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PARECER ÚNICO  PROTOCOLO Nº 0513778/2016 
Indexado ao Processo nº 8878/2005/005/2015 Auto de Infração nº 11538/2015 
 
1. Identificação 
 
Autuado: 
Cícero Hiram Pacheco 

CNPJ / CPF: 
010.035.776-87 

Empreendimento: 
Fazenda Traíras 
 
2. Discussão   
 
Em 19 de maio de 2015 foi lavrado pela Diretoria Regional de Regularização Ambiental, o 
Auto de Infração nº 11538/2015, que contempla as penalidades de MULTA SIMPLES, no 
valor de R$15.026,89 (quinze mil vinte e seis reais e oitenta e nove centavos), e de 
SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES, em face do autuado Cícero Hiram Pacheco/ Fazenda 
Traíras, 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 – Ampliar e operar as atividades do empreendimento sem a devida licença de operação.” 
(Auto de Infração nº 11538/2015) 

 
Em 05 de fevereiro de 2016, a defesa apresentada foi decidida pela Superintendência 
Regional de Meio Ambiente, sendo mantidas as penalidades aplicadas (f. 71). 
 
O Autuado foi devidamente notificado de tal decisão por meio do OF/SUPRAMNOR/Nº 
344/2016 (f. 72), em 18 de fevereiro de 2016, conforme consta no Aviso de Recebimento 
presente à f. 91. 
 
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: 
 
� Deve ser aplicada a atenuante prevista no art. 68. I, “i”, pois se verifica que apesar do 
curso d’água ter denominação de vereda, se trata de córrego, possuindo assim, matas 
ciliares; 
 
� Seja considerada a atenuante prevista no art. 68, I, “f”, uma vez que, em grande extensão 
das áreas, verifica-se sua conservação e que o empreendedor tem adotado medidas para 
preservação das áreas das APPs e da reserva legal; 
 
� Deve ser considerada a atenuante prevista no art. 68, I, “c”, em razão da menor 
gravidade dos fatos; 
 
� A razoabilidade e a proporcionalidade são princípios que devem ser aplicados ao caso 
concreto, sob pena de se igualar o empreendimento àqueles onde não existe nenhum 
percentual de reserva legal e de APPs preservadas; 
 
� O empreendimento possuía Licença de Operação para as atividades culturas anuais, 
bovinocultura e beneficiamento de grãos (LOC nº 0065) válida até 20/06/2014 e que, 
posteriormente, obteve a AAF n. 02740/2010 para as outras atividades; 
 
� Não houve ampliação sem a devida licença, pois estava amparada pela AAF; 
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� Seja considerado insubsistente o Auto de Infração em razão da existência da Licença de 
Operação, da Autorização de Funcionamento e do pedido de Renovação formalizado; 
 
� Há suspeição da gestora Paula Agda Lacerda da Silva, pois se verifica que a mesma foi 
gestora do processo de licenciamento ambiental e também atuou como gestora/analista 
quando da análise da defesa. 
 
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 deve ser aplicada a atenuante prevista no art. 68, I, “i”, do 
Decreto nº 44.844/2008, pois apesar de o curso d’água ter denominação de vereda, trata-se 
de córrego, possuindo, assim, matas ciliares, a mesma não pode prosperar, uma vez que 
não foi identificado no empreendimento córregos, ou rios, portanto, não existem matas 
ciliares.  Ademais, os pontos demonstrados pelo empreendedor (fl. 84) tratam-se, sem 
dúvidas, de veredas, visto que que possui solos hidromórficos onde o lençol freático aflora 
na superfície, com a presença de palmeiras arbóreas Mauritia flexuosa (Buriti) emergente 
em meio a agrupamentos de espécies arbustivo-herbáceas.  
 
O recorrente alega, ainda, que a atenuante prevista no art. 68, I, “f”, do citado Decreto, deve 
ser considerada, tendo em vista que em grande extensão das áreas de reserva legal 
verifica-se sua conservação e que o empreendedor tem adotado medidas para sua 
preservação. No entanto, tal afirmação não merece respaldo, uma vez que, conforme 
exposto no Auto de Fiscalização nº 140498/2014, a reserva legal do empreendimento não 
se encontra devidamente preservada, tendo sido constatado, naquela oportunidade, a 
presença de gado em uma gleba de reserva legal. 
 
Quanto à aplicação da atenuante prevista no art. 68, I, “c”, as consequências dos fatos 
ensejadores da autuação não podem ser considerados de menor gravidade, eis que, 
conforme exposto acima, trata-se de infração classificada como GRAVE pelo Decreto nº 
44.844/2008, não sendo cabível, portanto, 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;” 

 
Quanto à aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sob pena de se 
igualar o empreendimento àqueles onde não existe nenhum percentual de reserva legal e de 
APPs preservadas, verifica-se que os mesmos foram observados, eis que a autuação foi 
realizada considerando os valores mínimos estabelecidos no art. 66, do Decreto Estadual nº 
44.844/2008, considerando os antecedentes do infrator, o tipo de infração verificada e o 
porte do empreendimento. 
 
Quanto ao fato de o empreendedor possuir a Licença Operação Corretiva nº 0065 NOR e a 
Autorização Ambiental de Funcionamento – AAF – nº 02740/2010, não procede a alegação 
de que a ampliação que ensejou o Auto de Infração nº 11538/2015 estava amparada pela 
Autorização Ambiental de Funcionamento, senão vejamos. 
 
No dia 16 de junho de 2014 o empreendedor formalizou Processo de Revalidação das 
citadas LOC nº 0065 NOR e AAF nº 02740/2010 (Processo Administrativo COPAM nº 
8878/2005/003/2014). 
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No entanto, em 14 de setembro de 2014, o mesmo formalizou, ainda, o Processo 
Administrativo nº 8878/2005/004/2014, no bojo do qual está sendo analisada nova Licença 
de Operação Corretiva – LOC, referente a áreas ampliadas e em operação no 
empreendimento sem a devida Licença de Operação. 
 
A simples formalização do novo processo de LOC já comprova a pertinência da autuação 
em questão, uma vez que o próprio autuado está em processo de regularização das áreas 
ampliadas sem os trâmites administrativos e legais próprios. 
 
Insta salientar que a fiscalização que motivou a autuação em apreço foi realizada para 
análise do citado processo de LOC, em 05 de novembro de 2014, oportunidade em que foi 
constatado pela equipe técnica da SUPRAM NOR que o empreendimento havia ampliado e 
estava operando atividades sem a devida licença ambiental (Auto de Fiscalização nº 
140498/2014 – fls. 01/02). 
 
Assim, quanto à alegação de que o Auto de Infração deve ser considerado insubsistente em 
razão da existência da Licença de Operação, da Autorização de Funcionamento e do pedido 
de Renovação formalizado, a mesma não merece respaldo, visto que as áreas ampliadas no 
empreendimento, objeto de processo de licenciamento ambiental específico, não estavam 
regularizadas por meio dos referidos processos, tanto que o autuado iniciou processo 
específico para a regularização de tais áreas, o que, por si só, justifica a total improcedência 
do recurso. 
 
Quanto à afirmação de suspeição da gestora Paula Agda Lacerda da Silva em atuar no 
processo em questão, tal alegação também não procede, tendo em vista que não existe 
qualquer impedimento para que o agente fiscalizador do órgão ambiental atue em processo 
administrativo, uma vez que não se enquadra em quaisquer das hipóteses de suspeição ou 
impedimento previstas nos artigos 61, 62 e 63, da Lei Estadual nº 14.184/2002, que dispõe 
sobre o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual. 
 
Certo é que restou caracterizada a infração à legislação ambiental e os argumentos 
apresentados no recurso não são suficientes para descaracterizar a infração cometida. 
 
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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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. Parecer Conclusivo 
 
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 artigo 73, parágrafo único, do Decreto Estadual nº 47.042/2016, sugerindo a 
MANUTENÇÃO  das penalidades de MULTA SIMPLES e SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES. 
 
Data: 21/02/2017 
 
Equipe Interdisciplinar:  MASP Assinatura  
Paula Agda Lacerda da Silva 
Gestora Ambiental  
 

1332576-6 Original Assinado 

Tallita Ramine Lucas Gontijo 
Gestora Ambiental de formação Jurídica 
 

1401512-7 Original Assinado 

De acordo: Ricardo Barreto Silva 
Diretor Regional de Regularização Ambiental 
 

1148399-7 Original Assinado 

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

1138311-4 Original Assinado 

 
 


