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Relatório

Trata-se de processo de competência recursal da URC do Copam que fez

partedapautadal3ToReuniãoordináriaefoibaixadoemdiligênciaparaqueo

autuadoapresentasseprojetoderecuperaçáoambientalcomoobjetivodeassinar

termodecompromissoparaconverterovalordamultaemserviçosdepreservaçáo,

melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente'

Fundamento

O autuado não apresentou o projeto' sendo' portanto impossível deferir a

solicitação de assinatura do termo de compromisso'

Durante as discussões ocorridas na 137o reuniáo houve questionamento

seosautosdeinfraçãolavradossobvigênciadoDecreto44.S44l2o0Spoderiamter

o valor da multa convertido em serviços de preservaçáo, melhoria e recuperação da

qualidade do meio ambiente através de celebraçáo do Termo de Compromisso para

ConversãodeMulta-TCCMprevistonoart.114doDecreto47.38312018.Amesma

discussáo aconteceu na URC do Copam da Supram Noroeste e houve uma consulta

aSemadparaqueficasseclarooposicionamentoinstitucionalarespeitodotema.A

respostaVeioatravésdoMemo24l2olSdaDiretoriadeApoioNormativoedispõeo

seguinte:

A assinatura do Termo de Compromisso para Conversáo de Multa

previsto no an. 114 e seguintes do Decreto no 47'383/2018 só se

permite para os autos de infração lavrados a partir da entrada em

vigor daquele diploma legal, nos termos de seu art' 136' in verbis:

PARECER

Empreendedor/Empreendimento: Cairo Luiz Mendes Borges

Processo: 450818117

Auto de lnfração: 009924/2016
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"Art. ,136 - O disposto no art. 114 aplica-se aos autos de infraÉo

lavrados após a vigência deste decreto.'

Porém, no tocante aos autos de infraçáo lavrados sob a vigência do

Decreto no 44.84412008, nos posicionamos de forma favorável à

possibilidade da assinatura do Termo de Compromisso previsto no

art. 63 daquele ato normativo regulamentar, mesmo após a sua

revogaçáo expressa, alicerçados pela extra-atividade do próprio, já

reconhecida pela Assêssoria Jurídica da Semad no tocante à

aplicação de penalidades, nos dies de hoje, para fatos ocoÍridos em

data pretérita, ainda sob a vigência do Decreto no 44 84412008'

Sendoassim,aindaqueoautuadoapresentasseoprojetonãoseriapossívêl

aassinaturadoTCCMprevistonoart.ll4doDecreto4T.3SSD}1S.oautuado
poderia solicitar a conversão da multa nos termos do art' 63 do Decreto

44.844t2008, porém deveria cumprir os requisitos previstos no dispositivo'

3 - Conclusão

Tendo em vista a impossibilidade legal da assinatura do TCCM previsto

noart.ll4doDecreto4T3S3nolSportersidooautodeinfraçáolavradona
vigência do Decreto 44.844t2008 e ainda a impossibilidade de assinatura do termo

decompromissoprevistonoart.63doDecreto44.S6l2o}Etendoemvistaqueo

autuado não cumpriu com os requisitos exigidos no dispositivo legal, sugiro pela

manutençáo das penalidades impostas no auto de infraçâo nos termos do Parecer

Único no 6112018.

Montes Claros, 09 de janeiro de 2018'

Priscila Barroso de Oliveira - Masp í379670-1
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ESTADO DE MINAS GERAIS

SECRETAR]A DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVELO

Daretoria de Apoio Normativo

MA

Memorando.SE MAD/DANOR.no 2412018

Belo Horizonte, 24 de outubro de 2018.

Para: Rodrigo Guimaraes Fonseca

Gestor Ambiental

v' Assunto: Resposta ao Memorando 1 (1820033)
ReÍerência: [Caso responda este documento, indicar erpressamente o Processo no

1,370.01.000687 2l2O Lg-Os).

Prezado,

Perém, no locante-aos autos de infração lawados sob a ügência do Decreto no
44.84412008, nos posicircramos de forma Íavorárel à possibilidade da^assinatura.do Termo de
Compromisso ptgylslo ry art....09 daquele ato normati\D regulamentar, mesmo apó_s a sua
revogação epressa, alieerçadm pela extra-atiúdade do próprio, já reconheciila pela
Assessoria Jurílica da semad no tocante à aplicação de penalidades, nos dias de hoie, para
fatos ocorridos eã*ita pÍetériÉ, ãinda sob a ügeúia do becreto f 44.844t2oo*Noíiáirái
da Nota JurÍiica 83/2018:

. "ConÍormq._gxposto ao longo da presente Nota, ao meíps em regra, a lei' em úgoi ileve produzir efeitos imed iatamentê (tempus regii actum-),.-- .de\lÊndo seÍ os fenômenos jurídicos regidos peh rnrma ügerrte à época

q

Sobre as conclusões e><aradas pelo Superintendente Regional de Meio Ambiente
Noroêste de Minas por meio do Memorando 1 (1820033), tecemos os seguintes comerrtários.

Após tomar ciência do teor do memorando, nos reunimos com o Assessor JurÍlico
Chefe da Semad, Dr. Adriano Brandão de CasÍo, para debatermos acerca da necessidade ou
não de errcaminharmos uma consulta jurÍdica formal para tratar das matérias rrentihdas naquele
documento.

Con-c-luí"nos. que a. questÊlo pode ser resoMda por meio de um memorando,\/ explicitando as cqnçlusões às ritRis chegamos, sendo o que passamos a fazer. :... :

De Íato, como bemasse\êrou o Superintendente Regional, a assinatra do Termo
de Compromisso .para Com€rsão de Multa preústo no art. 114 e seguintes do Dêcreto rP
47.3B3l2OtB só se'pernrite oara os ar.rtos de iúação hvrados a paftir da entrada em ügor
daquele dioloma.[.Êsá1. nos tern]qi de seu art. 136. ln yerbls:

"AtÍ. B6:O disposfo no art. 7!4 aplica-se aos auÍos de inííáção lavrados
-:- -?P§,? vigQacia deste decreto.' .^



em quê ocorreram, eis que o momento da ciência da infração ambiental
pelo órgão ambiental, exclusivamente no quê se reÍere à norma a ser
aplicada às infrações ambientais, é irrele\.ante.

Destarte, pelos motiros e fundamentos exposto no item 2.1, o
entendimento destaAssessoria Jurílica é o de que às infrações praticadas
sob a égide do Decreto tP 44.84412008 derem ser aplicadas as sarções
nele preüstas, ainda que tais infrações tenham sido constatadas sob a
ügência do Decreto f 47 .38312Ot8".

Permanecemos à disposição.

Atênciosamente,

seil ô
alaríáarka

Documento assinado eletronicamente por Madinir Rabelo Lobato e Silva, Diretor(a),
em 24t\Ol2OL8, às 11:41, conÍorme horário oficial de Brasilia, com fundamento no art. 60,

§ 10, do DecÍeto no 47.222. de 26 de julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

acao=documento-conferir&id orgao-acesso-e>rterno=o, informando o código verificador
2109647 e o código CRC 297DC22F.

Reterêncaâ: Processo no 1370.01.000687 2l2ola'o5 SEI no 2109647

Memorando 24 í2109ô4
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ESTADO DE MINAS GERAIS

SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVELO

Gabinete

Memorando.SEMAD/GAB.rP 178/2018

Bêlo Horizonte, 26 de oLrhrbro de 2018.

Para: SUPRAM NOROESTE DE MINAS - Superintendência Regional de Meio Ambiente

Superintendente Regional

\'' Assunto: Comêrsão de muha simples em serviços de preseruação ambiental - corsulta
ReÍerência: [Caso responda este documento, indicar erpressamente o Processo rP

L370.0 1.000687 2l20t8 -O51.

Prezado Superintendente,

De ordem, acusamos recebimento do Memorando.SEMAD/SUPRAM NOROESTE.TP 7l2OL8, e
em resposta encaminhamos maniÍestação da Diretoria de Apoio Normatirnc, por meio do
Memorando.SE MAD/DANOR.no 2412018.

Sendo o que se apresenta para o momento, apro\,eito a oporhJnidade para renovar protestos de
estima e apreço.

Atenciosamente,

Chefe de Gabinete
Desernrc M mento Suste nta\el

FoitÁ t{o
,|

RUERICA
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Documento assinado eletronicamente por Daniêla Diniz FaÍia CheÍe de Gabinête, em
29lLOl2O1.8, às 16:02, conforme horáio oficial de Brasília, com fundamento no art. 60, § 10,

do rfõ.rôt^ 
^o 

Á'7 ))) 2Â rla ir rlhn do )n.17

A autenticidade deste documento pode ser conÍerida no site
htto://sei.mo.oov.br/ser/controlador elderno.Dho?
acao=documento conferir&id_orgao acesso_externo=0. inÍormando o código verificador
2,,3i8t62le o código CRC BAD3FE3E.

1.000687212018-05 I pg. 9

ReÍerência: Processo no 1370.01.0006A7 2|2OIA-O5 SEI no 2138621

Daniela Daniz Faria

da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e
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Desta forma, considerando que o Decreto Estadual rP 47 .38312078 re\ogou exp o
Decreto Estadual ff 44.84412008 e não trouxe regra de trarsição nesse sentido, na análise dos
processos de Aúos de lnÍração com pedidos de conversão, entendemos pela impossibilidade de
realizat a conrersão da muha simples, em seMços de preservação, melhoria e recuperação da
qLalidade do meio ambiente nos processos reÍerentes a Autos de lnÍração lawados antes da
ügência do Decreto Estadual Íf 47.38312018, cujo marco temporal seria 03 de março de 2018,
ainda que o requerimento de conrersão tenha sido apresentado juntamente com a defesa ou o
recurso, antes da aludida data, em função de preúsão expressa constante no art. 136, do Decreto
Estadual rf 47 .383120L8.

No mesmo sentido, estabelece a lnstrução de Serviço Sisema no 03/2018, que trata sobre a
aplicação imediata das normas de caráter processual da seguinte maneira:

'^/os termos do art. 734, do Decreto n' 47.383, de 2018, ficam manüdas as penalidades
x-- aplicadas anteiormente à vigência deste decreto, bem como seus cnténos de coneção

monetária e incidência de juros.

Desse modo, o processamenÍo dos auÍos de infração cujas penalidades tenham sido aplicadas
com fundamento no Decreto n" 44.844, de 2008 permanece sendo regido por aquele decreto,
observando-se, nesse caso, o princípio do tempus regit actum. As normas de caráter
processual. entretanto. aolicam-se imediatamente. não retroagindo para alcançar atos
processuals validamente praticados antes de sua vigência."(Sem destaque no original)

v De forma contrária, os Consellreiros da URC COPAM Noroeste de Minas e vários adr,ogados
presentes na reunião argumentaram que se o Auto de lnfraÇão Íoi larnado na ügência do Decreto
Estadual ÍP 44.84412008, o autuado teria direito a requerer a conrersão preüsta no art. 63, do
mesmo Decreto, que, conforme eposto acima, se encontra revogado pelo Decreto Estadual rP
47.38312078.

Por derradeiro, importiante ressaltar a importârrcia e a urgência de um posicionamento Íormal
sobre o assunto, tendo em üsta a necessidade de concluir a análise dos demais processos que
serão julgados na próxima Reunião Ordinária da URC COPAM Noroeste de Minas, preústa para
o dia 22 de novembro, bem como para disponibilizaÍ com a antecedência preústa m Regimento
lnterno do COPAM.

Aguardamos o posicionamento ora solicitado e nos colocamos à disposição para prestar os
esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.

Saliente-se que os procedimentos inerentes à cornersão de muhas, nos mohes prêüstos no
Decreto Estadual fi 47.383120i.8, ainda estão pendentes de regulamentação, conforme
estabelecido na mesma norma, e os inerentes ao Decreto Estadual n" M.84412OOB se encontram
e&ressamente rerogados.

i2018{5 / Do. 3



Atenciosamente,

Superintendência Regional de Meio Ambiente

Noroeste de Minas

sefl! ÊI
tlJ

.lérüia.

Documento assinado eletronicamente por RicaÍdo Rodrigues de Carvalho, Servidor(a)
Público(a), em 2410e,l20].8, as 16:00, conÍorme horário oficial de Brasili4 com
fundamento no art. 6o, § 10, do Decreto no 47.222. de 26 de iulho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
httD://sei.mo.oov.br/sei/controlador elrterno.oho?
acao=documento conÍerir&id_orgao acesso_externo=o. informando o código verificador
182ü)ÍXl e o código CRC ô67D4F47.

SEI no 1820033

Ricardo Rodrigues de Canalho

Superi ntendente Regional

Reíerência: Processo no 1370.01.000687 212078-05
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Processo no 1370.0L.000687 212018-05

Procedência: Despacho no lMOr2olSrSEMADrcAB

DêstinatáÍio(s): Superintendência dê Controle Processual e Apoio NorÍnativo

Belo Horizonte,04 de outubro de 2018

Assunto: Cornersão de muha simples em seMços de presenação ambiental - consuha

DESPACHO

P rezada Superintendente,

De ordem, encaminho epediente para conhecimento e proúdências que jusar cabírreis.

AtenciosameÍte,

sei! I-It!,

A autenticidade deste documento pode ser conÍerida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador elÍerno.ohp?
aÇae=documentp conÍerir&id orgao acêsso elÍerno=o. informando o código verifcador
1924Í,60 e o código CRC 92038613.

ReÍêÍência: PÍocesso no 1370.O1.0006A7 2DO7B'-O5 SEI no 1924960

GOVERNO DO ESTADO DE M]NAS GERAIS

SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Gabinete

Documento assinado eletronicamente por Rodrigo Guimraes Fonseca, Sêrvidor(a)
Público(a), em 04/10/2018, à 09:55, conforme horario oficial de Brasilia, com
fundamento no art. 60, § 10, do Decreto no 47.222. de 26 de julho de 2017.

5írçÕ-



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

SECRETARIA DE ESTADO DE ME]O AMBIENTE E
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

SupeÍintendência de ContÍole Processual e Apoao Normativo

Procedência: Despacho n' 23r2018rSEMAD/SUCPAI'I

Destinatário(s): Madinir Rabelo Lobato e silva

Belo Horizonte, 10 de outubro de 2018.

Assunto: Despacho

Prezado Diretor,

Conforme comersamos, faror araliar e, se for o caso, complementar a corsuhh.

att.,

sei! ÊrIrt
Documento assinado eletronicamente por Vanessa Helena Hilario Fernandes Cruz,
Superintendente, em 10/10/2018, às 11:57, conforme horário oficial de BrasÍia, com

fundamento no art. 60, § 10, do DecÍeto no 47.222. de 26 deiulho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador exeÍno.ohp?
ãããIãocufiãnto àbnferir&id_orgao_acesso_exerno=0, informando o código verifi cador

1988282 e o código CRC F95AFB62.

ReleÍência: Processo no 1370.01.0006A7 2|2OLA-05 SEI no 1988282

Processo no 1370.01,.000687 2l20lg-05

DESPACHO
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ESTADO DE MINAS GERAIS

SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVELO

fuJF 1

Assunto: Comersão de multa simples em serviços de preservação ambiental - corsulta
ReÍerência: [Caso responda este documento, indicar e&ressamente o Processo no

L370.01.000687 2 t2O78-O51.

Senhora C hefe de Gabinete,

Durante a 954 Reunião Ordinária da URC COPAM Noroeste de Minas, realizada na data de
ontem, em Unaí, alguns conselheiros e advogados presentes nâ reunião demorstraram
entendimento contrário ao adotado pela Supram Noroeste de Minas, no que diz respeito aos
procedimentos inerentes à conrrersão de penalidades de multa simples em sêrviços de
preserviação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente.

lmportante registrar que quase a totalidade dos processos julgados naquela data pediam a
:., reÍerida conrersão. Algurts processos chegaram a ser objeto de pedido de ústas por este motiro,

sendo que os Conselheiros resporsáreis por tais pedidos já adiantaram que discordam do
posicionamento da Supram Nor. O assunto será tratado na próÍma reunião daquele Cohgiado,
preüsta para o mês de norembro.

Considerando a grande quantidade de pêdidos de conrersão nas deÍesas e recursos de Autrc de
lúação em análise nesta Superintendência, esse assunto interfere diretamente na finalização dos
pareceres e no julgamento de m\Ds processos pela URC COPAM Noroeste de Minas.

SUPRAM NOROESTE DE MINAS - Superintendência Regional de
Meio Ambiente

Belo Horizonte, 24 de setêmbro de 2018.

Para: Daniela Diniz Faria

C heÍe de Gabinete

Diante do eposto, a fim de fortalecer e pacificar o posicionamento adotado pela Supram Nor,
bem como dirimir de Íorma definiti\ía a dr-vida suscitada pelos adrogados e Corselheiros
presentes na reunião, entendemos necessário posicionamento formal da Semad sobre o assunto.

lcA
4

7t4a .
Jq6

MEmorando.SEMAD/SUP RAM NOROESTE.nO 1/2018

A seguir, passaremos à explanação da dr-nuida le\antada na reunião:

0.01.000ô872/201845 I ps. 1



O art. 63, do Decreto Estadual f 44.84412008, preúa a possibilidade de corruersão de multas nos
seguintes termos:

lV - aprovação pelo COPAM, CERH ou Conselho de Administração do lEF, da proposta de
conversão elaborada pelo infrator. e

Já o Decreto Estadual Íf 47.38312Ot8, em seu aí:, tt4, também prevê a possibilidade de
cornersão do raalor da multa em seMÇos de preservação, melhoria e recuperação da qualidade
do meio ambiente, mediante assinatura de Termo de Compromisso para Conersão de Multa -
TCCM. porém, em sêu art. 136, ressalva expressamente que essa possibilidade somente se

47.38312078

,Aft. 714 - A autoidade competente poderá convefter o valor da multa simples aplicada em
seruiços de preseruação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente, através de

celebração do Termo'de Compromisso para Conversão de Multa - TCCM -, a requerimento do

inteÍes;ado, devendo ser apresentado quando da interposição de defesa administativa.

§ 70 - Por ocasião do jutgamento da defesa, a autoridade competente deverá, em uma única

decisão, jutgar o auft: de infração e o pedido de conversão da multa.

§ 20 - A conversão prevista no caput deve ser homologada pelo Copam."

"Att. 63. Até cinquenta por cento do valor da multa de que tratam os arts. 60, 67, 62 e 64 poderão
ser conveftidos, mediante assrnatura de Termo de Compromisso com o órgão ambiental
competente, em medidas de conúole, que poderão incluir ação reparadora a ser realizada em
qualquer parte do Estado, desde que cumpridos os segu,ntes requisitos:

I - comprovação pelo inftator de reparação do dano ambiental diretamente causado pelo
empreendimento e da adoção das medidas de controle ambiental exigidas pelo órgão
ambiental competente;

ll - comprovação do recolhimento do valor restante da multa, que não será convertido em
medidas de lnteresse de proteção ambiental e de recursos hídicos, nos termos deste arügo se
não aplicada a redução a que se refere o § 20 do art. 49;

lll - o infrator possua atos autorizativos ambientais, ou os tenha formalizado, ainda que em
caráter conetivo;

V - assinatura de Termo de Compromisso com o órgão ambiental competente, fixando prazo e
condições de cumprimento da proposta aprovada pelos ditigentes dos órgâos ambientais
competentes.

§ 10 O requeimento de conversão de que trata este artigo somente poderá ser realizado antes
que o débito resultante da multa seja inscito em dívida ativa."

"Art. 136 - O disposto no aft. 174 aplica-se aos autos de infracão lavrados a}ós a vigência deste

cbcreiu. " (Sem destaque no originaD

MemoÍando 1 t1820033


