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PARECER ÚNICO RECURSO Nº 020/2017 

Auto de Infração nº: 208423/2015 Processo CAP nº: 438182/16 

Auto de Fiscalização/BO nº: 33264/2015  Data: 25/08/2015 
Embasamento Legal: Decreto 44.844/08, Art. 83, anexo I, código 117,121, 122 e 122 

 
Autuado: 
Luiz Carlos Lopes 

CNPJ / CPF: 
929.438.378-49 

Município: João Pinheiro/MG 
 

EQUIPE INTERDISCIPLINAR MASP ASSINATURA 

Giselle Borges Alves 
Gestora Ambiental com formação jurídica 

1402076-2 Original Assinado 

Luiz Ricardo Viana Melo 
Gestor Ambiental com formação técnica 

1306853-1 Original Assinado 

De acordo: Renata Alves dos Santos 
Coordenadora do NAI 

1364404-2 Original Assinado 

De acordo: Sérgio Nascimento Moreira 
Diretor Regional de Fiscalização Ambiental 

1380348-1 Original Assinado 

De acordo: Rodrigo Teixeira de Oliveira 
Diretor Regional de Controle Processual 

1138311-4 Original Assinado 

 
1. RELATÓRIO 
 
Em 26 de agosto de 2015 foi lavrado por membro da equipe da Diretoria Regional de 
Fiscalização Ambiental da SUPRAM NOR o Auto de Infração nº 208423/2015, que 
contempla a penalidade de multa simples, no valor de R$ 15.026,59 (quinze mil, vinte e seis 
reais e cinquenta e nove centavos) para cada infração, totalizando o valor de R$ 60.107,56 
(sessenta mil, cento e sete reais e cinquenta e seis centavos), e de suspensão e embargo 
das atividades, em face do empreendimento Fazenda Santa Helena e Buriti/Luiz Carlos 
Lopes, no Município de João Pinheiro/MG, por ter sido constatada a prática da seguinte 
irregularidade, prevista no artigo 83, anexo I, códigos 117, 121 e 122 do Decreto Estadual nº 
44.844/2008: 
 

1 – Funcionar sem autorização ambiental de funcionamento, desde que não amparado por 
termo de ajustamento de conduta com o órgão ou entidade ambiental competente, se constata 
a existência de poluição ou degradação ambiental; 
2 – Prestar informação falsa, independentemente de dolo (FCE n° R034688/2014); 
3 – Causar poluição ou degradação ambiental de qualquer natureza que resulte ou possa 
resultar aos recursos hídricos, às espécies, aos ecossistemas e habitats – voçoroca 
(17°13’30,09”S/ 46°00’22,97”O); 
4 – Causar poluição ou degradação ambiental de qualquer natureza que resulte ou possa 
resultar aos recursos hídricos, às espécies, aos ecossistemas e habitats – disposição irregular 
de combustível no solo (17°14’40’92”S/ 46°00’55,94”O)”. (Auto de Infração nº 208423) 

 
Em 17 de março de 2017, a defesa apresentada foi decidida pela Superintendência 
Regional de Meio Ambiente Noroeste de Minas, sendo mantidas parcialmente as 
penalidades aplicadas (f.48), tendo em vista que foi anulada a infração nº 2, conforme 
termos do Parecer Único (fls. 46-47). 
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O Autuado foi devidamente notificado de tal decisão e apresentou recurso, protocolado 
dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto pelo art. 43, do Decreto Estadual nº 44.844/2008, 
portanto tempestivo, no qual alega, em síntese, o seguinte: 
 

1.1. Na análise à defesa administrativa foi vedada a apresentação de novos 
documentos, o que faz surgir agressão ao princípio da ampla defesa, indo de 
encontro com o §2º do Art. 34 do Decreto Estadual nº 44.844/2008. Assim, requereu 
a descaracterização e exclusão da decisão proferida em análise à defesa; 

1.2. O auto de infração não preenche os requisitos mínimos da legislação, uma vez que 
o autuado sempre primou pela regularidade ambiental; 

1.3. Que anulação da infração nº 2, com fundamento no Art. 64 da Lei 14.184/2002 e no 
princípio da autotutela, é um fato “lastimável” (fl. 53), uma vez que não se aplica ao 
pedido de anulação formulado em defesa, pois a anulação apenas ocorreu em razão 
do pedido formulado em defesa e não ao arbítrio do órgão, o que tornaria a 
fundamentação viciada formalmente e obrigaria o órgão a descaracterizar o auto de 
infração e anular a decisão; 

1.4. O empreendimento possui regularizações aprovadas e emitidas pelo órgão 
ambiental; 

1.5. A multa deve ser anulada ou reduzida, por não atender aos pressupostos mínimos 
de adequação previstos na legislação, inclusive, quanto a menção às atenuantes; 

1.6. Ocorrência de bis in idem em razão da tipificação em dois códigos idênticos (122), o 
que causaria vício formal e material no Auto de Infração; 

1.7. Em nenhum momento foi prestada informação falsa ao órgão ambiental; 
1.8. A aplicação da atenuante da alínea “f” em razão da reserva legal estar averbada e 

preservada, sendo que o empreendimento não possui qualquer restrição junto à 
SEMAD. Junta laudo com ART (fls. 56-62) para comprovar a preservação da 
reserva legal; 

1.9. Requereu os benefícios do §6º do Art. 16 da Lei 7772/1980 (conversão de 50% do 
valor da multa em medidas de controle). 

 
2. FUNDAMENTO 

 
Os argumentos apresentados no recurso são desprovidos de quaisquer fundamentos 
técnicos ou jurídicos capazes de descaracterizar o Auto de Infração em questão. Não 
obstante, consideramos oportuno tecer as seguintes considerações: 

 
2.1. Vedação a apresentação de novos documentos. Agressão ao princípio da 

ampla defesa. 
 
Quanto ao argumento de que na análise à defesa administrativa foi vedada a apresentação 
de novos documentos, o que faria surgir agressão ao princípio da ampla defesa, indo de 
encontro com o §2º do Art. 34 do Decreto Estadual nº 44.844/2008, bem como em relação 
ao requerimento de descaracterização e exclusão da decisão proferida em análise à defesa, 
em razão de ofensa a ampla defesa, é imperioso ressaltar que não possui razão o 
recorrente. 
 
O princípio da ampla defesa foi devidamente ofertado durante o decorrer do processo 
administrativo, oportunizando a produção de provas e alegações que se fizerem 
necessários, o que foi apreciado pela autoridade julgadora. Assim, não há razão para a 
descaracterização da decisão recorrida, devendo ser mantida em sua integralidade. 
 

2.2. Auto de infração não preenche os requisitos da legislação 
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Afirma o recorrente que o Auto de Infração não preenche os requisitos mínimos da 
legislação, uma vez que o autuado sempre primou pela regularidade ambiental. Entretanto, 
mais uma vez não possui razão o autuado, pois o presente Auto de Infração possui todos os 
requisitos de validade previstos no Decreto Estadual n° 44.844/2008, e o que se verificou in 
loco, no momento da fiscalização, é que o recorrente não havia regularizado as atividades 
do empreendimento conforme determina a legislação ambiental vigente. Portanto, não 
possui motivos para se questionar a atuação realizada. 

 
2.3. Fundamentação viciada na anulação da infração nº 2 

 
O recorrente não se conforma com a fundamentação exposta no parecer que subsidiou a 
decisão prolatada por ocasião da defesa, cujo objeto era a anulação da infração nº 2. 
 
Afirma que constitui um fato “lastimável” (fl. 53) a aplicação dos fundamentos constantes do 
parecer, o artigo 64 da Lei 14.184/2002 e o princípio da autotutela, uma vez que não se 
aplicam ao pedido de anulação conforme exposto pela defesa do recorrente. Ressalta que a 
anulação apenas ocorreu em razão do pedido formulado em defesa e não ao arbítrio do 
órgão, o que tornaria a fundamentação viciada formalmente e obrigaria o órgão a 
descaracterizar o auto de infração e anular a decisão. 
 
Entretanto, resta incompreensível o inconformismo do recorrente. A Administração Pública 
tem plena legitimidade e capacidade de anular os atos que julgar impertinentes e em 
desconformidade legal, com fundamento no princípio da autotutela administrativa e em 
qualquer legislação que ampare a decisão, não cabendo ao recorrente indicar qual é a 
melhor fundamentação a ser adotada. 
 
Ademais, se a decisão foi favorável ao recorrente, é inexplicável e infundada tal 
irresignação. 
 

2.4. Empreendimento regularizado 
 
Quanto ao argumento de que o empreendimento possui regularizações aprovadas e 
emitidas pelo órgão ambiental, novamente, revela-se inadequada diante dos fatos e 
documentos que comprovam a ausência de regularização correta do empreendimento. 
 
Portanto, diferentemente do alegado na defesa, dúvidas não existem da inquestionável 
necessidade de regularização ambiental do uso dos recursos hídricos do empreendimento, 
nos termos da legislação ambiental vigente, mormente a Deliberação Normativa COPAM nº 
74/2004 e o Decreto estadual nº 44.844/2008. 
 

2.5. Anulação ou redução da multa 
 
Quanto à afirmação de que a multa deve ser anulada ou reduzida, por não atender aos 
pressupostos mínimos de adequação previstos na legislação, inclusive, quanto à menção às 
atenuantes, é importante ressaltar que o fato de não constar as circunstâncias atenuantes e 
agravantes no Auto de Infração significa que o empreendimento não possui quaisquer das 
circunstâncias previstas no art. 68, do Decreto Estadual n° 44.844/2008. 

Da mesma forma, a aplicação da pena se deu em conformidade com o que estabelece a 
legislação vigente.  
 

2.6. Ocorrência de bis in idem por tipificação em códigos idênticos 
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Afirma também a ocorrência de bis in idem em razão da tipificação em dois códigos 
idênticos (122), o que causaria vício formal e material no AI, certo é que inexiste qualquer 
vedação no Decreto Estadual n° 44.844/2008 nesse sentido. 
 
Ressalte-se que os fatos que ocasionaram a poluição foram distintos, um devido à voçoroca 
e outro por disposição irregular de combustível no local, conforme Auto de Fiscalização nº 
33264/2015, motivo pelo qual deve o autuado ser responsabilizado por cada uma de suas 
condutas, ainda que as infrações sejam tipificadas pelo mesmo código. 
 
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 inverte o ônus da prova. Assim, o ônus de 
provar que não praticou a infração verificada, constatada pelo órgão ambiental, compete ao 
Autuado. 
 
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.) 

 
2.7. Ausência de prestação de informação falsa 

 
O recorrente argumenta também que em nenhum momento foi prestada informação falsa ao 
órgão ambiental. No entanto, ao contrário do que afirma o recorrente, as autorizações 
concedidas por este órgão não acarretam em concordância com as informações prestadas.   
 
Ressalte-se que, para que haja a regularização do ambiental de empreendimento, é 
necessária a apresentação do Formulário de Caracterização do Empreendimento – FCE, 
com a descrição completa do empreendimento, conforme procedimento previsto na 
Resolução SEMAD nº 412/2005, que disciplina procedimentos administrativos dos 
processos de licenciamento e autorização ambientais: 
 

“Art. 1º - A orientação para requerimento de Outorga de Direito de Uso de Recursos Hídricos 
e/ou para requerimento de Autorização para Exploração Florestal – APEF e/ou para 
requerimento de Autorização para Intervenção em Área de Preservação Permanente – APP, 
quando vinculadas ao licenciamento ambiental ou à Autorização Ambiental de Funcionamento 
– AAF ou à emissão de Certidão de Dispensa de Autorização Ambiental de Funcionamento ou 
de Licenciamento Ambiental, serão emitidas em formulário denominado Formulário de 
Orientação Básica Integrado – FOBI. 
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Parágrafo único - O Formulário de Orientação Básica Integrado – FOBI, será emitido no prazo 
máximo de 10 (dez) dias úteis com base nas informações requeridas pelo empreendedor 
através do Formulário Integrado de Caracterização do Empreendimento – FCEI, 
documento exigível para qualquer processo de licenciamento ou autorização ambiental, bem 
como os de autorizações de uso de recursos hídricos e intervenções em recursos florestais. 
 
Art.2º - O Formulário de Orientação Básica Integrado – FOBI, referente a cada etapa 
subseqüente do licenciamento ambiental será emitido com base no Formulário Integrado de 
Caracterização do Empreendimento – FCEI [...]” (Sem destaques no original) 

 
Destarte, tanto a Autorização Ambiental de Funcionamento, como o Cadastro de Uso 
Insignificante, são analisados com base unicamente nas informações prestadas pelo 
empreendedor.  
 
Assim, para a devida regularização do empreendimento faz-se necessário o correto 
preenchimento do FCE, sob pena de incorrer nas penalidades cabíveis, inclusive a de 
prestação de informações falsas. 
 

2.8. Aplicação da atenuante da alínea “f”, inciso I do Art. 68 do Decreto 44.844/2008 
 

Requereu a aplicação da atenuante da alínea “f” em razão da reserva legal estar averbada e 
preservada, sendo que o empreendimento não possui qualquer restrição junto à SEMAD. 
Junta laudo com ART (fls. 56-62) para comprovar a preservação da reserva legal. 
 
Quanto à aplicação da atenuante prevista no artigo 68, inciso I, alínea “f”, do Decreto 
Estadual nº 44.844/2008, em análise ao conjunto probatório apresentado, bem como por 
análise técnica de imagens de satélite, foi possível verificar que área de reserva legal do 
empreendimento se encontra preservada e averbada, motivo pelo qual é cabível a sua 
aplicação. 

 
“f) tratar-se de infração cometida por produtor rural em propriedade rural que possua reserva 
legal devidamente averbada e preservada hipótese em que ocorrerá a redução da multa em 
até trinta por cento;” 

 
2.9. Conversão da multa em medidas de controle 

 
Com relação ao pedido de conversão de 50% do valor da multa em medidas de controle 
ambiental, nos termos do art. 63, do Decreto Estadual nº 44.844/2008, sugerimos a 
concessão do prazo máximo de 30 (trinta) dias para que a autuada apresente proposta de 
reparação dos danos ambientais verificados no empreendimento, que farão parte de Termo 
de Ajustamento Conduta – TAC – a ser firmado com esta Superintendência, já que se trata 
de requisito previsto no mencionado art. 63. 
 
Assim, prevalecendo a multa aplicada em razão de julgamento em última instância, somente 
após eventual confirmação do cumprimento das medidas e condicionantes técnicas 
previstas no TAC, é que o Autuado terá direito aos benefícios pactuados no citado termo.  
 
Ressaltamos que, com a assinatura do TAC, fica suspensa a exigibilidade da multa, 
conforme estabelecido no art. 49, do Decreto nº 44.844/2008. 
 
Portanto, conforme restou demonstrado, a lavratura dos Autos de Fiscalização e de 
Infração, bem como a aplicação das penalidades em análise, se deram em expresso 
acatamento às determinações do Decreto Estadual nº 44.844/2008. 
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3. CONCLUSÃO 
 
Por todo o exposto, considerando as argumentações apresentadas pelo 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 redução do valor base em 30%, em razão da 
aplicação da atenuante prevista no Art. 68, I, “f” do Decreto 44.844/2008; a MANUTENÇÃO 
DA ANULAÇÃO da infração nº 2, nos termos do artigo 64 da Lei Estadual 14.184/2002 e do 
Princípio da Autotutela Administrativa; e a EXCLUSÃO das penalidades de SUSPENSÃO e 
EMBARGO DAS ATIVIDADES, em função da obtenção da devida Autorização Ambiental 
de Funcionamento. 
 
Ressalte-se, ainda, a ressalva de que seja notificada a autuada para apresentar, em 30 
(trinta) dias, proposta de reparação dos danos ambientais e conversão em medidas de 
controle ambiental, de acordo com o art. 63, do Decreto nº 44.844/2008, sendo que a não 
apresentação das referidas propostas no prazo estabelecido caracterizará desinteresse da 
autuada. 
 
 
 
 
 


