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PARECER ÚNICO     PROTOCOLO Nº 1210904/2016. 

 
Indexado ao Processo n.º 20605/2011/002/2012. 

Auto de Fiscalização n.º 123. Data: 08/11/2011. 

Auto de Infração nº: 45545. Data: 19/12/2011. 

Notificação da Decisão: 29/12/2015. Recurso: 19/01/2016. 

Infração I: Art. 83, Anexo I, Código 106, Dec. n.º 44.844/08. 
 

 

Nome do Empreendedor: Confecções Children Ltda. (empresa incorporadora da Ex- 
Alphalav Lavanderia Ltda.). 

Empreendimento/Razão Social: Confecções Children Ltda. (empresa incorporadora da Ex- 
Alphalav Lavanderia Ltda.). 

CNPJ: 19.776.541/0001-34. Município: São João Nepomuceno/MG. 

 
Atividades do empreendimento:  

Código DN 74/04 Descrição Porte 

– F-06-02-5 –  
Lavanderias industriais com tingimento, amaciamento e 
outros acabamentos em roupas, peças do vestuário e 
artefatos diversos de tecidos. 

– G – 

 

Data: 20/10/2016. 

Equipe Interdisciplinar MASP Assinatura(s) 

Wander José Torres de Azevedo 
Analista Ambiental – Direito 

1.152.595-3 
 

Elder Martins 
Gestor Ambiental 

1.317.569-0 
 

Diretoria Regional de Apoio Técnico MASP Assinatura 

De acordo: 
Leonardo Gomes Borges 

1.365.433-0 
 

Núcleo de Auto de Infração MASP Assinatura 
 

Bruno Machado da Silva 
Gestor Ambiental 
 

1.364.396-0 
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01. DOS FATOS  
 

Trata-se de auto de infração lavrado em decorrência da ampliação do 

empreendimento sem a devida autorização ambiental.  

 

A lavratura do auto de infração restringiu-se à cominação da pena pecuniária no 

valor inicial de R$ 20.001,00 (vinte mil e um reais), contra a qual a autuada apresentou 

defesa administrativa. 

 

Em novembro de 2014, contudo, foi determinada a aplicação dos temos do 

Parecer da AGE de n.º 15.333/2014, com o que o valor da multa fora devidamente revisto 

para R$ 24.074,71 (vinte e quatro mil e setenta e quatro reais e setenta e um centavos). 

Neste momento, fora determinado, também, a reabertura do prazo para a apresentação 

de defesa.  

 

Nos termos do protocolo representativo de n.º 0355617/2015, foi apresentada 

defesa complementar. 

 

Com efeito, o processo prosseguiu, com a emissão do parecer único de número 

1232839/2015, o qual recomendou: a.)- o conhecimento das defesas apresentadas, mas, 

no mérito, opinou-se pela improcedência de suas teses, com a sugestão de: a1.)- 

confirmação da multa simples aplicada (com a revisão); e a2.)-  notificação da recorrente 

para o pagamento do valor pecuniário em até vinte dias ou apresentação de recurso no 

prazo de trinta dias. 
 

Em sequência, foi proferida a decisão administrativa de n.º 0195079/2016, tendo 

acolhido integralmente os termos das sugestões constantes no mencionado parecer único.  
 

Desta decisão, é fato que consta dos autos a notificação da recorrente, datada de 

29/12/2015, conforme comprovante de notificação acostado à fl. 107. 
 

Nos termos do representativo protocolo de número 078415/2016, por sua vez, 

foi apresentado o competente recurso administrativo, isto em 19/01/2016 (108/152). 
 

Este é o relato sucinto dos autos. 
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01.1. Dos fundamentos do recurso 
 

No que tange ao recurso apresentado, alegou-se, resumidamente, que: 

 

 Que o aluguel do galpão, que teria ampliado a capacidade da autuada, não é 
fato suficiente para estar caracterizada instalação de atividade sem a devida 
autorização do órgão ambiental; 
 

 Que a revisão do valor da multa não pode incidir sobre autos de infração 
lavrados em 2011, tendo em vista não haveria qualquer base para que tal 
ocorra; e 
 

 Pugna, por fim, pelo cancelamento do auto de infração, com o afastamento 
total da penalidade que ora lhe é atribuída. 
 

Conhecidas as teses defensivas, passemos à análise do contorno dos autos. 

 

02. DO CONTROLE PROCESSUAL 
 

02.1. Da análise dos pressupostos legais para recorrer 
 

O comprovante de entrega constante à fl. 107 dos autos comprova a notificação 

da recorrente no dia 29/12/2015 (terça-feira) sobre os termos da decisão de primeira 

instância administrativa. 

 

Desta maneira, considerando a faculdade de recorrer, o prazo de tinta dias 

iniciou-se no dia 30/12/2015 (quarta-feira) e venceria no dia 28/01/2016 (quinta-feira), 

sendo tempestiva, portanto, o recurso em tela, tendo em vista que o seu protocolo junto 

à instituição dos Correios, conforme número de rastreio DJ469138472BR, deu-se no dia 

19/01/2016. 

 

Sobre a legitimidade, é fato que o recurso em tela está sendo nominalmente 

titulado pela empresa Confecções Children Ltda., que comprovou ter incorporado a 

empresa Alphadenim Lavanderia Ltda. (última designação da empresa autuada Alphalav 

Lavanderia Ltda.). 
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Com efeito, na “incorporação, uma ou várias sociedades são absorvidas por 

outra, que lhes sucede em todos os direitos e obrigações, devendo todas aprová-la, na 

forma estabelecida para os respectivos tipos.” (art. 1.116 do Código Civil), logo, a atual 

titular do direito – a incorporadora – sub-rogou-se em todas as obrigações da incorporada, 

demonstrando cabalmente interesse e legitimidade em recorrer, inclusive, o setor 

administrativo já procedeu às devidas anotações de direito nos termos do sistema de 

informações. Por derradeiro, na respectiva peça de recurso constaram todos os seus 

outros requisitos essenciais.  

 

Assim, satisfeitos os pressupostos legais, nos termos da norma processual do art. 

43 e ss Decreto Estadual n.º 44.844/08, recomendamos que o mesmo seja devidamente 

conhecido para fins de análise de mérito de suas teses, confrontando-as com as 

conclusões exaradas no auto de infração, nos documentos constantes dos autos, nas peças 

instrutórias e demais fundamentos legais, didaticamente abordados na forma dos tópicos 

seguintes. 

 

02.2. Da análise dos fundamentos contidos no recurso 
 
02.2.1. Da natureza da infração e do respeito à legalidade estrita 
 

Ressalte-se que quanto à infração cometida, ela decorreu porque “Em vistoria 
realizada à área do empreendimento, foi verificado que o mesmo já tinha dado início à 
instalação, com a construção do galpão, sem a devida licença ambiental, não tendo sido 
constatado poluição/degradação do meio ambiente” (AI de n.º 45545/2011).  

 

Assim o fazendo, eis que lhe foi lavrada sanção administrativa embasada Código 

106, Anexo I, do Decreto n.º 44.844/2008 (infração I), consistente em “instalar, construir, 

testar, operar ou ampliar atividade efetiva ou potencialmente poluidora ou degradadora 

do meio ambiente sem as licenças de instalação ou de operação, desde que não amparado 

por termo de ajustamento de conduta com o órgão ou entidade ambiental competente, se 

não constatada a existência de poluição ou degradação ambiental.”, sendo esta 

considerada como de natureza grave em face de empreendimento de porte grande. 
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Além da citação expressa destes dispositivos legais nos termos do auto de 

infração, é fato que ele encontra-se totalmente vinculado aos fatos constantes no auto de 

fiscalização de n.º 123/2011 (fl. 005). 

 
Com efeito, para se aferir o mérito de configuração ou não dessa infração, é 

preciso analisar se a atividade exercida, qual seja, lavanderia industrial – sujeita à licença 

ambiental –, desrespeitou as fases do licenciamento ambiental comum, uma vez que este 

foi motivo da infração.  

 

Em termo legais, o licenciamento ambiental encontra-se regulado por previsão 

na federal, a de nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, ao determinar que a “construção, 

instalação, ampliação e funcionamento de estabelecimentos e atividades utilizadores de recursos 

ambientais, efetiva ou potencialmente poluidores ou capazes, sob qualquer forma, de causar 

degradação ambiental dependerão de prévio licenciamento ambiental” (art. 10) – marcamos –. 

 

O que sujeita uma atividade ao licenciamento ambiental, portanto, é o fato dela 

utilizar-se de recursos ambientais considerados efetiva e potencialmente poluidores ou 

degradadores.  

 

A Resolução CONAMA nº 237, de 19 de dezembro de 1997, previu em seu art. 2º 

que as atividades utilizadoras de recursos ambientais propensas a causar poluição ou os 

empreendimentos cuja instalação, operação ou funcionamento possam gerar degradação 

ambiental submetem-se, sim, à obrigatoriedade de licenciamento perante o órgão 

ambiental competente.  

 

Além daquelas atividades previstas no Anexo I da Resolução, o órgão ambiental 

competente poderá exigir, fundamentadamente, licença ambiental para diversas espécies 

de empreendimento, desde que especifique os riscos ambientais e outras características 

que justifiquem a imprescindibilidade da licença. É o que estabelece a mesma Resolução 

do CONAMA no seu parágrafo segundo:  

 

“Art. 2º (...omissis...) 
(...omissis...)  
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§ 2º – Caberá ao órgão ambiental competente definir os critérios de 
exigibilidade, o detalhamento e a complementação do Anexo 1, levando em 
consideração as especificidades, os riscos ambientais, o porte e outras 
características do empreendimento ou atividade.” 

 

Neste sentido, adveio a Deliberação Normativa COPAM de n.º 74, de 09 de 

setembro de 2004, que estipulou, entre outras, a atividade de lavanderia industrial como 

propensa à causar algum tipo de degradação ambiental.  

 

Doravante, a todo e qualquer empreendimento enquadrado nesta tipologia, que 

venha a ser enquadrado sob o regime de licenciamento, caberia observar adequadamente 

às três rígidas fases desta regularização ambiental, definidas pela disposição do art. 8º da 

Resolução Conama 237/1997, dos quais se destaca: 

 

Art. 8º (...omissis...) 
(...omissis...)  
II - Licença de Instalação (LI) - autoriza a instalação do empreendimento ou 
atividade de acordo com as especificações constantes dos planos, programas e 
projetos aprovados, incluindo as medidas de controle ambiental e demais 
condicionantes, da qual constituem motivo determinante;” 

 

Então, por uma logística contrária, compondo do galpão de projeto futuro para a 

instalação da atividade – o que, de fato, veio a ser confirmado nos termos do processo de 

licenciamento de instalação corretivo da atividade –, eis que se pode concluir que agiu 

muito bem o agente autuante quando procedeu à lavratura da infração, mormente 

quando na vistoria foi constatado que toda a instalação o foi com o objetivo preordenado 

para o funcionamento da atividade (lavanderia industrial) junto ao local em tela, 

desconsiderando, assim, a análise da própria viabilidade locacional, típica da toda licença 

prévia e não de uma licença de instalação. 

 
02.2.2. Da revisão do auto de infração – Aplicação do parecer da AGE de n.º 15.333/2014 
 

É importante frisar, neste capítulo do recurso, que todo o norte de raciocínio 

traçado pelo legislador, especificamente sobre a questão ambiental, foi a divisão 

compartilhada de decisão entre o Poder Público e a população, para o que se reservou aos 

empreendimentos e ao próprio Poder Executivo a diretiva econômica e, no quesito 
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ambiental, a decisão final para e pela sociedade como um todo, esta última tomada por 

meio da representação paritária de vários de seus setores junto às URC´s nos processos de 

regularização ambiental.  

 

Aliado à regularização ambiental em si, eis que existem, também, os aspectos 

relacionados à questão de comando e controle, aqui representada, entre outros exemplos, 

por emissão de autos de infração pelo descumprimento da legislação ambiental. 

 

Na análise do comando e controle, por também integrarem à estrutura do Poder 

Público na condição de órgãos da administração, a ação decisória das Câmaras Superiores 

também não poderá se desvencilhar de um dos princípios informadores de todo o sistema 

da Administração Pública: o da legalidade.  

 

Na célebre assertiva da legalidade, a ilustre administrativista, Dra. Maria Sylvia 

Zanella di Pietro1, já relembrava ser este “princípio, juntamente com o controle da 

administração pelo poder judiciário, nasceu com o Estado de Direito e constitui uma das 

principais garantias de respeito aos direitos individuais. Isto porque a lei, ao mesmo tempo 

que os define, estabelece também os limites da atuação administrativa que tenha por 

objeto a restrição ao exercício de tais direitos em benefício da coletividade.” (g.n.)  

 
Desta forma, não se sustentam as teses esposadas no recurso de que “não faz 

sentido o órgão autuante posteriormente pretender aumentar o valor” da multa e que “a 

correção monetária pela UFEMG do valor da multa aplicada, a qual, no entanto, só é 

exigível a partir do momento em que a obrigação se torna exigível”.  

 

De início, a regra da incidência correção monetária dos valores contidos em 

qualquer auto de infração ambiental possui marco próprio, conforme se observa dos 

termos do §3º, art. 48 do Dec. n.º 44.844/2008, ao determinar que o “valor da multa será 

corrigido monetariamente a partir da data da autuação e, a partir do vencimento 

incidirão juros de mora de um por cento ao mês.” (g.n.)   

 

Logo, sem razão de ser a recorrente sobre este quesito! 

                                                 
1 In: Direito Administrativo, 7ª edição, Atlas, p. 61 
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Agora, quanto à revisão aplicada ao caso, na mais se fez do que aplicar a regra 

prevista em lei (§5º, art. 16 da Lei n.º 7.772/1980) devidamente regulamentada por 

decreto (art. 61 do Dec. n.º 44.844/2008), não se podendo conceber que ocorrera 

aumento da multa, mas, apenas e tão somente, correção de seu valor, visando estabelecer 

justeza em relação à infração cometida. Conforme orientação contida no parecer da AGE 

de n.º 15.333/20142, tem-se que: 

 

“Como as faixas já estão fixadas no Decreto n. 44.844/08, conforme 
autorizou o art. 16, §5º, da Lei n. 7.772/80, a publicação anual da 
tabela corrigida pode ser feita por Resolução, porque não se estará em 
nada inovando a previsão legal e o valor inicialmente fixado para as 
multas, mas tão somente realizando uma operação aritmética de 
transformação dos valores previstos em reais para a UFEM, tomada como 
fator a unidade de 2008, e posterior atualização pelas unidades fiscais de 
cada um dos exercícios financeiros subsequentes, conforme Resoluções da 
Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais.” (destaques nossos) 
 

Noutro giro, no parecer da “AGE n. 15.138/2011, por exemplo, diferentemente 

do que ocorre no direito tributário, ao exame de questão relativa a retroatividade de lei 

mais benéfica, amplamente reconhecida quando se trata de crédito tributários, atentou-

se pra orientação do Superior Tribunal de Justiça em sentido contrário, de que não há 

pertinência temática entre essa benesse legal e as multas administrativas decorrentes de 

dever de fiscalização estatal. Mesma compreensão da Consultoria Jurídica veiculada já no 

Parecer AGE n. 14.482, de 2005 (Disponível em 

http://www.age.mg.gov.br/images/stories/downloads/advogado/pareceres2005/parecer

%2014482.pdf)”  

 
Também sem razão de ser o argumento traçado pela recorrente sobre o citado 

ponto de divergência. 

 

03. DA COMPETÊNCIA 
 

                                                 
2 Disponível em: http://www.pge.mg.gov.br/images/stories/downloads/advogado/parecer-15.333.pdf 
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Na medida em que as defesas deverão ser dirigidas “ao órgão ou entidade 

responsável pela autuação”3, é fato de se considerar que a competência das Câmaras 

Recursais, nos casos de apreciação de recursos em autos de infração, também será 

definida pelo órgão que atuou em primeira instância administrativa, o qual, por sua vez, no 

julgamento recorrido, observou os termos da Resolução Conjunta SEMAD/IGAM/FEAM/IEF 

n.º 1.203, de 03 de setembro de 2010. 

 

Desta maneira, quando as entidades máximas das respectivas Agendas 

(FEAM/IGAM/IEF) outorgaram poder decisório aos Superintendentes sobre autos de 

infração lavrados por seus próprios servidores, e este assim decidem, define-se qual o 

sistema de controle administrativo será o competente no que concerne aos respectivos 

recursos. 

 

No caso, está-se a analisar infração lavrada por servidor lotado na SUPRAM/ZM 

que fora decidido em primeira instância por seu próprio Superintendente; considerando 

que a matéria da Infração I é afeta ao disposto no art. 83, Anexo I, código 106, do Decreto 

Estadual de n.º 44.844/08; considerando o disposto no art. 43, inciso I, do mesmo diploma; 

e considerando que tal infração insere-se nas normas definidas pela Lei n.º 7.772, de 08 de 

setembro de 1980; eis que o controle em sua segunda instância administrativa dar-se-á 

pelos Conselheiros da respectiva Unidade Regional Colegiada da Zona da Mata. 

 
04. DA CONCLUSÃO 

 

Por todo o exposto, opinamos pelo conhecimento do recurso, eis que obedeceu 

aos requisitos legais para tanto, mas que, no mérito, aos Conselheiros da URC da Zona da 

Mata, que seja o mesmo julgado TOTALMENTE IMPROCEDENTE. 

 

Após, sejam os autos encaminhados para o setor administrativo do SISEMA para 

a competente elaboração do DAE, intimando-se definitivamente o interessado para o seu 

pagamento no prazo e 20 (vinte) dias, nos termos do art. 48 do Dec. 44.844/08, sob pena 

de inscrição imediata do crédito em Dívida Ativa do Estado. 

 

                                                 
3 Conf.: art. 33 do Dec. 44.844/08. 
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Salvo melhor juízo, este é o parecer. 

 


