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PARECER RECURSO 
Processo CAP nº 441431/16 Auto de Infração: 55553/2016 
 
1. Identificação 
 
Autuado: 
Elo Forte Armazéns Gerais Ltda. - EPP 

CNPJ / CPF: 
03.088.842/0001-35 

 
2. Discussão 
 
Em 28 de março de 2016 foi lavrado pela Diretoria Regional de Regularização Ambiental, o 
Auto de Infração nº 55553/2016, que contempla as penalidades de MULTA SIMPLES no 
valor total de R$ 16.616,27 (dezesseis mil seiscentos e dezesseis reais e vinte e sete 
centavos), e SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES, em face do autuado Elo Forte Armazéns 
Gerais Ltda., por ter sido constatada a prática da seguinte irregularidade, prevista no artigo 
83, anexo I, código 106, do Decreto Estadual nº 44.844/2008: 
 

“Operar as atividades do empreendimento sem a devida Licença de Operação, não 
tendo sido constatada a existência de poluição ou degradação ambiental”. (Auto de 
Infração nº 55553/2016) 
 

Em 01 de dezembro de 2016, a defesa apresentada foi decidida pela Superintendência 
Regional de Meio Ambiente, sendo mantida a penalidade de multa simples, e excluída a 
penalidade de suspensão das atividades (f. 55). 
 
O Autuado foi devidamente notificado de tal decisão por meio do OF/SUPRAMNOR/Nº 
2998/2016 (f. 57), em 27 de dezembro de 2016, conforme consta no Aviso de Recebimento 
presente à folha 59. 
 
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: 
 
� O art. 56 do Decreto Estadual n° 44.844/08 elenca as formas de aplicações de sanções, 

sendo que, antes de se aplicar a multa simples, o autuado deveria ser advertido; 
 
� O valor deve estar de acordo com o art. 83, Anexo I, do Decreto Estadual n° 

44.844/2008, e deve considerar que não houve reincidência; 
 
� O art. 76 do Decreto Estadual n° 44.844/2008 é explicito quanto à aplicação da 

suspensão das atividades nos casos de segunda reincidência em infração punida com 
multa; 

 
� Antes da fiscalização, o autuado já havia solicitado da SEMAD, a devida licença através 

do Processo Administrativo 21458/2012/001/2015. 
 
� O Certificado de Licença Ambiental n° 011/2016, comprova a legalidade do 

empreendimento, motivo pelo qual a multa deve ser desconsiderada.  
 
� Caso a penalidade seja mantida, que seja revertida em medidas de conservação, 

proteção e melhorias ao meio ambiente, ou até mesmo reduzida e parcelada.  
 
 
3. Análise 



 

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS  
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimen to Sustentável - SEMAD 
Superintendência Regional de Regularização Ambiental  Noroeste de Minas – SUPRAM NOR 
Diretoria Regional de Controle Processual – DCP 
Núcleo de Autos de Infração - NAI 

 

SUPRAM NOR 
Rua Jovino Rodrigues Santana, n° 10 

Bairro Nova Divinéia – Unaí/MG 
CEP 38.610-000 – Tel.: (38) 3677-9800 

DATA 21/02/2017 
Página: 2/4 

 

 
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:  
 
Em relação à aplicação da penalidade de advertência, ao invés de multa simples, tal 
hipótese somente será cabível quando forem praticadas infrações classificadas como leves, 
nos termos do art. 58 do Decreto Estadual n° 44844/2008. 

 
“Art. 58. A advertência será aplicada quando forem praticadas infrações classificadas 
como leves. ” 

  
No presente caso, a infração constatada, prevista no artigo 83, Anexo I, código 106, do 
Decreto Estadual nº 44.844/2008, é classificada como GRAVE, com previsão de pena de 
multa simples, ou, multa simples e suspensão de atividades. Portanto, diferente do alegado 
pelo recorrente, é inaplicável a penalidade de advertência à infração em comento. 
 
Quanto ao valor da multa, ao contrário do alegado no recurso, a não reincidência do 
empreendimento já foi considerada, conforme pode ser verificado no Anexo I, do Decreto 
Estadual n° 44.844/2008, alterado pela Resolução SEMAD n° 2.349, de 29 de janeiro de 
2016. Senão vejamos:   
 

ANEXO I 
(a que se refere o art. 83 do Decreto nº 44.844, de  25 de junho de 2008.) 

Infrações por descumprimento das normas previstas pela Lei nº 7.772, de 1980 - normas sobre a 
proteção, conservação e melhoria do meio ambiente,  

Alterado pela Resolução SEMAD nº 2.349, de 29 de janeiro de 2016 
 

FAIXAS Porte  Inferior  Pequeno  Médio  Grande  
 

Grave 
Sem Reincidência  415,37 4.155,31 16.616,27 33.230,89 

Reincidência Genérica  1.661,46 12.461,51 27.691,57 121.841,05 
Reincidência Específica  4.153,65 16.614,61 33.229,22 166.146,12 

 
Pela simples análise dos critérios de valoração das multas previstos no Anexo I, do 
sobredito Decreto, considerando a infração constatada, prevista no código 106, classificada 
como GRAVE, bem como o porte do empreendimento, classificado como MÉDIO, nos 
termos da Deliberação Normativa COPAM nº 74/2004, aliado ao fato de que o autuado não 
é reincidente, percebemos que o valor mínimo previsto para a multa é justamente 
R$16.616,27 (dezesseis mil seiscentos e dezesseis reais e vinte e sete centavos), como 
consta no Auto de Infração em análise. 
 
Assim, o valor da multa aplicada obedeceu ao Princípio da Razoabilidade, uma vez que a 
autuação foi realizada no valor mínimo da faixa da multa, conforme o art. 66, do Decreto nº 
44.844/2008, considerando os tipos de infrações verificadas e o porte do empreendimento. 
 
Quanto a suspensão das atividades, tal penalidade deve ser aplicada sempre que o infrator 
estiver exercendo atividade sem a licença, conforme o art. 76 do Decreto Estadual n° 
44.844/2008:  
 

“Art. 76. A penalidade de suspensão de atividade será aplicada , pelo servidor credenciado, 
nas hipóteses em que o infrator estiver exercendo a tividade sem a licença ou a 
autorização ambiental competente  e poderá ser aplicada nos casos de segunda reincidência 
em infração punida com multa”. (Sem destaques no original) 
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Ao contrário do alegado pelo recurso, a aplicação da penalidade de suspensão em casos de 
segunda reincidência em infração punida com multa, é apenas mais uma das hipóteses de 
aplicação da referida penalidade, que não se confunde com a hipótese aplicada no presente 
caso. Portanto, a suspensão das atividades foi devidamente aplicada, uma vez que, o 
autuado exercia as atividades do empreendimento sem a devida licença de operação. 
 
Ressaltamos que a penalidade de suspensão das atividades aplicada ao empreendimento, 
já foi excluída na decisão da Superintendência Regional de Meio Ambiente, em 01 de 
dezembro de 2016, com base no art. 76, §3º do Decreto Estadual nº 44.844/2008, tendo em 
vista que a Licença de Operação do empreendimento já foi concedida. 
 
O fato do empreendedor ter dado início à regularização ambiental do empreendimento antes 
da fiscalização, também não é motivo para descaracterizar o presente auto de infração, pois 
não se tratar de denúncia espontânea, nos termos do art. 15 do Decreto Estadual n° 
44.844/2008. 
 
A alegação de que o Certificado de Licença Ambiental n° 011/2016, emitido em 11 de abril 
de 2016, comprova a legalidade do empreendimento, não exime o autuado da penalidade, 
uma vez que a regularização ambiental do empreendimento somente se deu, de fato, após a 
lavratura do respectivo Auto de Infração. 
 
Em relação à conversão de 50% do valor da multa em medidas de controle ambiental, o art. 
63, do Decreto Estadual nº 44.844/2008, estabelece os requisitos a serem cumpridos pelo 
autuado para fazer jus à conversão pleiteada, sendo que o primeiro deles, é a comprovação 
da reparação do dano ambiental causado e da adoção das medidas de controle ambiental 
exigidas pelo órgão ambiental. Senão vejamos: 
 

“Art. 63. Até cinqüenta por cento do valor da multa de que tratam os arts. 60, 61, 62 e 64 
poderão ser convertidos, mediante assinatura de Termo de Compromisso com o órgão 
ambiental competente, em medidas de controle, que poderão incluir ação reparadora a ser 
realizada em qualquer parte do Estado, desde que cumpridos os seguintes requisitos: 
 
I - comprovação pelo infrator de reparação do dano ambiental diretamente causado pelo 
empreendimento e da adoção das medidas de controle ambiental exigidas pelo órgão 
ambiental competente; 
 
II - comprovação do recolhimento do valor restante da multa, que não será convertido em 
medidas de interesse de proteção ambiental e de recursos hídricos, nos termos deste artigo se 
não aplicada a redução a que se refere o § 2º do art. 49; 
 
III - o infrator possua atos autorizativos ambientais, ou os tenha formalizado, ainda que em 
caráter corretivo; 
 
IV - aprovação pelo COPAM, CERH ou Conselho de Administração do IEF, da proposta de 
conversão elaborada pelo infrator. e 
 
V - assinatura de Termo de Compromisso com o órgão ambiental competente, fixando prazo e 
condições de cumprimento da proposta aprovada pelos dirigentes dos órgãos ambientais 
competentes.” (Sem destaques no original) 
 

Desta forma, uma vez que não foi constatada no caso vertente a existência de dano 
ambiental no empreendimento, não há que se falar na conversão requerida pelo recurso, 
ante a impossibilidade de cumprimento de requisito exigido na norma supracitada. 
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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 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 art. 9º, “V”, “b” do Decreto Estadual nº 46.953/2016, 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  
Larissa Medeiros Arruda 
Gestora Ambiental 
 

1332202-9 
Original Assinado 

Isabela Pires Maciel 
Gestora Ambiental de Formação Jurídica 
 

1402074-7 
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 

 
 


