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PARECER RECURSO PROTOCOLO Nº 0309082/2016 
Indexado ao Processo nº 
90059/2002/006/2015 

Auto de Infração nº 11540/2015 

 
1. Identificação 
 
Autuado: 
João Ranulfo Pereira 

CNPJ / CPF: 
015.269.468-40 

Empreendimento: 
Fazenda Paraíso, São Jerônimo, Barra, Saco de Barra, Areias e Buriti 
 
2. Discussão   
 
Em 22 de junho de 2015 foi lavrado pela Diretoria Regional de Regularização 
Ambiental o Auto de Infração nº 11540/2015, que contempla as penalidades de 
MULTA SIMPLES, no valor de R$17.529,97 (dezessete mil quinhentos e vinte e 
nove reais e noventa e sete centavos), e de SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES, em 
face do autuado João Ranulfo Pereira/ Fazenda Paraíso, São Jerônimo, Barra, Saco 
de Barra, Areias e Buriti, por ter sido constatada a prática da seguinte irregularidade, 
prevista no artigo 83, anexo I, código 106, do Decreto Estadual nº 44.844/2008: 
 

“1 – Operar as atividades do empreendimento sem a devida licença de 
operação. ” (Auto de Infração nº 11540/2015) 

 
Em 27 de janeiro de 2016, a defesa apresentada foi decidida pela Superintendência 
Regional de Regularização Ambiental, sendo mantidas as penalidades aplicadas (f. 
25). 
 
O Autuado foi devidamente notificado de tal decisão por meio do 
OF/SUPRAMNOR/Nº 184/2016 (f. 26), em 04 de fevereiro de 2016, conforme consta 
no Aviso de Recebimento presente à f. 53. 
 
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: 
 
� É indispensável que a autoridade responsável pelo julgamento se manifeste 
sobre as questões fáticas arguidas na defesa de forma fundamentada, pois são 
nulas todas as decisões administrativas que não analisam os fatos apresentados 
pela defesa; 
 
� No momento em que o Auto de Infração foi lavrado, a renovação da licença 
estava em andamento e não foi concluída em razão da morosidade dos órgãos 
competentes, portanto, não há que se falar em falta de licença; 
 
� Foi solicitada a formalização de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) o que 
deveria resguardar o direito do recorrente e afastar qualquer tipo de penalidade; 
 
� Houve denúncia espontânea concomitantemente ao pedido de licença; 
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� A multa deve ser aplicada no mínimo possível. 
 
3. Análise 
 
Os argumentos apresentados no recurso são desprovidos de quaisquer 
fundamentos técnicos ou jurídicos capazes de descaracterizar o Auto de Infração em 
questão. Não obstante tais fatos, consideramos oportuno tecer as seguintes 
considerações:  
Quanto à alegação de que a decisão da autoridade responsável pelo julgamento tem 
o dever de se manifestar quanto às questões fáticas arguidas na defesa, sob pena 
de nulidade, a mesma não procede, uma vez que a decisão foi devidamente 
motivada. 
 
Ressalte-se que a motivação denominada aliunde, caracterizada como aquela 
quando a Administração Pública, ao tomar uma decisão, remete sua fundamentação 
a outro documento, como no presente caso, é perfeitamente admitida pelo direito, 
motivo pelo qual não há que se falar em ausência de motivação. Certo é que consta 
expressamente na decisão que indeferiu a defesa que a mesma se fundamentou no 
Parecer Único SUPRAM NOR nº 0086928/2016. 
 
No que tange a alegação de que a licença estava em andamento e não foi concluída 
em razão da morosidade dos órgãos competentes, o fato do empreendedor ser 
autuado durante a análise de processo de licenciamento não é apto a 
descaracterizar o presente Auto de Infração, uma vez que a Licença Ambiental do 
empreendedor perdeu sua validade em 18 de abril de 2012 e o mesmo formalizou 
processo para obtenção de nova Licença de Operação Corretiva somente em 08 de 
julho de 2014, conforme demonstrado no Recibo de Entrega de Documentos nº 
0678905/2014 (f. 16). 
 
Sabe-se que para haver prorrogação automática da Licença de Operação, o 
empreendedor deveria ter protocolado seu requerimento de renovação com 
antecedência mínima de 120 dias da expiração de seu prazo de validade, conforme 
preceitua o art. 7º da DN 193/2014. 
 
Certo é que, no caso vertente, diferentemente do alegado na defesa, não foi 
requerida pelo empreendedor revalidação de sua licença, mas foi formalizado 
processo para obtenção de nova Licença de Operação Corretiva. 
 
No que se refere ao Termo de Ajustamento de Conduta, o requerimento de 
assinatura do mesmo não é motivo ensejador para a não autuação do 
empreendimento, por falta de embasamento legal para tanto.  
  
Quanto à alegação do recorrente de que efetuou denúncia espontânea 
concomitantemente ao pedido de licença, a mesma também não procede, uma vez 
que não se trata de hipótese de denúncia espontânea prevista no art. 15, do Decreto 
Estadual nº 44.844/2008. Portanto, a alegação do autuado não é apta a 
descaracterizar o presente Auto de Infração. Transcrevemos, a seguir, o citado 
artigo: 
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“Art. 15. Será excluída a aplicação da penalidade decorrente da instalação ou 
operação de empreendimentos ou atividades ambientais e hídricas, anteriores 
a publicação deste Decreto, sem as Licenças Ambientais, ou AAF ou outorga 
de uso de recursos hídricos, pela denúncia espontânea, se o infrator, formalizar 
pedido de LI ou LO ou AAF, em caráter corretivo, ou outorga pela utilização de 
recursos hídricos e demonstrar a viabilidade ambiental do empreendimento ou 
atividade.  
§ 1º Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de 
qualquer procedimento administrativo junto à SEMAD e às suas entidades 
vinculadas ou medida de fiscalização relacionados com o empreendimento ou 
atividade.” (Sem destaque no original) 

 
Conforme verificado no Sistema Integrado de Informação Ambiental – SIAM, 
constam vários procedimentos administrativos referentes ao empreendimento junto à 
SEMAD. Portanto, não se trata de denúncia espontânea, motivo pelo qual não 
procede a alegação apresentada pela defesa para tentar justificar o descabimento 
da autuação ora em análise. 
 
Quanto à aplicação da multa no mínimo possível, pela simples análise dos critérios 
de valoração das multas previstos no Anexo I, do Decreto Estadual nº 44.844/2008, 
percebemos que, considerando o tipo de infração constatada, prevista no código 
106, e classificada como grave, bem como o porte do empreendimento, que é 
médio, nos termos da Deliberação Normativa COPAM nº 74/2004, aliado ao fato de 
que o empreendimento possui reserva legal devidamente averbada e preservada, o 
valor mínimo previsto à época da autuação para a multa era justamente 
R$17.529,97, valor este que consta no Auto de Infração em análise. 
 
Demais disso, vale mencionar que dentre os Princípios da Administração Pública 
está elencado o da Presunção de Legitimidade, segundo o qual todo ato emanado 
da Administração Pública encontra-se inseparavelmente ligado à Lei, que lhe dá o 
necessário suporte de validade. 
 
Como é sabido, a presunção de legitimidade ostenta a prerrogativa iuris tantum de 
fazer prevalecer a sua pretensão até prova em contrário, pois se supõe legais e 
verdadeiros os fatos alegados pela Administração Pública durante a execução de 
suas atividades administrativas. 
 
Por se tratar de presunção relativa de legitimidade e, por conseguinte, admitir prova 
em contrário, o efeito prático de tal presunção é o de inverter o ônus da prova. 
Assim, o ônus de provar que não praticou a infração verificada, constatada pelo 
órgão ambiental compete à Infratora. 
 
Neste diapasão, trazemos à baila o seguinte ensinamento do renomado doutrinador 
e administrativista Edis Milaré: 
 

“Em virtude desse atributo, o ônus da prova é carregado ao suposto infrator, a 
quem incumbe desconstituir o auto de infração, demonstrando estarem 
ausentes os pressupostos jurídicos da responsabilidade administrativa”. 
(MILARÉ, Edis. Direito do Ambiente. Doutrina-Jurisprudência-Glossário - 3ª 
edição revista. São Paulo: RT, 2004. pág,697.) 
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Quanto à penalidade de suspensão das atividades aplicada ao empreendimento, 
sugerimos que não seja mantida, uma vez que o empreendimento já obteve a 
Licença Ambiental, nos termos do art. 76, §3º 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 nº 44.844/2008. 
 
4. Parecer Conclusivo 
 
Por todo o exposto, considerando as argumentações apresentadas pelo autuado 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 artigo 73, parágrafo único, do Decreto Estadual nº 
47.042/2016, sugerindo a MANUTENÇÃO  da penalidade de MULTA SIMPLES e a 
EXCLUSÃO  da penalidade de SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES uma vez que o 
empreendimento já obteve a devida licença ambiental. 
 
Data: 21/02/2017 
 
Equipe Interdisciplinar:  MASP Assinatura  
Marcelo Alves Camilo 
Gestor Ambiental  
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Gestora Ambiental de formação Jurídica 
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