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PARECER RECURSO 
Processo CAP nº 448786/16 Auto de Infração: 55624/2016 
 
1. Identificação 
 
Empreendedor: 
José Osório de Campos Almeida e Outros 

CNPJ / CPF: 
198.607.908-25 

Empreendimento: 
Fazenda São Sebastião I, Nossa Senhora Aparecida, Santa Maria e Santa Rita do Boqueirão 
 
2. Discussão 
 
Em 11 de agosto de 2016 foi lavrado pela Diretoria Regional de Regularização Ambiental, o 
Auto de Infração nº 55624/2016, que contempla a penalidade de MULTA SIMPLES, no valor 
de R$23.261,62 (vinte três mil, duzentos e sessenta e um reais e sessenta e dois centavos), 
em face do autuado José Osório de Campos Almeida e Outros, por ter sido constatada a 
prática da seguinte irregularidade, prevista no artigo 83, anexo I, código 111, do Decreto 
Estadual nº 44.844/2008: 
 

“Descumprir Termo de Compromisso Ambiental não tendo sido constatada a existência de 
poluição ou degradação ambiental”. (Auto de Infração nº 55624/2016) 

 
Em 01 de dezembro de 2016, a defesa apresentada foi decidida pela Superintendência 
Regional de Meio Ambiente, sendo mantida a penalidade de multa simples (f. 33). 
 
O Autuado foi devidamente notificado de tal decisão por meio do OF/SUPRAMNOR/Nº 
3003/2016 (f. 35), em 23 de dezembro de 2016, conforme consta no Aviso de Recebimento 
presente à folha 37. 
 
O recurso é tempestivo, posto que foi protocolado nesta Superintendência dentro do prazo 
de 30 (trinta) dias previsto pelo art. 43, do Decreto Estadual nº 44.844/2008 e alega em 
síntese, que: 
 
� O próprio autuado apresentou aos analistas ambientais por ocasião de vistoria técnica, o 

uso de água em poços tubulares perfurados, sem estar de posse das respectivas 
autorizações, somente dos pedidos de usos enquanto aguardava a emissão da licença 
ambiental; 

 
� O recorrente já possui regularização ambiental do empreendimento e de todos os pontos 

de uso de água, bem como inscrição no CAR, Reserva Legal e Área de Preservação 
Permanente; 

 
� Requer a consideração das atenuantes do Decreto Estadual n° 44.844/2008, art. 68, I, 

alíneas “a”; “c”; “e”; “f”; “i” e “j”,. 
 
� A multa arbitrada teve valor incoerente e desproporcional ao fato, o que fere o princípio 

da razoabilidade, uma vez que o recorrente não é reincidente e efetuou medidas 
mitigatórias, cabendo a aplicação de advertência 

 
3. Análise 
 
Os argumentos apresentados no recurso são desprovidos de quaisquer fundamentos 
técnicos ou jurídicos capazes de descaracterizarem o Auto de Infração em questão. Não 
obstante tais fatos, consideramos oportuno tecer as seguintes considerações:  
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O próprio recorrente não negou o descumprimento do Termo de Compromisso Ambiental, 
apenas utilizou seu direito de defesa para tentar justificar o motivo de não ter cumprido o 
referido TAC da forma como foi aprovado. 
 
O recurso reconhece o motivo das autuações e alega, inclusive, que “O autuado apresentou 
por conduta própria, aos analistas ambientais por ocasião de vistoria técnica, o uso de água 
em poços tubulares perfurados não estando de posse de todas as autorizações, mas com 
os pedidos de usos, enquanto aguardava a emissão da licença ambiental. A perfuração de 
um poço sem autorização e o usos (sic) de água em três poços perfurados sem as devidas 
outorgas foi o fato gerador do Auto de Infração nº055620 e 055633 que culminou no Auto de 
Infração nº 055624, caracterizando o descumprimento do termo de compromisso ambiental” 
(f. 39). 
 
Tal afirmação, que configura uma incontestável confissão, comprova a pertinência da 
penalidade aplicada, uma vez que descumprir Termo de Compromisso Ambiental, configura 
a infração pela qual o autuado foi penalizado, prevista no art. 83, anexo I, código 111, do 
Decreto Estadual nº 44.844/2008, qual seja: 
 

“Descumprir total ou parcialmente Termo de Compromisso ou Termo de Ajustamento de 
Conduta, se não verificada a existência de poluição ou degradação ambiental." 

 
A alegação de que o recorrente já possui regularização ambiental do empreendimento e do 
uso de água não é apta a descaracterizar o presente auto de infração, uma vez que, não se 
trata de denúncia espontânea conforme já exposto no parecer da defesa. Assim, a alegação 
do recurso, não é apta a eximir o recorrente de ser penalizado pela infração praticada. 
 
A alegação do recurso de que o valor da multa viola o Princípio da Razoabilidade, padece 
de fundamento jurídico válido, e à solicitação para aplicação da penalidade de advertência, 
tais argumentos não merecem prosperar, eis que a autuação foi realizada considerando os 
valores mínimos estabelecidos no art. 66, do Decreto nº 44.844/2008, os tipos de infrações 
verificadas e o porte do empreendimento. 
 
Pela simples análise dos critérios de valoração das multas previstos no Anexo I, do 
sobredito Decreto, percebemos que, considerando o tipo de infração constatada, prevista no 
código 111, e classificada como grave, bem como o porte do empreendimento, que é 
grande, aliado ao fato de que o recorrente não é reincidente, e a aplicação da atenuante 
prevista na alínea “f”, do art. 68, I, o valor mínimo previsto da autuação para a multa é 
justamente R$23.261,62, valor este que consta no Auto de Infração em análise. 
 
Quanto à penalidade de advertência, certo é que a mesma somente será aplicada quando 
forem praticadas infrações classificadas como leves, nos termos do art. 58 do Decreto 
Estadual n° 44844/2008. Assim, é inaplicável a penalidade de advertência no presente caso. 
 
Quanto à solicitação do recorrente para aplicação das atenuantes previstas no artigo 68, 
inciso I, alíneas “a”, “c”, “e”, “f”; “i” e “j” do Decreto Estadual nº 44.844/2008, razão também 
não assiste ao recorrente. 
 
Não foi constatada a existência de degradação ambiental no caso vertente e, por isso, não 
há que se falar na efetividade de medidas adotadas para a correção dos danos ambientais 
causados, não cabendo a aplicação da atenuante prevista na alínea “a”, que aduz: 
 

“a) a efetividade das medidas adotadas pelo infrator para a correção dos danos causados ao 
meio ambiente e recursos hídricos, incluídas medidas de reparação ou de limitação da 
degradação causada, se realizadas de modo imediato, hipóteses em que ocorrerá a redução 
da multa em trinta por cento”. 
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Não há que se falar em menor gravidade dos fatos, constante na alínea "c", uma vez que a 
infração constatada é tipificada pelo Decreto Estadual nº 44.844/2008 como grave, não 
sendo cabível a aplicação da atenuante constante na alínea “c”: 
 

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

 
Não houve qualquer tipo de colaboração do recorrente com o órgão ambiental para 
solucionar problemas advindos de ações do mesmo, não caracterizando a atenuante 
prevista na alínea “e”: 
 

“e) a colaboração do infrator com os órgãos ambientais na solução dos problemas advindos de 
sua conduta, hipótese em que ocorrerá a redução da multa em até trinta por cento;” 
 

A atenuante prevista na alínea “f” já foi aplicada por ocasião da lavratura do Auto de 
Infração, ocasionando a redução do valor da multa em 30% (trinta por cento). 
 
O recorrente apresentou laudo técnico atestando a existência de matas ciliares e nascentes 
preservadas em seu empreendimento. Assim, é cabível a aplicação da atenuante inserta na 
alínea “i”: 
 

“i) a existência de matas ciliares e nascentes preservadas, hipótese em que ocorrerá a redução 
da multa em trinta por cento;” 

 
Considerando que no ato da lavratura do Auto de Infração já foi aplicada a redução de 30% 
em virtude da atenuante prevista no art. 68, I, “f” do Decreto 44.844/2008, o percentual 
máximo de redução ao aplicar a atenuante da alínea “i”, será de 20%, de acordo com o art. 
69 do mencionado Decreto, que aduz: 
 

“Art. 69. As atenuantes e agravantes incidirão, cumulativamente, sobre o valor base da multa, 
desde que não implique a elevação do valor da multa a mais de cinquenta por cento do limite 
superior da faixa correspondente da multa, nem a redução do seu valor a menos de cinquenta 
por cento do valor mínimo da faixa correspondente da multa.” 

   
Sendo assim, aplicando cumulativamente as duas atenuantes mencionadas, haverá uma 
redução final de 50% no valor-base da multa. 
 
Quanto à atenuante constante na alínea “j”, o recorrente não juntou aos autos nenhuma 
certificação ambiental válida, razão pela qual o empreendedor não faz jus à redução no 
valor da multa, conforme previsto na alínea “j’: 
 

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

Assim, conforme demonstrado, não se vislumbra a possibilidade de aplicação das referidas 
atenuantes relacionadas no art. 68, do Decreto Estadual nº 44.844/2008. 
 
Portanto, conforme restou demonstrado, a lavratura dos Autos de Fiscalização e de 
Infração, bem como a aplicação da penalidade em análise, se deram em expresso 
acatamento às determinações do Decreto Estadual nº 44.844/2008. 
 
4. Conclusão 
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Por todo o exposto, considerando as argumentações apresentadas pela recorrente e a 
ausência de argumentos técnicos e jurídicos capazes de descaracterizar o respectivo Auto 
de Infração, remetemos os presentes autos à URC COPAM Noroeste de Minas, nos termos 
do art. 9º, “V”, “b” do Decreto Estadual nº 46.953/2016, sugerindo a MANUTENÇÃO  da 
penalidade de MULTA SIMPLES, com mais 20% de redução (além dos 30% aplicados na 
lavratura do Auto de Infração), totalizando redução de 50% no valor-base da multa, em 
função da incidência cumulativa das atenuantes previstas no art. 68, I, alíneas “f” e “i”, do 
Decreto Estadual n° 44844/2008. 
 
Data:  21/02/2017 
 
Equipe Interdisciplinar:  MASP Assinatura  
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Gestora Ambiental 

1332202-9 
Original Assinado 

 
Isabela Pires Maciel 
Gestora Ambiental de formação Jurídica 

1402074-7 
Original Assinado 

 
De acordo: Ricardo Barreto Silva 
Diretor Regional de Regularização Ambiental 

1148399-7 
Original Assinado 
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