatamente para poder filtrar, no caso do 3042 

CREA, aqueles profissionais que tenham capacidade para isso. Como bem já falado há 3043 

bastante tempo. No caso do credenciamento específico, não acontece na PM. O decreto vem 3044 

e dá um geral, generaliza todos os profissionais da PM e a PM fica. O decreto vem e fala que 3045 

a PM não precisa designar os seus profissionais. Então, é isso aí, no meu entender é errado, 3046 

por quê? Porque o decreto não pode legislar. A lei fala que tem que ter o credenciamento. 3047 

Um minuto, por favor. Vou fazer as considerações finais, por favor. Rodrigo Ribas – 3048 

Presidente – Garantia de um minuto. O senhor vai poder terminar, não preocupa, não. 3049 

Danilo André – Advogado – Então, pessoal, a própria lei fala que tem que ter o 3050 

credenciamento. O decreto não pode vir, por mais que o decreto seja especial, que as 3051 

argumentações que a nobre colega sempre fala, que os demais pareceres sempre trazem, a lei 3052 

está superior ao decreto. Ela não tem essa prerrogativa de o decreto vir e modificar o teor da 3053 

lei. Nesses dois pontos, na questão do conhecimento específico e na questão das alegações 3054 

finais. Então, esses dois pontos estão previstos em lei, o decreto é especial? É. Mas ele vai 3055 

ser especial quanto a aplicação a, por exemplo, quanto à dimensão da aplicação da multa. 3056 

Essa dimensão: “Quanto que eu vou colocar?” O decreto pode fazer. “Eu posso dar?” De 3057 

acordo com as prerrogativas próprias, o decreto pode estabelecer de mil a... Então, ele que 3058 

vai fazer essa prerrogativa. Então, era isso que eu queria trazer aos senhores e espero o voto 3059 

favorável à nossa defesa. Rodrigo Ribas – Presidente – Muito obrigado, Doutor Danilo. 3060 

Senhores Conselheiros, alguma dúvida nesse momento? Vou chamar, então, o técnico 3061 

Rafael da SUPRAM Noroeste. Rafael – Supram/NOR – Essas questões de nulidade 3062 

levantadas pelo advogado já foram bem debatidas aqui. A questão do credenciamento, não 3063 

tem nenhuma dúvida para nós, de que os policiais estão credenciados, podem realizar a 3064 

fiscalização, podem lavrar multas em razão das infrações ambientais. Com relação a essa 3065 
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alegação de alegações finais, não há previsão no decreto de apresentação de alegações finais 3066 

e também não há que se falar em qualquer cerceamento de defesa. Foi apresentado prazo de 3067 

defesa, ele apresentou a defesa, nós analisamos todas as argumentações, foi decidido pelo 3068 

superintendente, ele apresentou recurso e agora está sendo julgado por vocês. Não há 3069 

qualquer cerceamento de defesa. Em suma, todas as questões levantadas de nulidade não 3070 

podem prosperar. O Auto de Infração e Boletim de Ocorrência foram devidamente lavrados, 3071 

atendendo os requisitos de validade previstos na norma, no caso o Decreto 44.844/2008 3072 

vigente na época dos fatos. Quanto ao mérito da infração, eu vou ler para vocês o que a 3073 

polícia constatou no momento. “Foi constatado na Fazenda Alvorada o carreamento de 3074 

material sólido (terra vermelha) para o corpo hídrico de barragem afluente do Rio Escurinho 3075 

causando turbidez da água.” Carreamento advém de chuvas em área de plantio de soja. O 3076 

dano foi constatado, foi constatada turbidez, além disso, a fiscalização decorreu de denúncia, 3077 

onde no Boletim de Ocorrência fala que a jusante do ponto onde houve a turbidez, acarretou 3078 

o desabastecimento de água a algumas pessoas. Então, para mim, com o entendimento pela 3079 

manutenção do Auto de Infração, uma vez que houve de fato a infração e constatado dano 3080 

pela turbidez. Qualquer dúvida, estou à disposição. Rodrigo Ribas – Presidente – Muito 3081 

obrigado, Rafael. Não é praxe, mas... Danilo André – Advogado – Só consignar as minhas 3082 

impugnações quanto a essa questão de não possibilitar a réplica. O nobre colega fez a 3083 

explanação dele e a defesa não teve oportunidade, então, de fazer a sua réplica. Rodrigo 3084 

Ribas – Presidente – Está certo, Doutor Danilo, assunto já foi motivo de discussão e debate 3085 

aqui hoje mesmo, logo antes do início da reunião, antes do item 5.1, nós já debatemos esse 3086 

assunto aqui na 98ª Reunião Ordinária da URC em abril, nós já debatemos esse assunto aqui, 3087 

esse ponto é um ponto que já está... mas está consignado e registrado. Muito obrigado. 3088 

Senhores Conselheiros, algum esclarecimento necessário? Senhor Álvaro. Conselheiro 3089 

Álvaro de Moura Goulart – SEAPA – O valor da multa? Rodrigo Ribas – Presidente – O 3090 

senhor quer saber o valor da multa? Conselheiro Álvaro de Moura Goulart – SEAPA – É. 3091 

Rodrigo Ribas – Presidente – Só um segundinho. R$ 17.943,52. Conselheiro Álvaro de 3092 

Moura Goulart – SEAPA – Obrigado. Rodrigo Ribas – Presidente – Senhores 3093 

Conselheiros, não havendo questão, eu coloco em votação o item 5.10 – Evandro José 3094 

Caixeta/Fazenda Alvorada - Causar poluição ou degradação ambiental que resulte ou possa 3095 

resultar em dano aos recursos hídricos ou que prejudique a saúde, a segurança ou o bem-3096 

estar da população - PA/Nº CAP 502902/2018 - AI/Nº 73912/2017. Em votação. Vou 3097 

registrar aqui, então, primeiro a abstenção do Conselheiro Álvaro da SEAPA e o voto 3098 

contrário do Conselheiro Helberth da FIEMG e abstenção do Conselheiro Antônio do IMA. 3099 

Votos favoráveis: Ubirajara da SEINFRA, Ediene da FAEMG, Hermes da UFVJM, Thiago 3100 

da SIAMIG, Luiz do CREA, Geraldo do IDENE, Tenente Marcos da PM, Altegno da APA, 3101 

Adão do CODEMA, Eliane da MOVER, Adeilsa da FETAEMG. Voto contrário, então, nós 3102 

temos registrado apenas o do Helberth. Helberth, você faz a explanação, por favor, dos 3103 

motivos? Conselheiro Helberth Henrique Raman do Vale Teixeira – FIEMG – O 3104 

mesmo motivo de outros processos. Aplicação da taxa SELIC. Obrigado. Rodrigo Ribas – 3105 

Presidente – Muito obrigado, Conselheiro. Com isso, nós damos início à discussão do item 3106 

5.11 - Francisco Sales Jales/Fazenda Tamanduá - Operar atividade efetiva ou potencialmente 3107 

poluidora do meio ambiente sem a devida licença – Paracatu/MG - PA/Nº CAP 3108 

622856/2019 - AI/Nº 181190/2018 – Retorno de vistas pelo Conselheiro representante da 3109 

FAEMG. A Conselheira Ediene pode fazer a apresentação, por favor? Conselheira Ediene 3110 

Luiz Alves – FAEMG – Retorno de vistas. Foi imputada ao produtor rural a seguinte 3111 

infração: Operar atividade efetiva ou potencialmente poluidora do meio ambiente sem a 3112 

devida licença com a criação de bovinos em 400 hectares e utilizar fossa negra, resultando, 3113 



 

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 

Conselho Estadual de Política Ambiental – COPAM 

Secretaria Executiva 

 

Centésima Reunião Extraordinária URC/Noroeste de Minas – 12/09/2019 

ou podendo resultar em poluição aos recursos hídricos e ao solo. A infração foi enquadrada 3114 

no artigo 112, anexo primeiro, código 107 e código 116 do Decreto 47.383/2018. Com 3115 

penalidade de multa simples, no valor de R$ 73.517, 57. Do direito. Com relação a primeira 3116 

autuação, verifica-se que ao autuado comprovou nos autos não ter cometido tal infração, 3117 

pois a mencionada área de 400 hectares nem mesmo existia em sua propriedade, como 3118 

comprovou pela escritura da fazenda e CAR, já anexado no processo administrativo, onde 3119 

restou comprovado que a fazenda possui apenas 118 hectares já georreferenciada. Ressaltou 3120 

também o autuado, que ao contrário do que foi descrito no Auto de Infração, este possui 3121 

licença ambiental para criação de bovinos, ante a certidão nº 436753/2015, emitida pela 3122 

Superintendência Regional de Regularização Ambiental do noroeste de Minas. Destarte que, 3123 

após a instalação dos pivôs da fazenda, o gado que continha na propriedade foi levado para 3124 

outra propriedade do autuado, que fica a uma distância de 80 Km, tendo restado apenas 16 3125 

cabeças de gado erado na fazenda. Ficha sanitária animal já anexada. Após 2 anos da 3126 

instalação dos pivôs, o autuado alugou um pasto de uma propriedade que fica a mais ou 3127 

menos 3 Km da Fazenda Tamanduá, sendo que a Fazenda Tamanduá não possui qualquer 3128 

vínculo com a propriedade alugada, ainda que o manejo era realizado por funcionários da 3129 

proprietária da Fazenda alugada, Maria Odete de Oliveira Souza e a mesma também possui 3130 

licenciamento ambiental para criação de bovinos. Anexo Processo Administrativo. O gado 3131 

ficou na Fazenda alugada mais ou menos seis meses, devido à reforma de pasto. Acerca da 3132 

segunda autuação, não existe vedação legal que proíbe o uso de fossa negra na zona rural. 3133 

Vislumbra-se no presente caso, que o agente deixou de indicar o embasamento legal que 3134 

fundamentou sua autuação, tendo fundamento apenas de forma superficial e genérica, 3135 

utilizando na fundamentação o termo: “Podendo resultar em poluição aos recursos hídricos” 3136 

não contendo uma fundamentação específica, o que caracteriza violação ao contraditório e 3137 

ampla defesa, pois possibilita saber qual infração caracterizou o agente. Ainda foi 3138 

comprovado pelo autuado, através de elaborado laudo técnico ambiental realizado pelo 3139 

Engenheiro Agrônomo Fausto José Ulhoa CREA-MG nº 69925 D, onde foi constatado que 3140 

não existe contaminação do curso d’água, tendo em vista que o curso d’água mais próximo, 3141 

localiza a mais de 200 m da fossa negra, conforme laudo já juntado ao processo 3142 

administrativo. O autuado também realizou junto a campo fertilizante do solo e nutrição 3143 

vegetal eliminada, uma análise da água de sua propriedade, onde foram coletadas amostras 3144 

de água em dois pontos de curso d'água para fins de avaliação da qualidade da água, o qual 3145 

comprova se a qualidade da água na propriedade sem qualquer alteração e contaminação. 3146 

Consoante certificado de análise de água nº 306/19ª e um certificado de nº 308/19ª também 3147 

já em anexo. Assim, verifica-se que não houve dano ambiental. Parecer. Portanto, o Auto de 3148 

Infração sub examine mostra-se nulo, vez que o autuado comprovou que a sua propriedade 3149 

possui apenas 118 hectares e que possui licença ambiental, bem como por não haver 3150 

vedação legal que proíba o uso de fossa negra e ainda por não fazer o agente autuante, 3151 

menção à lei específica em sua fundamentação, devendo ser julgado insubsistente, nulo. Por 3152 

conseguinte, cancelado. Esse é o parecer. Rodrigo Ribas – Presidente – Muito obrigado, 3153 

Conselheira. Nós temos inscritos aqui, Wendder. Wendder Antônio? Wendder Antônio – 3154 

Advogado – Isso, exatamente. 3155 

Rodrigo Ribas – Presidente – Wendder, 5 minutos. Wendder Antônio – Advogado – Boa 3156 

noite a todos, meu nome é Wendder Antônio, sou advogado pós-graduando pela 3157 

Universidade Federal do Paraná. Estou aqui em defesa dos interesses do Francisco Sales 3158 

Jales, na pessoa ao qual eu cumprimento o presidente, demais Conselheiros, a banca técnica 3159 

jurídica da SUPRAM, ressalto aqui em especial, meus cumprimentos aos Conselheiros. Vou 3160 

tentar aqui de uma forma clara, no que pese os argumentos trazidos pela banca técnica 3161 
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jurídica da SUPRAM, esclarecer os fatos e ponderar sobre o pensamento nosso, a defesa 3162 

nossa apresentada e o nosso entendimento. Claro que eu espero que fique claro para todos 3163 

vocês. Ao final, eventuais dúvidas, também poderemos estar esclarecendo. De início, 3164 

ressalto aqui, que o autuado Francisco Sales Jales foi autuado por operar atividade efetiva ou 3165 

potencialmente poluidora do meio ambiente sem a devida licença, com a criação de bovinos 3166 

em 400 hectares. Inicialmente, de um modo de legalidade, ressalto a todos vocês aqui, que 3167 

nem mesmo a propriedade do requerente possui 400 hectares, conforme comprovamos 3168 

através da defesa administrativa, a propriedade possui apenas 118 hectares, que foi 3169 

comprovada através da escritura e do CAR que foi juntado no processo. Eventualmente, 3170 

passado um tempo, após a apresentação da defesa, a gente teve uma reunião inclusive com o 3171 

Ricardo e os fiscais, a gente veio a saber, voltando aqui o assunto, só para ficar mais claro, 3172 

no Auto de Fiscalização consta o seguinte, no Auto de Fiscalização elaborado pelo fiscal 3173 

consta o seguinte: “A criação de bovinos e equinos é realizada em uma área pastagem de 3174 

400 hectares, segundo informado pelo Senhor Maurício e constatado pela equipe em campo. 3175 

Então, ou seja, esses 400 hectares, segundo eles, foram prestadas informações pelo Senhor 3176 

Maurício, que é vaqueiro do Senhor Sales e constatado por eles em campo. Pois é, mas 3177 

como que eles constataram em campo uma área de 400 hectares, sendo que a propriedade 3178 

não contém 400 hectares, conforme foi comprovado através da escritura? Ademais, no dia 3179 

da reunião que a gente veio com o Ricardo, o fiscal alegou que esses 400 hectares seria, por 3180 

ventura de uma área arrendada por ele, por Francisco Sales. Só que o que acontece? Essa 3181 

área arrendada, esse aluguel de pasto que ele teve, foi por uma propriedade não contida à 3182 

propriedade dele, que, de acordo com a deliberação 217 do COPAM de 2013, salvo engano, 3183 

se eu não estou enganado, fala que o empreendimento em áreas contidas, ele é contínuo, ou 3184 

seja, ele também teria responsabilidade. Só que nesse caso, além de não ser contínuo, as 3185 

atividades exercidas nessa fazenda que foi alugada por ele, não era exercida por ele, ou seja, 3186 

a proprietária da fazenda que foi alugada também era a Maria Odete, ela morava na fazenda, 3187 

inclusive o gado que ele levou para lá, era ela que tomava conta. Era o vaqueiro dela que 3188 

tomava conta. Então assim, não tem nenhum vínculo. E para complementar aqui a 3189 

sustentação da defesa, nessa área que ele alega onde, por não ter Outorga, que era a fazenda 3190 

dele, tem Outorga sim. Outorga não, desculpa, licença. Foi juntada a licença no processo 3191 

administrativo, porém não foi disponibilizado para os senhores, inclusive eu estou com ela 3192 

aqui, porque se alguém tiver alguma dúvida, passo aqui para os senhores, é mostrado. 3193 

Mostrar para os senhores, comprovando assim, que tanto a fazenda dele tinha licença, como 3194 

também a que era arrendada da Maria Odete. Contudo, como era ela que tinha a posse da 3195 

propriedade, a licença era em nome dela. Então, deste modo, as duas têm licença, não sendo 3196 

assim, então, válido o Auto de Infração lavrado, pela ilegalidade constatada. Esse Auto de 3197 

Infração 181190, foram lavradas duas infrações: essa, por 400 hectares sem a devida licença 3198 

e uma outra por utilização de fossa negra na propriedade. Essa fossa negra existente na 3199 

propriedade, é de 1960, mais ou menos. O que acontece? Essa fossa é utilizada pelo casal de 3200 

moradores que moram na fazenda, tem uma caixa diluidora que sai da fazenda e vai para a 3201 

fossa. Foram realizadas duas análises de água nessa fossa. Uma abaixo e uma acima da 3202 

fossa, todas as duas, nenhuma delas constou nenhuma alteração na água, ademais, também 3203 

foi feito um laudo técnico por especialista, conforme o Thiago da SIAMIG aqui, juntado a 3204 

ART junto com a defesa, porém também não acolhido pelo corpo jurídico da SUPRAM. 3205 

Então, por esse motivo, a gente entende que o Auto de Infração é ilegal e devendo se ser 3206 

anulado, baixado, cancelado. Demais, esse é o posicionamento da defesa. Obrigado, boa 3207 

noite a todos. Rodrigo Ribas – Presidente – Muito obrigado, Senhor Wendder. Também 3208 
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está inscrito o Senhor Francisco Sales Jales. Senhor Francisco, por favor. O senhor tem 5 3209 

minutos, Senhor Francisco. 3210 

Francisco Sales Jales – Empreendedor – Boa noite. Boa noite a todos, Conselheiros que 3211 

estão aqui como julgador, que a gente vem acompanhando. Além disso, também, eu sou 3212 

advogado e para o conhecimento dos senhores, eu sou uma pessoa que sempre trabalhei na 3213 

área ambiental. Eu que fundei o Conselho de Defesa de Meio Ambiente de Paracatu nos 3214 

anos 90, dirigi esse Conselho por três mandatos e sou advogado. E a minha propriedade 3215 

hoje, talvez isso sirva de exemplo no estado de Minas Gerais, porque poucos propriedades 3216 

hoje existem uma Área de Preservação Legal superior ao permitido por decreto, eu tenho 3217 

nessa propriedade, e a área de APP cercada, sem qualquer acesso nessas áreas e também, 3218 

nessa mesma propriedade, fiz todas as bacias de contenções, para não ter qualquer erosão no 3219 

lençol, degradação e também até na fazenda do vizinho, que ele me permitiu, eu fiz curva de 3220 

nível e fiz bacia de contenção, porque nós temos uma empresa de terraplanagem e a gente 3221 

trabalha nesse Brasil inteiro. Por outro lado, eu venho sendo, desde quando eu construí essa 3222 

represa, o Ricardo está aqui, que já recebeu lá na SUPRAM, parece que duas ou três 3223 

denúncias de que o vizinho, esse vizinho desde esse momento que ele tem tentado me 3224 

prejudicar arduamente. Primeiro, com uma denúncia infundada, até BO na delegacia, que eu 3225 

invadi a propriedade dele para fazer uma represa da qual eu tinha um licenciamento do 3226 

órgão ambiental, de acordo com a legislação e fiz essa construção. Criou-se uma Ação Civil 3227 

Pública na Justiça da qual eu defendi e está aí a sentença que foi também juntada aos 3228 

documentos e, para os Senhores Conselheiros eu queria ressaltar que não foi juntada, que 3229 

não está à disposição dos Senhores Conselheiros os laudos técnicos que foram juntados com 3230 

ART. Não está à disposição, parece que foi visto por nosso advogado e não foram juntadas 3231 

também, as licenças ambientais que nós temos das duas propriedades, porque o Auto de 3232 

Infração reza muito claro aí. Foi multado por criação de bovinos sem licença. Está bem claro 3233 

no Auto de Infração. Em uma área de 400 hectares. Como é que eu posso ter uma área de 3234 

400 hectares, se eu só tenho 118? Aí interliga a minha propriedade com a outra, porque eu 3235 

tenho uma propriedade, fica a 80 km de distância, que eu aluguei um pasto, que é uma 3236 

viúva, dessa área. E ela tem a licença ambiental, a licença está aqui para quem quiser ver, 3237 

quem não conseguiu ter acesso à licença, ela está aqui, está juntada aqui, está certo? Para 3238 

todos verem, uma área de 200 hectares, 150 hectares, mais 50 abertas, tá certo? Que foi 3239 

juntada na SUPRAM, tem o protocolo e tudo, foi juntada no processo. As duas licenças. 3240 

Então, não tem razão de ser esse Auto de Infração. Então, essa informação que o vaqueiro 3241 

passou, ele sempre comentou que o gado que tinha naquela propriedade, levou para outra 3242 

propriedade. Para minha propriedade há dois anos antes. Essa área que eu estou, botei os 3243 

pivôs, foi em 2015, não tinha razão de existir. Então, esse é um questionamento que eu 3244 

gostaria que os senhores apreciassem e verificassem a validade do Auto de Infração, que 3245 

seria nulo e também os laudos que foram juntados. Agora, com relação a essa fossa negra, 3246 

como é que eu posso condenar alguém que causou um dano ambiental por suposição? 3247 

Poderá? Tem que ter realização específica. E outra, está comprovado por laudo técnico que 3248 

não houve a poluição e está aprovado também com as análises da água, não tem nada que 3249 

prove mais que eu peguei a análise da água acima e abaixo. Ok? Então, quer dizer, não tem 3250 

como. Não tem como ter uma colocação dessa aqui de a gente estar querendo ser penalizado 3251 

por um ato que não cometemos e por um dano que não cometemos. Eu queria a atenção dos 3252 

senhores, que os senhores que são julgadores, vocês estão aqui, entidades civis e entidades 3253 

públicas, que vocês apreciem com carinho, realmente, essas questões, tá certo? Porque esse 3254 

documento teria que estar à disposição para vocês, que são documentos comprobatórios da 3255 

realidade dos fatos. Várias pessoas aqui, realmente, a gente pôde... informou... dessas 3256 
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informações. Isso aqui, eu acho que é um ato de defesa que a gente tem que ter, então nós 3257 

informamos alguns Conselheiros aqui dessa condição que nós viemos sofrendo dessa 3258 

perseguição. Eu queria que vocês usassem da justiça aqui e conseguissem dar um voto para 3259 

corrigir essas injustiças que eu venho sofrendo por uma pessoa que não quer o 3260 

desenvolvimento do nosso município e do nosso estado. Obrigado. Rodrigo Ribas – 3261 

Presidente – Muito obrigado Senhor Francisco. Senhores Conselheiros, há alguma dúvida 3262 

nesse momento? Conselheiro Thiago Diógenes Cardoso Rocha – SIAMIG – Eu gostaria 3263 

só que é que os técnicos esclarecessem melhor essa questão da propriedade, da área, se 3264 

tinha, se não tinha licença, para nós. Rodrigo Ribas – Presidente – Perfeito. Mais alguma 3265 

questão a ser posta nesse momento? Passo, então, a palavra à equipe técnica da 3266 

SUPRAM/NOR. Renata – Supram/NOR – Conforme constatado in loco pelo agente 3267 

autuante, o empreendimento desenvolvia a atividade de criação de bovinos e equinos em 3268 

uma área de passagem de 400 hectares. Quanto à alegação da defesa e do autuado, que alega 3269 

que a área era só de 118 hectares, existe nos autos um contrato de arrendamento de uma área 3270 

de 350 hectares. Inclusive, em análise técnica foi verificado que essa área arrendada está ao 3271 

lado, pela imagem satélite verifica-se que ela está praticamente do lado da área do autuado, 3272 

então ela não... pelo que a gente viu pela imagem de satélite, não está a 80 km, conforme 3273 

relatado pela defesa. Rodrigo Ribas – Presidente – Desculpa. Doutor Wendder, eu vou 3274 

explicar para o senhor aqui. Não, na verdade nós não vamos aceitar a interveniência do 3275 

senhor nesse momento, eu ainda explico que a normativa traz que são áreas contíguas ou 3276 

interdependentes. Wendder Antônio – Advogado – Eu só quero esclarecer o seguinte, o 3277 

fato da questão que a gente mencionou aqui, dos 80 km, é de onde que veio o gado da 3278 

propriedade. Que veio de uma outra propriedade dele. Rodrigo Ribas – Presidente – Está 3279 

perfeito, o senhor já fez a explanação do senhor e agora a equipe técnica está fazendo a 3280 

explanação. É só para o senhor ficar, para os senhores todos ficarem esclarecidos que a 3281 

normativa traz relação de contiguidade ou interdependência entre áreas. Uma mesma 3282 

atividade que é feita em áreas interdependente, mesmo que ela esteja mais distante, não vou 3283 

nem falar 80 km, 1 km, 2 km, ela não é contígua, mas ela é interdependente, se aplicam as 3284 

questões normativas da mesma maneira, é a mesma atividade do mesmo empreendimento do 3285 

ponto de vista normativo. Renata – Supram/NOR – Dando continuidade, o que foi 3286 

verificado in loco depois o técnico também vai poder esclarecer, é que no momento da 3287 

fiscalização o agente autuante verificou a área de pastagem, foi confirmado pelo próprio 3288 

gerente do empreendimento que os gados que estavam lá, outros gados foram para essa área 3289 

arrendada. Então, é o que foi verificado pelo agente autuante. E conforme a deliberação 3290 

normativa, diz que para regularização do empreendimento, deve ser consideradas todas as 3291 

atividades desenvolvidas, exercidas pelo autuado em áreas contíguas ou interdependentes. 3292 

Quanto à licença alegada pela defesa, de que está no processo, o que aconteceu? Esse 3293 

documento foi juntado após o nosso parecer e ela diz, somente faz referência à área da Maria 3294 

Odete, que se você considerar a área da Maria Odete com a área do Senhor Francisco Sales, 3295 

verifica-se que o corpo da área é passível de licença. Quanto à segunda autuação, que foi 3296 

causar poluição, sobre a fossa negra, conforme consta no Auto de Fiscalização que 3297 

fundamentou a autuação, foi verificado que os efluentes sanitários do empreendimento são 3298 

lançados em fossa negra, ou seja, sem nenhum tratamento. O que configura um potencial 3299 

poluidor do solo e dos recursos hídricos. Como eu destaquei anteriormente, no 3300 

esclarecimento do código 122, ou 116, no caso do Decreto 47.383, o fato de poder causar 3301 

dano ambiental já configura a infração descrita, tipificada pelo decreto vigente. Então, cabe 3302 

assinalar ainda, que a adequação tipológica da infração enquadra, tanto os danos 3303 

materialmente identificáveis, quanto a potencialidade e dano diante à necessidade de 3304 
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proteção ampla e irrestrita do meio ambiente, mas você lê lá, infração tipificada, você vê 3305 

claramente: causar poluição ou que possa resultar em poluição. Então, esclarecemos que a 3306 

potencialidade do dano em si, já é capaz de trazer prejuízos à saúde humana, o que atrai a 3307 

aplicação das penalidades inerentes à infração que foi corretamente tipificada pelo agente 3308 

autuante e ademais, quanto a análise apresentadas, foi verificado que somente houve análise 3309 

quanto a disposição de efluentes diretamente no corpo hídrico, o que não é somente o caso, 3310 

uma vez que o uso de fossa negra faz com que o efluente infiltre nos solos, sendo, portanto, 3311 

um potencial poluidor, tanto do solo e dos recursos hídricos. Rodrigo Ribas – Presidente – 3312 

Doutor, a norma não prevê, mas eu já garanti um minuto antes, para outro representante, o 3313 

senhor tem um minuto para o senhor falar a respeito. Francisco Sales Jales – 3314 

Empreendedor – Ok. Ela não respondeu, quando ele falou aqui a respeito do licenciamento 3315 

ambiental. As duas propriedades têm licença ambiental e a SUPRAM tem conhecimento, 3316 

que foi protocolado lá, o processo. Essa licença aqui está dentro do processo, que eu 3317 

protocolei junto, quando eu fiz a defesa. Ela tem que estar dentro do processo, só não foi 3318 

apresentada aqui para os Conselheiros. Essa outra licença aqui, eu só apresentei ela depois, 3319 

quando eu estive na SUPRAM com o Ricardo e com o fiscal, que ele falou que era contínua 3320 

em relação a essa senhora aqui. Aí, por isso que foi apresentada depois do julgamento, mas a 3321 

licença existe e a multa foi por causa de falta de licença ambiental. Como é que eu vou ter 3322 

uma penalidade de um caso que eu tenho licenciamento? Esse aqui está juntado, vocês têm 3323 

conhecimento. A SUPRAM tem conhecimento, o jurídico tem conhecimento que foi 3324 

protocolado lá. Se foi protocolado, como é que eu vou ter uma penalidade daquilo que foi 3325 

protocolado? O documento existe. Ele perguntou se ele existia. Existe, está aqui. As duas 3326 

licenças estão aqui para quem quiser ver. Rodrigo Ribas – Presidente – Obrigado. 3327 

Obrigado, Doutor Francisco. Senhores Conselheiros, mais alguma pergunta? Ediene. 3328 

Conselheira Ediene Luiz Alves – FAEMG – Eu gostaria, porque eu também, pelas 3329 

colocações da servidora, ficou essa dúvida. Eu gostaria que ela explicasse melhor essa 3330 

situação que foi perguntada aqui pelo Thiago SIAMIG, com relação, o que consta nos Autos 3331 

sobre licenciamento das duas áreas. Renata – Supram/NOR – Então, conforme eu havia 3332 

falado inicialmente, eu vou ler o que consta no Auto de Fiscalização, para que vocês tenham 3333 

conhecimento do que foi constatado pelo agente autuante. “A criação de bovinos e equinos é 3334 

realizada em uma área de pastagem de 400 hectares. Segundo informado pelo Senhor 3335 

Maurício e constatado pela equipe em campo. Tal atividade se enquadra em Classe 2, 3336 

conforme DN 207/2017.”, ou seja, qual a alteração da DN 74/2017 que está em vigor, a 3337 

regularização ambiental para atividade bovinocultura é pelo número de hectares e não pelo 3338 

número de cabeças e quando o agente autuante verificou que tinha área de pastagem, tinha o 3339 

gado lá, em uma área que é considerada como passível de licenciamento. A questão da 3340 

regularização que o que a defesa e o autuado fala é o seguinte, igual eu falei também, às 3341 

vezes, ele não observou, é uma dispensa de licenciamento, mas que não regulariza todo o 3342 

empreendimento porque ele foi considerado pela agente autuante como um empreendimento 3343 

contíguo. Então, ele não tem como regularizar este empreendimento, porque ele é passível 3344 

de licença. Rodrigo Ribas – Presidente – Pois não, Thiago? À vontade. Conselheiro 3345 

Thiago Diógenes Cardoso Rocha – SIAMIG – O empreendimento, ele é contíguo ou 3346 

interdependente? Se interdependente, quais foram os critérios para se levar a essa 3347 

conclusão? Renata – Supram/NOR – Eles são interdependentes, caso vocês queiram um 3348 

esclarecimento com um técnico também, ele poderá também esclarecer para vocês... 3349 

Conselheiro Thiago Diógenes Cardoso Rocha – SIAMIG – Eu gostaria que esclarecesse 3350 

se de fato a interdependência se deu em razão de funcionários, de emprego, de insumos, de 3351 

uma fazenda na outra, alguma coisa que demonstra para nós essa relação, mesmo, de 3352 
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interdependência, porque até o momento eu não estou visualizando essa interdependência só 3353 

pela fala. Então, se não há comprovação dessa interdependência e o documento autorizativo, 3354 

ou a falta dele que era uma Declaração de Não Passível em uma fazenda, está comprovado 3355 

nos Autos e na outra, que eu perguntei, não sei se ficou claro, também era uma Declaração 3356 

de Não Passível ou uma AAF, ou tinha na outra fazenda a licença para bovino? Renata – 3357 

Supram/NOR – Então, no caso, se for não passível da forma que ele está alegando, se caso 3358 

fosse, não precisaria nem da certidão, porque conforme a DN 217, dispensa de... mas é o que 3359 

a gente colocou a situação. Conselheiro Thiago Diógenes Cardoso Rocha – SIAMIG – A 3360 

outra fazenda, ela tinha também, era não passível ou ela tinha autorização, ou algum tipo de 3361 

licenciamento autorizativo do meio ambiente para criação de bovinos? Renata – 3362 

Supram/NOR – Então, nesse caso, são muitos documentos, então como a gente verificou 3363 

que era passível de licença, o caso seria uma... até fala aqui no... deixa eu ver se fala aqui no 3364 

Auto de Fiscalização, se é esse, só para confirmar. Só um minuto. Conselheiro Álvaro de 3365 

Moura Goulart – SEAPA – Senhor Presidente, enquanto ela procura, eu posso fazer um 3366 

questionamento? Rodrigo Ribas – Presidente – Pois não, Álvaro? Claro, pode fazer. 3367 

Conselheiro Álvaro de Moura Goulart – SEAPA – Tem a ver com isso aí. Vamos supor 3368 

que eu tenho uma propriedade licenciada, que ela é passível, ela é só a autorização simples. 3369 

Como é que chama? Não se identificou – Licença. Rodrigo Ribas – Presidente – Não 3370 

passível. Conselheiro Álvaro de Moura Goulart – SEAPA – Não passível. Se eu tem 3371 

propriedade, está aqui, está ok, regularizada. O vizinho que está regularizado. Então, é uma 3372 

situação ok. Se a pessoa vizinha não está criando bovinos e se eu resolvo a arrendar essa 3373 

propriedade do lado, mesmo que as duas, do somatório de uma área que, se fosse uma 3374 

propriedade só, teria que um licenciamento, mas ocorrendo que elas estão licenciadas, a 3375 

situação está normal. Concorda? Rodrigo Ribas – Presidente – Não concordo, não. E 3376 

explico para o senhor por que eu não concordo. E aí, de uma maneira genérica, não estou 3377 

tratando agora do assunto em relação ao Senhor Francisco, em relação a esse caso concreto, 3378 

mas sim no caso genérico. A Deliberação Normativa COPAM, então os senhores mesmo 3379 

que deliberaram o COPAM que decidiu, número 217. Ela estabeleceu no artigo 11 que as 3380 

atividades exercidas por um mesmo empreendedor em áreas contíguas ou interdependentes, 3381 

e a interdependência se trata de funcionário, mas do mesmo trato, da mesma gerência, da 3382 

mesma gestão, dos mesmos pois, no caso em epígrafe. Esses empreendimentos devem ser 3383 

entendidos como um só, essas áreas devem ser entendidas como um só empreendimento, 3384 

com vistas a coibir o fracionamento da licença. O que é o fracionamento da licença? É um 3385 

empreendedor, não é o caso, não é o exemplo, está bem? É um empreendedor mal-3386 

intencionado, que ele quebra as áreas dele em pequenas áreas, de forma que ele jamais será 3387 

objeto de licenciamento, ele nunca terá controle ambiental comprovado ao órgão ambiental e 3388 

a sociedade. O órgão ambiental nada mais faz do que garantir à sociedade o que o artigo 225 3389 

da Constituição demanda. Então, quando ele faz isso, ele foge do controle ambiental 3390 

dizendo: “Eu não preciso de licença.” Então, o artigo vem coibir que essas coisas 3391 

aconteçam. Nesse sentido, em todos os casos, quando as atividades são relacionadas em 3392 

áreas contíguas ou em áreas interdependentes, há que se considerar como um mesmo 3393 

empreendimento e classificar a licença de acordo com esse empreendimento. Então, vamos 3394 

imaginar na DN 74, em que era cabeça de gado, não adiantava, não deveria adiantar colocar 3395 

metade do gado em uma fazenda e metade na outra para fugir de licença. Isso tinha que ser 3396 

somado para licenciar. Na DN 217, a área total. Então, não há que se falar de não haver 3397 

necessidade de licenciamento ou se dispensado licenciamento quando eu empreendedor 3398 

tenho uma, duas, três áreas interdependentes que eu gerencio o meu negócio nessas três 3399 

áreas, de maneira continuamente, eu trabalho continuamente nessas três áreas, e aí eu fujo 3400 
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do licenciamento em relação a isso. De novo, não estou citando o caso corrente, não conheço 3401 

o Auto nem a defesa para falar do seu caso, eu estou dizendo isso em relação a qualquer 3402 

empreendimento que a norma trouxe como definição. Entendido, Senhor Álvaro? 3403 

Conselheiro Álvaro de Moura Goulart – SEAPA – Entendido, concordo, mas não se 3404 

aplica ao caso em questão. Rodrigo Ribas – Presidente – Isso aí é os senhores que vão 3405 

julgar após a manifestação da equipe técnica. Eu não estou pedindo para o senhor aplicar, 3406 

não, estou só explicando como é que funciona. 3407 

Conselheira Ediene Luiz Alves – FAEMG – Eu só quero frisar a situação aqui da primeira 3408 

fazenda 118 hectares, que é da propriedade do autuado, ela possui licença ambiental, às 3409 

vezes até ajuda as meninas a encontrar, uma certidão de número 0436753/2015 e a que é 3410 

Dona Maria Odete de Oliveira, ela também possui licenciamento, que também consta aí nos 3411 

Autos. Com relação à fossa, o termo, quando se usa o termo “Podendo resultar em poluição 3412 

aos recursos hídricos”, várias situações podem resultar em poluição, mas nem sempre de 3413 

fato é uma situação que a gente pode falar que de fato resultou em um dano, no entanto, aqui 3414 

tem os laudos comprovando que não houve esse dano. Rodrigo Ribas – Presidente – Eu 3415 

vou passar a palavra à equipe técnica, para que ela responda, mas em relação ao segundo 3416 

caso, o que a senhora está discutindo aqui não é aplicação do Auto, a senhora está discutindo 3417 

aqui é a legitimidade do decreto que estabelece essa obrigação. O agente autuante não tem a 3418 

discricionariedade de acatar ou não o decreto. Ele é obrigado a acatar o decreto. Então, dessa 3419 

maneira, o decreto trouxe como regulamento a possibilidade do dano. A ação incorreta, do 3420 

ponto de vista ambiental, a gente não precisa esperar que o dano aconteça, ela deve ser 3421 

coibida antes que ele aconteça. Não é necessário que se espere até estar poluído para coibir o 3422 

agente poluidor. O que o decreto trouxe nesse caso, é essa garantia, existe uma fonte 3423 

poluidora potencial que é proibida por norma de estar lá e que, portanto, deve ser coibida na 3424 

sua origem e não necessariamente nos seus desdobramentos. Está certo? Aí é um critério do 3425 

decreto e não do agente autuante, ele só pode autuar. Nesse caso ele não tem escolha em não 3426 

aplicar. Está certo? Em relação ao resto das respostas, inclusive as perguntas foram feitas 3427 

sobre licença, a Renata vai fazer. Renata – Supram/NOR – Esclarecendo a pergunta do 3428 

Conselheiro Thiago, as folhas 49 do processo administrativo tem a Certidão de Não Passível 3429 

de Licenciamento, nem de Autorização Ambiental de Funcionamento para atividade de 180 3430 

cabeças, bovinocultura. Culturas anuais em uma área de 80 hectares. Já as folhas 127 dos 3431 

Autos do processo, tem uma certidão para atividade de culturas anuais, para 150 de culturas 3432 

anuais e 50 para criação de bovinos. Eu só quero esclarecer também, que conforme 3433 

verificado pelo agente autuante no momento da fiscalização, foi verificado, foi bem claro 3434 

que alguns bois que estavam na fazenda do Senhor Sales foram encaminhadas para o 3435 

empreendimento arrendado por ele e o que configura essa interdependência, o que configura 3436 

uma área de passagem acima de 200 hectares, conforme consta na DN para ser regularizado 3437 

por meio de licença ambiental. Rodrigo Ribas – Presidente – Eu fiquei em uma dúvida 3438 

aqui, senhores, a respeito do que foi apresentado aqui, dito inclusive pelo Senhor Francisco, 3439 

que depois de elaborado o parecer, depois de feita, portanto, a defesa, após o prazo de 3440 

defesa, é isso? Foi juntada a licença ambiental, recurso e tal. Na verdade, pois é, o que 3441 

acontece? O limite da atuação administrativa do agente avaliador, do agente julgador nesse 3442 

caso, se estabelece na Lei 14.184, que os senhores gostam tanto de citar e que diz que ao 3443 

recurso impetrado não cabe emenda. Em que pese eventualmente ter sido avaliado de 3444 

alguma forma uma eventual licença, e aí, de novo, não estamos discutindo a boa-fé do 3445 

senhor nesse caso, em que pese isso acontecer, isso não pode ser avaliado no âmbito do 3446 

processo administrativo dentro da SEMAD, porque a Lei 14.184 coíbe ao agente avaliar 3447 

documento juntado após o prazo de recurso. A lei não permite. Desculpa, nós vamos discutir 3448 
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aqui com os Conselheiros e pôr em votação. Senão, nós vamos ficar, já são 20:15h, senão 3449 

nós vamos tomar cerveja aqui dentro mesmo hoje, gente. Conselheiro Helberth Henrique 3450 

Raman do Vale Teixeira – FIEMG – Senhor presente, acho que o horário não está 3451 

ajudando, não. Eu não consegui entender muito bem, se puder alguém da equipe ser bem 3452 

objetivo, para não ocupar muito tempo. É o seguinte, eu precisava entender o qual o total de 3453 

área que o empreendedor possuía e qual que era a quantidade utilizada somente para a 3454 

criação de gado, porque se eu não me engano, até 200 hectares é dispensável de licença. 3455 

Conselheiro Thiago Diógenes Cardoso Rocha – SIAMIG – Se você puder basear essa 3456 

pergunta no contrato de arrendamento, que diz que tem, junto com a área que é dele. 3457 

Rodrigo Ribas – Presidente – Está certo. Renata – Supram/NOR – O contrato de 3458 

arrendamento possui 350 hectares, que é a área arrendada. Conselheiro Helberth Henrique 3459 

Raman do Vale Teixeira – FIEMG – O contrato menciona exclusivamente para criação de 3460 

gato? Rodrigo Ribas – Presidente – Deixa eu ler aqui o objeto da página, que eu acho que 3461 

isso explica, na cláusula quarta do contrato de arrendamento, apensado à página 51 do 3462 

processo. Está dizendo do preço e está separando 150 hectares para soja, me parece, com 3463 

área irrigada e 2,61 para piscinão. O restante da área, então nós estamos tratando aqui, de 3464 

cerca de 200 hectares, só da área arrendada, mais os 118 hectares que o próprio 3465 

empreendedor diz que tem para gado, inclusive está referenciado exclusivamente, o restante 3466 

da área utilizada para pastejo de bovinos, está certo? Então assim, no próprio contrato já fala 3467 

que é aproximadamente 200 hectares, vai dar 197,4. Está certo? Mais os 118. Conselheiro 3468 

Helberth Henrique Raman do Vale Teixeira – FIEMG – Parece que tem uma alegação 3469 

também de uma área de 80 hectares para culturas anuais e uma área de barragem também de 3470 

4 hectares, se eu não me engano, tá? Rodrigo Ribas – Presidente – Nesse agendamento, 3471 

não. Nesse arrendamento aqui... Conselheiro Helberth Henrique Raman do Vale 3472 

Teixeira – FIEMG – Na propriedade dele, se não me engano. Rodrigo Ribas – Presidente 3473 

– Mesmo assim, nós passamos dos 200 hectares com 3 hectares, não é? Com 3 hectares nós 3474 

passamos dos 200 hectares. Conselheiro Helberth Henrique Raman do Vale Teixeira – 3475 

FIEMG – É só para poder entender. Não se identificou – (Áudio não identificado _ fora do 3476 

microfone). Rodrigo Ribas – Presidente – Está, no contrato de arrendamento, é que o 3477 

senhor não foi referenciado, que o restante seria para pastagem, APP e Reserva Legal. No 3478 

contrato de arrendamento, veja bem, o senhor pode não arrendar a Reserva Legal dela, o 3479 

senhor está arrendando área útil para pastagem. Conforme o contrato de arrendamento que o 3480 

senhor assinou, está dizendo: são 350 hectares separados em três faixas. 150 soja, 261 para 3481 

piscinão e o restante para pastagem de bovinos. Esse é o documento que o senhor apresentou 3482 

aqui. Não se identificou – (Áudio não identificado _ fora do microfone). Rodrigo Ribas – 3483 

Presidente – Bom, senhores, eu acho que os esclarecimentos já foram dados, nós vamos, 3484 

então, partir agora para a decisão dos senhores. Então, 5.11 em votação. Conselheiro 3485 

Thiago Diógenes Cardoso Rocha – SIAMIG – Senhor Presidente, só fazer uma 3486 

observação, se for possível. Não sei se o senhor já vai fazer isso, se for me desculpe por te 3487 

interromper, colocar a votação por partes, são duas autuações distintas e na segunda, 3488 

referente a fossa, ainda se divide, se ela se manter, se é aplicável ou não a atenuante que está 3489 

sendo pleiteada. Renata – Supram/NOR – Você quer que coloca em votação a primeira 3490 

infração e depois a segunda infração? Conselheiro Thiago Diógenes Cardoso Rocha – 3491 

SIAMIG – É, porque são duas distintas no mesmo auto e como foi o questionado as duas, 3492 

então a gente tem que votar, acho que em separado. Rodrigo Ribas – Presidente – 3493 

Perfeitamente, então. Então, nós temos uma primeira autuação, que diz respeito a operar sem 3494 

licença na atividade de criação de bovinos. Isso mesmo? Então, vamos colocar em votação 3495 

só essa infração, primeiro, está certo? Senhores Conselheiros, os que mantêm a infração 3496 
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conforme parecer da SUPRAM Noroeste, por favor se manifestem. Nós temos aqui, votos 3497 

favoráveis: Thiago da SIAMIG, Luiz do CREA, Tenente Marcos da PMMG. Votos 3498 

contrários ao parecer: nós temos Geraldo do IDENE, Ubirajara da SEINFRA, Ediene da 3499 

FAEMG, Hermes do UFVJM, Álvaro do SEAPA, Helberth da FIEMG, Altegno da APA, 3500 

Adão do CODEMA, Eliane da MOVER, Adeilsa da FETAEMG e Antônio do IMA. 3501 

Senhores, por favor, manifestação rápida a respeito da votação. Podemos começar daqui da 3502 

minha direita, como sempre. Conselheiro Álvaro de Moura Goulart – SEAPA – Eu vou 3503 

com o parecer que o advogado apresentou e acho que essa área arrendada também, como 3504 

tem tudo licença dele, a dela também. Então, eu voto contrário. Rodrigo Ribas – Presidente 3505 

– Ediene não precisa. Hermes. Conselheiro Hermes Soares da Rocha – UFVJM – Meu 3506 

voto é contrário em função da argumentação da defesa e também do meu entendimento, 3507 

aqui, da discussão, mais ou menos seguindo e acompanhando o que o colega Conselheiro 3508 

falou também. Rodrigo Ribas – Presidente – Muito obrigado, Hermes. Álvaro. 3509 

Conselheiro Álvaro de Moura Goulart – SEAPA – Meu parecer é contrário, em 3510 

decorrência de ter já um licenciamento de uma propriedade e a outra também. No meu 3511 

entendimento, não se aplica a multa nesse caso em questão. Rodrigo Ribas – Presidente – 3512 

Obrigado. Agora Geraldo. Conselheiro Geraldo Wellington Mota – IDENE – Voto 3513 

contrário baseado no parecer da FAEMG e nas alegações da defesa. Rodrigo Ribas – 3514 

Presidente – Muto obrigado. Helberth. Conselheiro Helberth Henrique Raman do Vale 3515 

Teixeira – FIEMG – Voto contrário. Os mesmos motivos, da taxa SELIC. Rodrigo Ribas 3516 

– Presidente – Muito obrigado. Altegno da APA. Conselheiro Altegno Batista Dornellas 3517 

– APA – Voto contrário acompanhando parecer da FAEMG. Rodrigo Ribas – Presidente – 3518 

Adão, por favor. Conselheiro Adão José Isaias Batista – CODEMA – Voto contrário 3519 

também, acompanhando o parecer do advogado e da FAEMG. Rodrigo Ribas – Presidente 3520 

– Eliane. Conselheira Eliane Silva Rosa – MOVER – Meu voto contrário, eu fui junto 3521 

com a defesa. Rodrigo Ribas – Presidente – Adeilsa da FETAEMG, por favor. 3522 

Conselheira Adeilsa Maria Bonfim – FETAEMG – De acordo com a defesa e parecer da 3523 

FAEMG. Rodrigo Ribas – Presidente – Muito obrigado. Antônio, por favor. Conselheiro 3524 

Antônio Marcos de Freitas Monteiro – IMA – Voto contrário atendendo, acompanhando a 3525 

defesa, a explanação do produtor e o parecer da FAEMG, também. Rodrigo Ribas – 3526 

Presidente – Muito obrigado, senhores Conselheiros. E a gora o último dos nossos, não, 3527 

perdão. Nós temos que votar ainda a segunda etapa. Olha só, eu pulando para o próximo já, 3528 

nós temos que votar, então. Nós temos uma segunda autuação, que é a da fossa negra, de 3529 

poder causar degradação. Causar, ou poder causar degradação. Eu acho que em primeiro 3530 

lugar nós votamos se mantém a autuação em relação a isso. Os Conselheiros que votam por 3531 

manter a autuação, levante a plaquinha verde e os que são contrários levanta vermelhinha. 3532 

Bom, nós temos, então, o registro de voto contrário da SEINFRA, da FAEMG, da UFVJM, 3533 

da SEAPA, da SIAMIG, do IDENE, da FIEMG, do CODEMA, da MOVER, da FETAEMG 3534 

e do IMA. Abstenção da APA e voto favorável, quem foi? Voto favorável do Tenente 3535 

Marcos e do Luiz do CREA. Então, nós vamos novamente fazer uma rodada de apreciações 3536 

sobre a jara. Primeiro. Ubirajara Machado Padini – SEINFRA – Como foi comprovado 3537 

no laudo, não causou poluição. Então, o meu voto é contrário. Rodrigo Ribas – Presidente 3538 

– Muito obrigado. Conselheiro Hermes Soares da Rocha – UFVJM – Voto contrário 3539 

também e com um embasamento no laudo e nas análises de água que foram apresentadas e 3540 

também na argumentação da defesa. Conselheiro Álvaro de Moura Goulart – SEAPA – 3541 

Aqui com base no comentário do companheiro anterior da UFVJM, eu também voto 3542 

contrário. Rodrigo Ribas – Presidente – Obrigado. Thiago da SIAMIG. Conselheiro 3543 

Thiago Diógenes Cardoso Rocha – SIAMIG – De acordo com o parecer da FAEMG e 3544 
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especialmente pela ausência de poluição constatada no laudo. Rodrigo Ribas – Presidente 3545 

– Obrigado. Conselheiro Geraldo Wellington Mota – IDENE – Acompanho as alegações 3546 

da defesa e o parecer da FAEMG. Rodrigo Ribas – Presidente – Muito obrigado. Helberth. 3547 

Conselheiro Helberth Henrique Raman do Vale Teixeira – FIEMG – Pelos motivos da 3548 

aplicação da taxa SELIC. Rodrigo Ribas – Presidente – Muito obrigado. Altegno. Na 3549 

verdade, foi abstenção. Adão do CODEMA. Conselheiro Adão José Isaias Batista – 3550 

CODEMA – Voto contrário a favor da defesa. Rodrigo Ribas – Presidente – Eliane. 3551 

Conselheira Eliane Silva Rosa – MOVER – Voto contrário, não causou poluição. A favor 3552 

da defesa. Rodrigo Ribas – Presidente – Adeilsa. Conselheira Adeilsa Maria Bonfim – 3553 

FETAEMG –: A favor da defesa também, por não ter causado poluição. Rodrigo Ribas – 3554 

Presidente – Antônio. Conselheiro Antônio Marcos de Freitas Monteiro – IMA – 3555 

Acolho os argumentos da defesa e os laudos periciais que foram... Rodrigo Ribas – 3556 

Presidente – Agora sim, muito obrigado, senhores Conselheiros. Nós passamos, então, para 3557 

o último item da nossa pauta, que nós vamos conseguir terminar, hein? Olha que maravilha, 3558 

não vai ficar nenhum para a próxima reunião, que bom. Processo item nº 5.12 - Francisco 3559 

Sales Jales - Fazenda Tamanduá - desmatar vegetação nativa em 13,11 hectares de Cerrado 3560 

sensu strictu sem autorização do órgão ambiental - Paracatu - Minas Gerais - Processo 3561 

Administrativo nº 623600/2019 - Auto de Infração nº 181150/2018 - apresentação SUPRAM 3562 

Noroeste - retorno de vistas pela Conselheira representante da FAEMG. Conselheira Ediene. 3563 

Conselheira Ediene Luiz Alves – FAEMG – Retorno de vistas. Fora imputado ao produtor 3564 

rural a seguinte infração: desmatar a vegetação nativa em 13,11 hectares de Cerrado sensu 3565 

stricto sem autorização do órgão ambiental. A infração foi enquadrada no artigo 86, anexo 3566 

terceiro, código 301, inciso 2º, alínea A do Decreto 44.844/2008 com penalidade de multa 3567 

simples no valor de R$ 53655,43. De início, o autuado demonstrou que a área em comento 3568 

não é de sua propriedade, tendo sido arrendada, conforme contrato anexado ao processo 3569 

administrativo. Importante destacar que esta área foi desmatada por volta do ano de 2000 3570 

pelo arrendador e feito carvão. Demonstrou ainda o autuado, que a área objeto da infração 3571 

contém apenas 10,2 hectares e não 13,11 hectares, conforme descrito no Auto de Infração. 3572 

Ainda assim, sem descontar a área das estradas que contém em média 2 hectares, como 3573 

comprovado pelas imagens do Google Earth juntadas ao processo administrativo. Ademais, 3574 

pode-se verificar através da foto juntada ao processo administrativo, que não houve desmate 3575 

de vegetação nativa de Cerrado sensu stricto, pois a área já era desmatada por volta do ano 3576 

de 2003, o que demonstra ser a área em comento já limpa, tendo sido roçada recentemente. 3577 

O que comprova ser a área em discussão de apenas 10,23 hectares e não 13,11 hectares, 3578 

como afirmado no Auto de Infração. Ademais, não houve desmate de vegetação nativa de 3579 

Cerrado sensu stricto, o que ocorre, é que uma parte era roçada anualmente e a outra área já 3580 

não era roçada frequentemente, vindo a ser roçada já no ano de 2016. Para a prática de 3581 

roçada, é dispensada de autorização, nos termos do artigo 19, inciso 3º da portaria SEMAD 3582 

IEF nº 1905 de 12 de agosto de 2013, senão vejamos. Artigo 19: “São dispensadas de 3583 

autorização em razão de baixo impacto ambiental as seguintes intervenções; a limpeza de 3584 

área ou roçada. Destaca-se conforme comprovado pelo autuado, a vegetação encontrada não 3585 

é vegetação nativa, é vegetação de pastagem suja, formadas após o desmate realizado por 3586 

volta do ano de 2003 e após tempo sem roçada, conforme verifica-se pelo lado do 3587 

Engenheiro Florestal e Engenheiro de Segurança do Trabalho CREA nº 129788 D já 3588 

anexado aos autos do processo administrativo. Na data de 2015, quando este mesmo 3589 

Engenheiro Florestal, Senhor Leonel Araújo da Silva, ex-funcionário do IEF, fez o 3590 

levantamento da área para regularização, foi feito licenciamento das árvores isoladas, da 3591 

área dos pivôs e esta área não havia necessidade de licenciamento, pois era área de pastagem 3592 
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suja, conforme DAIA nº 30378, anexada ao processo administrativo junto com a defesa. 3593 

Ainda se verificar o CAR - Cadastro Ambiental Rural feito em 23/06/2016 também juntado 3594 

ao processo administrativo, consta toda área em comento já atualizada como pastagem, 3595 

inclusive demonstrou ao autuado, através da foto dois juntada aos autos, ser uma área 3596 

contínua, a área objeto deste Auto de Infração, o qual, passados dois anos que foi roçada, 3597 

possui a mesma característica da vegetação encontrada pelos agentes autuantes. Parecer. 3598 

Portanto, o Auto de Infração sob examine mostra-se nulo, em vez que o autuado comprovou 3599 

não ter sido feito desmate sem autorização ambiental do órgão competente, devendo ser 3600 

julgado insubsistente, nulo, por conseguinte cancelado. Esse é o parecer. Rodrigo Ribas – 3601 

Presidente – Muito obrigado, Conselheira. Inscritos, novamente, Doutor Wendder. 3602 

Wendder Antônio – Advogado – Senhores, boa noite mais uma vez. Prometo ser bem 3603 

breve aqui, eu queria dizer que já está todo mundo bem cansado aqui, a gente vai ser bem 3604 

breve aqui nas fundamentações nossa da defesa, apesar que esse contexto aqui da autuação 3605 

nossa é bem semelhante a um outro que já foi aqui, logo no início, salvo engano o item 5.1. 3606 

Esse ressalto aqui, nesse Auto de Infração que foi autuado por desmatar vegetação nativa em 3607 

3,11 hectares de Cerrado sensu stricto, sem autorização do órgão ambiental. Neste ponto, a 3608 

gente quer levar a vocês que, quando ele foi fazer um licenciamento para instalação dos 3609 

pivôs na fazenda, quem fez a análise, quem fez o estudo da área, foi o ex-integrante do IEF, 3610 

engenheiro do IEF, Engenheiro Florestal, que fez o estudo da área, fez o inventário. No 3611 

entanto, ele mencionou para o Senhor Francisco Sales que não era necessário fazer o 3612 

licenciamento para retira da área, que era simplesmente fazer uma roçada por não haver 3613 

necessidade de desmate, que era só fazer incluir na DAIA - Documento Autorizativo de 3614 

Intervenção Ambiental - as áreas isoladas que ali se encontrava e foi exatamente o que foi 3615 

feito. Na época, ele poderia inclusive ter feito isso, não custava nada para ele ter tirado as 3616 

licenças, só que por informação do ex-engenheiro do IEF, ele fez apenas incluir na DAIA as 3617 

áreas isoladas. Ademais, o próprio engenheiro Leonel Araújo, ex-engenheiro do IEF, fez 3618 

aqui um laudo com ART, Thiago, que o Luiz também fez um laudo, juntou no processo 3619 

administrativo, juntamente com a ART, comprovando que a área não era passível 3620 

licenciamento. Portanto, por esse motivo, a gente pede a anulação também desse Auto de 3621 

Infração. Então, por ser semelhante ao outro Auto de Infração que julgado também, a gente 3622 

vai ser bem conciso nesse aqui, por estar bem cansativo também, está tarde. Então, é isso. A 3623 

gente pede a anulação desse, com base naquele outro que foi anulado aqui também. Rodrigo 3624 

Ribas – Presidente – Muito obrigado, Senhor Wendder. Senhor Francisco, o senhor tem 3625 

cinco minutos também. Francisco Sales Jales – Empreendedor – Boa noite novamente. 3626 

Vou ser bastante suscinto, porque é uma questão que já foi julgada. Um ato semelhante a 3627 

esse aqui, visto que o profissional qualificado que fez, tanto a licença quando eu fiz a 3628 

retirada das árvores isoladas, que fez a avaliação dessa área, era um membro integrante do 3629 

IEF. E por incrível que pareça, tinha acabado de sair do IEF, posteriormente foi contratado 3630 

novamente pelo IEF, continua lá trabalhando, quando foi para fazer esse laudo, ele já não 3631 

estava mais no IEF, que ele fez esse laudo aqui comprovando que não era área de Cerrado 3632 

nativo. E outra, incrível que pareça, foi colocado material lenhoso aqui de 46 m³ nessa área. 3633 

Metros cúbicos, não. Metros estéreos 46, está aqui relatado no Auto de Infração. Se uma 3634 

área foi desmatada, a área contínua está lá, tirou as fotos, as fotos estão juntadas aqui no 3635 

laudo. A área contínua, de um lado a meia-lua do pivô, é essa área, desses 13 pontos que ele 3636 

colocou, que só deu 10.2 hectares. De um lado, está o pasto, o agente podia ter citado, aqui 3637 

no Auto de Infração, que o pasto do lado direito está lá e que o pasto do lado esquerdo está 3638 

lá. A mesma área que tinha sido desmatada. Nessa época foi desmatada, nessa época foi 3639 

desmatada essa outra área. Como que ele conseguiu identificar a olho nu se o desmate 3640 
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ocorreu em 2015 para 2016, não tinha vegetação nenhuma na área. Como é que ele consegue 3641 

calcular isso aqui? De que forma? Esse agente, para mim, eu acho que ele é especialista, 3642 

além dos especialistas, porque o engenheiro que fez o laudo fala disso aqui, e outra, como é 3643 

que ele encontrou essa medição para ele fazer e constar no laudo? Então, realmente a coisa 3644 

fica muito difícil, porque a gente vem aqui defender uma coisa irreal, de uma denúncia dessa 3645 

mesma pessoa que provocou essa ação civil pública juntada do processo do processo e dois 3646 

Auto de Infração que nós acabamos de anular. E outra, a majoração que colocaram aqui, 3647 

como reincidente. Eu só tive conhecimento da negativa do meu pedido de reconsideração na 3648 

SUPRAM quando eu estive lá, depois de esse Auto de Infração, eu não recebi qualquer 3649 

comunicado da SUPRAM desse Auto de Infração que eles citam aqui, que ele tinha sido 3650 

indeferido, o meu pedido de reconsideração e está juntado no processo, não tem assinatura 3651 

de ninguém que recebeu isso aí. Isso é uma arbitrariedade maior do mundo. Outra, assim que 3652 

eu tive conhecimento, fui na SUPRAM, falei, protocolei o ofício que não tinha 3653 

conhecimento do indeferimento e fui respondido que tinha sido julgado em dia 24 de agosto 3654 

de 2018, uma infração tinha sido feita em outubro de 2018. Eu não tinha esse conhecimento. 3655 

A partir desse conhecimento, nós acionamos uma ação na justiça, porque já anulamos dois 3656 

autos que foram feitos irregular e esse também que foi feito irregular com certeza será 3657 

anulado e está na justiça. Como é que eu posso ser penalizado como reincidente de uma 3658 

coisa que não foi transitado em julgado? Como é que eu posso ser penalizado e de um 3659 

cálculo de uma vegetação que lá não existe? Então, o que nós estamos vendo aqui, senhores, 3660 

sinceramente, é uma coisa que nos assusta. Eu não estou questionando um agente que foi lá, 3661 

se ele está habilitado ou não, que habilitação que a gente tem para identificar uma situação 3662 

dessa? Então, realmente isso me constrange demais da conta, passar por um 3663 

constrangimento, que eu estou passando aqui hoje. Muito obrigado. Rodrigo Ribas – 3664 

Presidente – Muito obrigado, Doutor Francisco. Senhores Conselhos, há alguma dúvida 3665 

nesse momento? Vou passar à equipe técnica, me parece que é um técnico vai fazer a 3666 

apresentação à defesa, é isso? A Renata vai fazer uma introdução e depois acho que o 3667 

Mateus complementar. Está bem? Renata – Supram/NOR – Quanto a alegação de limpeza 3668 

de área, a mesma não procede, isso foi verificado in loco pelo agente autuante. O desmate 3669 

ocorreu especificamente para implantação do pivô, conforme pode ser verificado pelas 3670 

imagens Google. Conforme consta no Auto de Fiscalização, essa informação a gente 3671 

verificou também com o técnico da Diretoria Regional de Fiscalização Ambiental, a gente 3672 

tirou as imagens do Google, verificou, a área foi medida, foi verificado, em 2015, pela 3673 

imagem é possível verificar que tinha vegetação no local e em 2018 não tinha mais. Então, 3674 

isso foi analisado pelo técnico foi apresentado laudo, foi analisado essas questões todas 3675 

também foram verificadas pelo técnico que está aqui presente. Quero deixar claro também 3676 

que essas imagens comprovam que recentemente ocorreu a supressão em uma área de 3,11 3677 

hectares, conforme, então, pode ser observado pela existência de vegetação nativa na área 3678 

objeto da autuação do ano de 2015 e a ausência de vegetação na mesma área, no ano de 3679 

2017 que consta que a imagem, caso algum Conselheiro queira visualizar as imagens e 3680 

verificar essa informação, está aqui disponível, também a defesa alega que existia um DAIA 3681 

em 2015, esse DAIA para cortes de árvores isoladas não se refere à área objeto da infração. 3682 

E eu quero também deixar claro que em relação à notificação do outro Auto de Infração 3683 

alegado pelo autuado, o autuado foi devidamente notificado de penalidade aplicada por meio 3684 

do representante legal, inclusive ele mesmo informa que a SUPRAM informou isso a ele, 3685 

que ele apresentou um ofício e a gente esclareceu isso para ele e as penalidades, ela se 3686 

tornam definitivas a partir do momento em que o recurso é analisado e decidido pela 3687 

autoridade competente. Então, a reincidência foi devidamente aplicada no Auto de Infração. 3688 
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Rodrigo Ribas – Presidente – Muito obrigado, Renata. Matheus, você vai complementa? 3689 

Matheus – Supram/NOR – Boa noite. Em relação a questão do tamanho da área, que o 3690 

senhor se refere e dos 13,1 hectares, o agente que autuou, que fez o Auto de Infração, se 3691 

baseou na área que foi construída a parte e baixo do pivô. Se puderem ter acesso depois à 3692 

imagem de satélite, tem lá a meia lua, que é exatamente o valor, os 13,11 hectares, que se 3693 

aproxima do valor da área arrendada para a expansão desse pivô, que é de 13,13 hectares, 3694 

por aí. Quando ele fala de uma área menor, de 10 hectares, a imagem apresentada não se 3695 

refere a área em que está delimitado o pivô. Das imagens que a Renata demonstrou ali, elas 3696 

são bem claras. Tem a imagem de 2015, uma área que tinha vegetação e a outra imagem, 3697 

2017, já sem a vegetação, já com o pivô implantado. Foi nessa área que o agente se baseou 3698 

para fazer a medição dos 13,11 hectares. Rodrigo Ribas – Presidente – Está certo. 3699 

Obrigado. Senhores Conselheiros, alguma dúvida? Não havendo dúvida eu vou colocar em 3700 

votação. Doutor Francisco, vamos para a votação? Doutor Francisco, acho que a gente já 3701 

apresentou, o senhor já falou, o senhor já expôs os seus motivos, o senhor já expôs a sua 3702 

manifestação. Eu coloquei em votação, desculpa, Doutor Francisco. Eu coloquei em 3703 

votação, eu já tinha pedido aos próprios Conselheiros que, uma vez posto em votação, nós 3704 

não voltaríamos atrás para discussão. Peço a vênia do senhor, peço suas desculpas, mas eu 3705 

tenho certeza que os senhores já deram o recado do senhor. Eu acho que a gente, os 3706 

Conselheiros já estão instruídos para poder tomar decisão. Senhores Conselheiros, então nós 3707 

vamos colocar em votação o item 5.12 - Francisco Sales Jales/Fazenda Tamanduá - 3708 

Desmatar vegetação nativa em 13,11 ha de Cerrado sensu stricto sem autorização do órgão 3709 

ambiental - Paracatu/MG - PA/Nº CAP 623600/2019 - AI/Nº 181150/2018. Em votação, 3710 

senhores. Aqueles que propugnam pela manutenção do Auto, manifestem com a plaquinha 3711 

verde, os demais, vermelho e amarelo. Para registro dos votos então, nós temos a partir da 3712 

minha direita voto contrário Ubirajara SEINFRA, Ediene FAEMG, Thiago SIAMIG, 3713 

Geraldo do IDENE, Helberth da FIEMG, Altegno da APA, Adão do CODEMA, Eliane da 3714 

MOVER, Adeilsa da FETAEMG e Antônio do IMA. Votos favoráveis do Tenente Marcos 3715 

da PM e do Luiz do CREA e do Professor Hermes da UFVJM. Abstenção tem alguma 3716 

abstenção, senhores? Abstenção do Álvaro da SEAPA. Gostaria, então, de passar aos 3717 

senhores Ubirajara, manifestação final a respeito do voto contrário. Vamos fazer na mesma 3718 

ordem, porque está aí, a gente não se perde. Conselheiro Ubirajara Machado Papini – 3719 

SEINFRA – Eu voto contrário e sigo o parecer da FAEMG. Rodrigo Ribas – Presidente – 3720 

Thiago, SIAMIG. O próximo contrário é você. Conselheiro Thiago Diógenes Cardoso 3721 

Rocha – SIAMIG – Nos termos do voto da FAEMG e da apresentação da defesa. Rodrigo 3722 

Ribas – Presidente – Obrigado. Geraldo. Conselheiro Geraldo Wellington Mota – 3723 

IDENE – Sigo o parecer da FAEMG e as alegações da defesa. Rodrigo Ribas – Presidente 3724 

– Obrigado. Helberth, declaração de voto, Conselheiro. Conselheiro Helberth Henrique 3725 

Raman do Vale Teixeira – FIEMG – O mesmo motivo, taxa SELIC. Rodrigo Ribas – 3726 

Presidente – Muito obrigado. Altegno da APA. Conselheiro Altegno Batista Dornellas – 3727 

APA – Acompanho o voto da FAEMG e as alegações do proprietário. Rodrigo Ribas – 3728 

Presidente – Muito obrigado. Adão, CODEMA. 3729 

Conselheiro Adão José Isaias Batista – CODEMA – Voto contrário a favor da defesa. 3730 

Conselheira Eliane Silva Rosa – MOVER – Voto contrário a favor da defesa. Conselheira 3731 

Adeilsa Maria Bonfim – FETAEMG – De acordo com o parecer da FAEMG. Rodrigo 3732 

Ribas – Presidente – E por último, mas não menos importante, a última votação da 100ª 3733 

Reunião Extraordinária da URC não deixei falar, mas o Conselheiro Antônio do IMA, por 3734 

favor. Conselheiro Antônio Marcos de Freitas Monteiro – IMA – Acompanho as 3735 

alegações da defesa e os argumentos da FAEMG. Rodrigo Ribas – Presidente – Muito 3736 
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obrigado, Antônio. 7. ENCERRAMENTO. Rodrigo Ribas – Presidente – Com isso, nós 3737 

encerramos as discussões de todos os assuntos de hoje. Olha só, demorou muito, eu sei que 3738 

demorou muito, eu espero que a gente consiga fazer as próximas reuniões demorando cada 3739 

vez menos, incorporando já nas nossas análises, a sedimentação do debate que já foi feito, 3740 

isso nos economiza muito tempo naquilo que as decisões já foram tomadas pelo próprio 3741 

COPAM. Então, eu espero que a gente possa fazer isso com mais inteligência para não sair 3742 

daqui quinze para nove. Conselheiro Thiago Diógenes Cardoso Rocha – SIAMIG – 3743 

Senhor Presidente, só antes de finalizar, eu gosto muito de dar sugestão, toda vez que eu 3744 

venho cá eu dou uma sugestão, inclusive as últimas, de inclusão do Auto de Infração no 3745 

Boletim de Ocorrência que foram acatadas, achei que foi muito válido, até para a gente 3746 

analisar previamente, mas nas próximas, eu sei que é um direito do Conselheiro ler o voto 3747 

dele aqui, mas como é um voto público, que é disponibilizado, se não me engano até 10 dias 3748 

antes, fazer uma força de quem for apresentar, fazer um resumo, porque o documento 3749 

impresso e já está disponibilizado no site, então acho que dessas 12, o tempo que nós 3750 

tomamos maior, nem foi tanto as discussões, foi mais pela leitura de um voto já estava 3751 

disponibilizado. Rodrigo Ribas – Presidente – Eu concordo plenamente, nos dois casos. 3752 

Primeiro, que seria muito mais produtivo para todos os senhores Conselheiros, que houvesse 3753 

um resumo mais expedito do voto e também concordo que é direito do Conselheiro fazer a 3754 

leitura. Então, nós pedimos aos Conselheiros que façam só os seus resumos. Senhores, de 3755 

novo, pela última vez: meus parabéns pela 100ª Reunião Extraordinária. Muito boa noite, eu 3756 

encerro essa reunião com muito prazer. Até a próxima vez. 3757 


