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PARECER ÚNICO     PROTOCOLO Nº 1178342/2015. 
 

Indexado ao Processo n.º 00757/2004/002/2011. 

Auto de Fiscalização n.º 071/2010. Data: 28/07/2010, às 14h00min. 

Auto de Infração nº: 10174/2010. Data: 30/07/2010, às 14h51min. 

Notificação da Decisão: 03/09/2015. Recurso: 05/10/2015. 

Infração I: multa simples, termo de embargo c/c reincidência – Art. 83, código 122, e art. 65, II, 
todos do Dec. 44.844/08. 

 

Nome do Empreendedor: Lauro Luiz Gonzaga Neto. 

Empreendimento/Razão Social: Fazenda da Vargem. 

CPF: 608.969.066-04. Município: Amparo da Serra/MG. 

 
Atividades do empreendimento:  

Código DN 74/04 Descrição Porte 

– G-02-06-2 –  Suinocultura (unidade de produção de leitões). – P – 

Data: 5/12/2016. 

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 
Técnico 

MASP Assinatura 

De acordo: 
Leonardo Gomes Borges 

1.365.433-0 
 

Diretor de Controle Processual MASP Assinatura 
De acordo: 
Elias Nascimento de Aquino 

1.267.876-9 
 

 

01. DOS FATOS  
 

Elaboração de consubstanciado relatório de vistoria posteriormente 

transformando em auto de fiscalização, ambos de meados do ano de 2010; 

 

Lavratura do auto de infração, com a imposição de uma pena pecuniária somada 

ao termo de embargo, com a consequente notificação ao representante da recorrente, 
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conferindo-lhe, à época, prazo para apresentação de defesa ou pagamento da pena 

pecuniária em vinte dias; 

 

Apresentação tempestiva de defesa administrativa pelo interessado; 

 

Elaboração de controle da legalidade sugerindo a revisão do auto de infração por 

ter sido constatado a reincidência genérica contida no art. 65, II, do Decreto n.º 44.844/08 

(pesquisa junto ao CAP), bem como a aplicação da atualização do valor da multa, conforme 

Parecer da AGE de n.º 15.333, de 15/04/14 (documento de n.º 1187965/2014); 

 

Decisão administrativa, no controle processual, acolhendo inteiramente a 

sugestão constante naquele documento, tendo determinando a reabertura do prazo para 

a apresentação de defesa (art. 82 do Decreto n.º 44/844/08); 

 

Apresentação, pelo interessado, de complementação de defesa, também 

considerada como tempestiva (documento n.º 0503266/2015).  

 

Parecer Único de n.º 0760486/2015 opinando pela improcedência total das teses 

sustentadas pela defesa, sugerindo a convalidação da pena de multa simples, cumulada 

com a reincidência, mas se manifestando pelo afastamento da pena de embargo, com base 

nos fundamentos nele constantes;  

 

Decisão em primeira instância administrativa proferida pelo Ilustre 

Superintendente da SUPRAM/ZM, n.º 0760871/2015, datada de 06/08/2015, que acolheu 

inteiramente os termos do parecer único conclusivo acima citado; 

 

Notificação do recorrente em 03/09/2015 (fls. 067 dos autos), quando lhe foi 

concedido o prazo de vinte dias para o pagamento da sanção pecuniária ou apresentação 

de recurso no prazo de trinta; 

 

Pelo que se percebe do protocolo SUPRAM/ZM de n.º 0969525/15, datado de 

05/10/2015, foi apresentado o competente recurso administrativo pelo interessado. 
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01.1. Dos fundamentos do recurso 
 

No que tange ao recurso apresentado, alegou-se, em síntese, que: 

 

➢ ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer senão em virtude de lei; 
 

➢ inicialmente, o recorrente foi multado num valor de R$11.032,45 (onze mil 
e trinta e dois reais e quarenta e cinco centavos) – valor atualizado –, e, 
posteriormente, teria havido “nova” autuação, pois o valor foi elevado para 
R$22.062,69 (vinte e dois mil e sessenta e dois reais e sessenta e nove 
centavos), ao se proceder ao cotejo de agravante. Que tal ação teria 
desrespeitado os ditames legais e constitucionais, e, diante desta 
irregularidade, deve ser anulada, tendo juntado para tanto documento 
probatório da descaracterização do AI anterior; 

 
➢ em relação ao auto de infração de n.º 021934/2008, conforme juntada aos 

autos do processo da Ação Civil Pública n.º 0521.13.001902-4, cópia do 
laudo pericial teria descaracterizado a intervenção em APP que fora 
identificada para a lavratura aquele auto de infração, inexistindo, portanto, 
os fundamentos para a caracterização da reincidência nos presentes; 

 
➢ requer o cancelamento da multa ou, alternativamente, a revisão dos autos 

deste processo administrativo, bem como a “nulidade” do auto de infração 
n.º 10174/2010.  

 
Também há nos autos manifestação constante às fls. 097/103 requerendo a 

nulidade do auto de infração 21.394-c/2008, com base em alegação descaracterização da 

APP pela emissão do Laudo Pericial Ambiental e Análise Planialtimétrica, documentos 

juntados na ACP judicial movida pelo MP em face do recorrente, quanto a tal peça 

processual, para tanto, recomendamos o seu desentranhamento e o seu envio, com uma 

juntada em cópia para estes, para os termos do processo administrativo n.º 

05.050000233/09, posto que não relacionado com os presentes autos. 

 

Conhecidas as teses defensivas, passemos à análise do contorno dos autos. 
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02. DO CONTROLE PROCESSUAL 
 
02.1. Da notificação e do recurso 

 

O aviso de recebimento número de rastreio JS121272877BR comprova a 

notificação da recorrente no dia 03/09/2015 (quinta-feira) sobre a decisão de primeira 

instância administrativa, momento em que lhe foi facultado o prazo de vinte dias para o 

pagamento da multa ou o prazo de trinta para a apresentação de recurso. 

 

Portanto, considerando a faculdade de recorrer, o prazo de tinta dias iniciou-se 

no dia 04/09/2015 (sexta-feira) e venceria no dia 09/10/2015 (sexta-feira), sendo 

tempestivo, portanto, o recurso em tela, tendo em vista que o seu protocolo deu-se em 

05/10/2015 (segunda-feira); frise-se, ainda, que na respectiva peça 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 44.844/2008, recomendamos que o mesmo seja devidamente 

processado 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 administrativo 
 

02.2.1. Da legalidade das sanções aplicadas 
 

De início, não há que se falar em inexistência de lei para a aplicação das sanções, 

pois, conforme se percebe, o Decreto n.º 44.844/2008 possui fundamentação expressa em 

norma própria, e a ação fiscalizadora, ao fixar a multa, deu-se de maneira flagrantemente 

vinculada, totalmente fundamentada em nossa Constituição Federal como conteúdo de 

validade final. 

 

Neste contexto, é de se citar a Lei n.º 6.938/81, que trata do Sistema Nacional de 

Meio Ambiente, reservando aos Estados a gestão de interesses regionais, entre eles a 
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lavratura de auto de infração de empreendimentos que somente abranjam o próprio 

Estado, normativamente quando determina que: 

 

“Art. 11 – Compete ao IBAMA propor ao CONAMA normas e padrões para 

implantação, acompanhamento e fiscalização do licenciamento previsto no 

artigo anterior, além das que forem oriundas do próprio CONAMA.  

§1º - A fiscalização e o controle da aplicação de critérios, normas e padrões de 

qualidade ambiental serão exercidos pelo IBAMA, em caráter supletivo da 

atuação do próprio órgão estadual e municipal competentes.  

 §2º - Inclui-se na competência da fiscalização e controle a análise de projetos de 

entidades, públicas ou privadas, objetivando a preservação ou a recuperação de 

recursos ambientais, afetados por processos de exploração predatórios ou 

poluidores.”  

 

Realmente, a atividade administrativa encontra-se completamente respaldada 

nos termos do art. 37, caput, da Constituição Federal. O mencionado princípio possui 

importância ímpar para o cidadão quando lhe garante a medida correta com a qual será 

tratada pelo Estado, na busca de se evitar o cometimento de arbítrios. 

 

No caso, a violação ao princípio da legalidade somente existiria caso o Decreto, 

desvinculado de norma legal, gerasse obrigações estabelecidas exclusivamente por ato do 

Executivo Estadual. O que não foi o caso! 

 

Os fundamentos legais de validade desta ação fiscalizatória possui norma 

específica, totalmente enfaixada no Decreto Regulamentador de n.º 44.844/2008. 

 

Desta forma, o que se teve foi aplicação literal da lei, senão bem dizer ampla, 

comparativa e flagrantemente antenada com todos os preceitos máximos da seara do 

direito público, não havendo nenhuma mácula que possa ser inquinada tanto no mérito 

quanto nos dados de direito que foram utilizados para confirmar as sanções contidas no 

auto de infração.  

 

Corroborando o entendimento, confira o seguinte fragmento de decisão do STJ: 
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“No campo das infrações administrativas, exige-se do legislador ordinário apenas que 
estabeleça as condutas genéricas (ou tipo genérico) consideradas ilegais, bem como o 
rol e limites das sanções previstas, deixando o detalhamento daquelas e destas para a 
regulamentação por meio de Decreto. (REsp. 1075017/MG, Rel. Ministro Herman 
Benjamin, Segunda Turma, julgado  em 25/08/2009, DJe 04/05/2011)” (marcamos) 
 

Bem semelhante ao caso, tem-se: 

 
“AUTO DE INFRAÇÃO. IRREGULARIDADE. MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. 
ILEGALIDADE AFASTADA.  
- Não constitui nulidade, mas mera irregularidade a troca de dispositivos legais nos 
campos de preenchimento do Auto de Infração, pois tal fato não ocasiona qualquer 
prejuízo de defesa à autora, sobretudo quando os fatos na forma em que colocados no 
auto permitiram o pleno exercício de defesa, tendo o autor plena ciência dos fatos que 
lhe foram imputados.  
- Tanto o AI como as decisões administrativas que o mantiveram encontram-se 
devidamente motivados, trazendo em si os pressupostos necessários à sua validade, 
quais sejam, os dispositivos legais em que se fundamenta a conduta, assim como a 
descrição clara do fato.  
Descabida a alegação de ilegalidade do auto de infração, porquanto foi a Lei nº 
9.605/98 que estabeleceu as infrações e as sanções aplicáveis, e não o Decreto nº 
3179/99, tanto que vem fundamentado precipuamente na lei. (TRF 4ª Região, 
Apelação Cível 2001.720.100.21345-SC, 4ª Turma)” 

 

Por guardar o devido alinhamento com a lei estadual, o auto de infração, lavrado 

com lastro em seu regulamento delimitador, não viola o princípio da legalidade, razão pela 

qual não pode ser inquinado como nulo. 

 

Diante deste relato, fica mais do que clara que as sanções foram corretamente 

instrumentalizadas pelo agente fiscalizador. A norma sancionadora é bastante por si só 

para coibir condutas lesivas ao meio ambiente, ao descrever condutas ilegais e cominar-lhe 

as devidas penalidades. Logo, a legalidade da ação fiscalizadora salta aos olhos! 

 

Assim, há de se afastar qualquer pretensão de nulidade neste sentido! 

 

02.2.2. Da análise pormenorizada da multa anterior 
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Com efeito, após a devida sanção aplicada nestes autos em 2010, e por estar o 

processo ainda em análise, é fato que foi constatado, quando da apreciação do controle da 

legalidade, que o sujeito passivo já havia sido multado anteriormente.  

 

A multa deflagradora da reincidência decorre da aplicação do Auto de Infração 

n.º 21934-/C2008, extraído do processo administrativo n.º 05.05.0000233/09, conforme 

Parecer Processual de sua instrução, do qual se extrai os seguintes fundamentos:  

 

“O embasamento legal da autuação fundamentou-se no artigo 56, inciso II, 

iV, e VII e IX do Decreto Estadual 44.844/2008, que estabelece como 

infração administrativa à legislação ambiental de Minas Gerais, o art. 86, 

Código 305 II: ‘-desmatar florestas e demais formas de vegetação de 

espécies nativas, em área de preservação permanente’; Código 305 II 

suprimir florestas e demais espécies nativas, em área de preservação 

permanente; e Código 322 B. Fazer queimada sem autorização do órgão 

ambiental, (...omisiss...).” 

 

Pois bem, com base no Laudo Pericial juntado aos autos, eis que se pode 

perceber de maneira incontestável a inexistência, no local da antiga autuação, de área de 

preservação permanente propriamente dita, à guisa dos requisitos legais para tanto. Sobre 

o tema, confira as conclusões lançadas pelo citado perito: 

 

“1 – Houve na propriedade dos requeridos intervenção não autorizada em 

área de Preservação Permanente? Em caso positivo, em que 

constituiiu(iram) a(s) intervenção(cões)? 

Resposta: De acordo com os resultados da perícia realizada em 02/10/15, 

conclui que não houve intervenção não autorizada em APP, pois a área 

designada como tal no Boletim de Ocorrência (BO) nº 661.986 não 

atendeu aos requisitos da legislação Federal e Estadual (Lei Federal nº 

12651/2012 Art. 4 e a Lei Estadual nº 20.922/2013 Art. 9) para se assim 

classificada.” (g.n.) 
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Neste mesmo sentido seguiu o Relatório Técnico de Fiscalização, elaborado por 

profissionais do SISEMA, também anexo aos autos, que teve como referência o processo 

n.º 521.13.001902-4, protocolo SIAM S0451355/2013, ao atestar que “os locais das 

intervenções constantes no BO nº 661986/2008 não são consideradas áreas de 

preservação permanente.” (g.n.) 

 

Para concluir: “Diante do exposto, concluímos que os locais das intervenções 

constantes no BO nº 661986/2008 não são considerados áreas de preservação 

permanente, bem como não foram encontrados indícios de desmate de vegetação 

florestal nativa ou incêndio.” (g.n.) 

 

Neste ponto, deve ser parcialmente atendido o pleito recursal para, à falta da 

caracterização das infrações inscritas no item 305 em tela apontadas naqueles outros 

autos administrativos – devidamente contraditadas por documentos idôneos e com fé-

pública. 

 

Contudo, percebe-se daquele mesmo auto de infração constou, também, a 

infração referente ao código 322, de seguinte texto: 

 

“Código 322 Fazer queimada sem autorização do órgão ambiental” 

 

Desta forma, em que pese terem sido flagrantemente descartadas as demais 

infrações, ainda assim persistiriam os efeitos da reincidência em relação à citada infração 

remanescente ao Código 322, pois que este último não diz respeito, propriamente, à 

intervenção em APP, mas sim à falta de autorização para queimada. 

 

Logo, com base neste argumento, há de se manter a pena de reincidência. 

 

03. DA COMPETÊNCIA 
 

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 122, do Decreto 
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Estadual de n.º 44.844/2008; considerando o disposto no art. 43, inciso I, do mesmo 

diploma; e considerando, por fim, 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, cumprindo também os termos do art. 73, parágrafo único, do Decreto n.º 

47.042/2016. 

 

04. DA CONCLUSÃO 
 

 

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

cumpriu os requisitos formais para tanto, mas, no mérito, aos Conselheiros da URC da 

Zona da Mata, que os seus pedidos sejam julgados TOTALMENTE IMPROCEDENTES, para o 

fim de confirmar a multa simples no valor de R$ 22.062,69 (vinte e dois mil e sessenta e 

dois reais e sessenta e nove centavos)1. 

 

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

a elaboração do DAE, intimando-se definitivamente a interessada para o pagamento da 

multa simples no prazo e vinte dias, sob pena de inscrição imediata do crédito em Dívida 

Ativa do Estado, em face do encerramento da fase administrativa. 
 

Salvo melhor juízo, este é o parecer. 

                                                 
1 Vide Resolução Conjunta SEMAD/FEAM/IEF/IGAM n.º 2.223, de 26 de novembro de 2014. 


