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PARECER ÚNICO 
1 – DADOS DO PROCESSO E EQUIPE DE ANÁLISE 

Número do Auto de 
Infração: 

006199/2015 

Número do Processo: 00657884/2019 
Nome/Razão Social: Palmeira Indústria e Comércio de Móveis Ltda. 

CPF/CNPJ: 20.354.981/0004-25 
Município da infração Ubá 

 

EQUIPE INTERDISCIPLINAR MASP ASSINATURA 
Wander José Torres de Azevedo - 
Analista Ambiental - Direito 

 

1.152.595-3 
 

Jéssika Pereira de Almeida - 
Gestor Ambiental 

 

1.365.696-2  

De acordo:Bruno Machado da Silva - 
Coordenador do NAI ZM 

 

1.364.396-0 
 

De acordo:Eugênia Teixeira-DREG 1.335.506-0  
De acordo:Elias Nascimento de 
Aquino-DRCP 

 

1.267.876-9  

2 – RESUMO DA AUTUAÇÃO 

Data da lavratura: 10/06/2015. 
Decreto aplicado: ☒ 44.844/2008    ☐ 47.383/2018 

Infrações: 
Código: Descrição: 

 

1 - Código n° 105. 
1 – O empreendimento apresentou algumas comprovantes de 
cumprimento de condicionantes fora do prazo legal. 

 

Penalidades Aplicadas: 

☒

Multa Simples: ☒ inciso II, do art. 56, do Decreto n° 44.844/2008   
                           ☐ inciso II, do art. 73, do Decreto n° 47.383/2018   
 

1 - Valor: R$ 30.052,27(trinta mil e cinquenta e dois reais e vinte e sete centavos). 
3 – RELATÓRIO 

 
O recorrente é detentor de um empreendimento cuja atividade principal é a 

“fabricação de móveis de madeira, vime e junco ou com predominância deste materiais, com 
pintura e/ou verniz”, código B-10-02-2, da antiga DN COPAM 74/2004, porte grande, classe 5 
e que fora regularizado ambientalmente, conforme decisão do órgão competente na data de 
23/09/2015 (LO 0834/2015, válida até 23/09/2021, extraída do PA 01333/2005/004/2014). 

 
Em 01/06/2015, foi realizada vistoria na área do empreendimento, quando se  

constatou, também com base nos dados dos PA antigo, que o empreendimento descumpriu 
diversas condicionantes de sua licença ambiental anterior, à época. 



 

 

 
Governo do Estado de Minas Gerais 
Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos 
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável 
Núcleo de Autos de Infração da SUPRAM-ZM 

 

 

 2 

 
Assim, com base nestas questões fáticas, foi lavrado o AI nº 006199/2015, e, no 

mesmo dia, o ora recorrente se submetera à assinatura de TAC com o órgão visando compor, 
entre outras coisas, as irregularidades constatadas no citado auto de infração. 

 
O ora recorrente também apresentou sua defesa, analisada com base nos 

fundamentos do parecer que subsidiou a decisão de primeira instância administrativa, com o 
indeferimento total dos seus pedidos.  

 
Notificado em 23/08/2019, apresentou recurso. 
 
Eis o caso dos autos! 
 
 

4 – RESUMO DO RECURSO APRESENTADO 
 

Tempestividade: 
Data da cientificação da 
decisão sobre a defesa: 
          23/08/2019 

Data da postagem/ protocolo 
do recurso administrativo: 

23/09/2019 

☐ 
☒ 
 

Intempestiva 
Tempestiva 

 

Requisitos de Admissibilidade: 
☒ Cumpre todos os requisitos de admissibilidade previstos pelo art. 66 do Decreto n° 

47.383/2018. 
 

Resumo da Argumentação: 
 

1. Preliminarmente, alega nulidade do auto de infração pois não teriam sido descritas 
pormenorizadamente as condicionantes que não teriam sido cumpridas; 

2. Pugna pela exclusão das penalidades com base no art. 29-B do Dec. 46.381/2013, que 
alterou o Dec. 44.844/2008, por se tratar de EPP; 

3. Alega a necessidade de se aplicar atenuantes de penas (art. 68, “c” e “j”); e 
4. Alega necessidade de se atribuir efeito suspensivo à decisão recorrida no recurso. 
 

 Resumo dos Pedidos: 
 

1. Seja o recurso recebido; 
2. Seja determinada  reconsideração da decisão; 
3. Por fim, o julgamento procedente do recurso em tela com a nulidade da infração ou a 

desconstitução da infração. 
 
5 – FUNDAMENTOS 

05.1. Da assinatura de TAC e seus efeitos: 
 
Antes da análise de que quaisquer fundamentos recursais, há de se frisar que, não 

tendo como contrapor os fatos constatados no auto de fiscalização n.º 084/2015 - base 
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integrante do processo administrativo de sua licença no qual constou o descumprimento das 
condicionantes -, eis que o interessado compareceu espontaneamento junto ao órgão ambiental 
e se submeteu à assinatura do competente Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta 
Ambiental (TAC n.º 0552377/2015). 

 
Nele, expressamente, constou a submissão também da base de fato do auto de 

infração ora em análise, do qual se transcreve, expressamente, um pequeno trecho: 
 

“Considerando que, em decorrência, a empresa foi autuado por cumprir 
condicionantes fora do prazo fixado, sem causar poluição ou degração 
ambiental, conforme art. 83, Anexo I, código 105, do Decreto 44.844/2008, 
tendo sido aplicada a penalidade de multa simples no valor de 
R$ 30.052,27 (trint mil, cinquenta e dois reais e vinte e sete centavos);” 

 
Como cediço, por optar pela composição amigável quanto ao fato relatado, o efeito 

imediato da assinatura de um TAC é a desidratração integral das teses defensivas. 
 
Nesse sentido, a ementa do Parecer da AGE nº 15.455, de 25/09/2015 1 , 

confeccionado após consulta promovida pela Assessoria Jurídica da SEMAD:  
 

“Direito Ambiental – Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta – 
Compromisso de Controle de Fontes de Poluição. Auto de Infração N. 
0661/2008 – Vício de Competência – Convalidação – Assinatura do TAC – 
Reconhecimento da Ilegalidade. (...) A assinatura de Termo de 
Compromisso de Ajustamento de Conduta implica reconhecimento, pela 
empresa compromissária, da presença de poluição em sua atividade e do 
descumprimento de medidas e condicionantes técnicas fixadas para seu 
exercício regular. (...)” (g.n.) 

 
Ilustrando o caso, cite-se a OJN 06/2009/PFE/Ibama, a qual, apesar de ter sido 

elaborada sobre outro contexto, acaba por asseverar o mesmo efeito da proposta de assinatura 
de TAC junto ao órgão ambiental, questão esta já antevista pelo parecer da AGE supracitado e 
que diz respeito à inequívoca intenção de compor o erro praticado amigavelmente, confira-se: 

 
“d) Por qualquer ato inequívoco que importe em manifestação expressa de 
tentativa de solução conciliatória no âmbito interno da administração 
pública federal (artigo 2º, inciso IV,da Lei nº 9.873 de 1999). 68. Nessa 
hipótese se enquadram, por exemplo, a proposta de celebração de termo de 
compromisso, ou termo de ajustamento de conduta, bem como a 
instauração de procedimento conciliatório no âmbito da Câmara de 
Conciliação e Arbitragem da Administração Federal, os procedimentos 
referentes à conversão de multa, dentre outros previstos em lei, que 
materializem o intuito dos envolvidos no processo administrativo punitivo 
ambiental em por fim ao conflito de interesses de forma consensual.” 
(g.n.) 
 

Confira-se a jurisprudência mais balizada sobre o tema (g.n.): 
 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO 

 
1 Disponível em: <http://www.age.mg.gov.br/images/stories/downloads/advogado/pareceres2015/parecer-15.506.pdf>. 
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AMBIENTAL. LIMINAR CONCEDIDA. PARALISAÇÃO DAS 
ATIVIDADES DA EMPRESA. TERMO DE AJUSTAMENTO DE 
CONDUTA. DESCUMPRIMENTO. AUSÊNCIA DO "FUMUS BONI 
IURIS". RECURSO DESPROVIDO "IN CASU". - O Termo de Ajustamento 
de Conduta (TAC) constitui ato de reconhecimento por parte do infrator 
da ilicitude da conduta e promessa de readequá-la à lei, sendo certo que 
uma vez aceito o TAC tem natureza de título extrajudicial. (...) (TJMG, 
AGRAVO DE INSTRUMENTO CV Nº 1.0140.11.001129-7/001, 7ª Câmara 
Cível, Rel. Des. Belizário de Lacerda, julgado em 02/09/2014, publicação 
em 05/09/2014).“ 
 
“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO 
EXECUTIVO EXTRAJUDICAL. TERMO DE AJUSTAMENTO DE 
CONDUTA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. NULIDADE. TÍTULO 
INEXIGÍVEL. AUSÊNCIA DE DEFINIÇÃO DO TERMO INICIAL E 
FINAL DA OBRIGAÇÃO. INVALIDEZ. ESTABELECIMENTO DE 
OBRIGAÇÃO DISSOCIADA DA FINALIDADE DE REPARAR O 
SUPOSTO DANO AMBIENTAL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO SEM 
RESOLUÇÃO DE MÉRITO. I. O Termo de Ajustamento de Conduta 
(TAC) constitui ato de reconhecimento, por parte do infrator, da ilicitude 
da conduta e promessa de readequá-la à lei. Uma vez aceito, o TAC tem 
natureza de título extrajudicial e o descumprimento da avença autoriza a 
execução; (...) (TJMG, 7ª Câmara Cível, Rel. Des. Washington Ferreira, 
julgado em 28/01/2014, publicação em 07/02/2014).”  
 

Logo, descaberiam maiores gastos dialéticos sobre os pontos contidos nas defesa, o 
que esvasia, também, esta seara recursal. 

 
 

05.2. Do alegado cerceamento de desa: 
 

A ação de fiscalização fora lídima! Sobre o tópico, o auto de infração encartado nos 
autos está totalmente vinculado aos fatos contidos no auto de fiscalização de n.º 084/2015, que 
detalha a vistoria e toda a situação fática, mormente a questão do cumprimento fora do prazo 
de várias condicionantes. 

 
Há de se destacar, como bem disposto no Parecer Único (PU) 0851071/2015 

(SIAM), extraído dos autos do processo de Revalidação da Licença ambiental do 
empreendimento (vide: PA 0133/2005/004/2014), que as condicionantes descumpridas foram 
totalmente listadas mediante a análise das informações apresentadas pelo próprio 
recorrente em seu relatório de avaliação de desempenho.  

 
Como se alegar nesta seara recursal, cerceamento de defesa por “carecer”, no auto de 

infração, a indicação das condicionantes descumpridas se sua conclusão deu-se justamente 
com base em documentos apresentados pelo próprio interessado? 

 
A despeito dito, no próprio TAC o ora recorrente reconhece não ter cumprido as 

condicionantes de sua licença anterior, confira-se, quanto ao tema, um trecho daquele 
documento: 
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“CONSIDERANDO que, embora a empresa tenha cumprido as 
condicionantes da sua Licença de Operação em Caráter Corretivo (P.A. nº 
01333/2005/001/2008), esta não apresentou alguns comprovantes dentro 
do prazo estabelecido, conforme análise do processo de Revalidação de 
Licença de Operação (P.A. 01333/2005/004/2014);” 

 
Daí também o porquê da decisão recorrida ter rejeitado o argumento, profundamente 

calcado nas conclusões do auto de infração, o qual, por se reportar ao termos do auto de 
fiscalização - e, este por sua vez, ao termos do processo adminstrativo -, criaram as base 
fáticas para a correta manutenção da sanção.   

 
Com efeito, para o tipo infracional descrito no código 105, citar duas, três, quatro, 

cinco ou mais condicionantes descumpridas não acarretaria descaracterização, pois que se trata 
de uma infração calcada em fato e não número. 

 
No auto de infraçãoo o que apenas se fez foi a síntese do que constou no auto de 

fiscalização, que, por sua vez, integrou os dados contidos no processo de revalidação do 
autuado/recorrente; é fato que a descrição minudenciada de cada uma das condicionantes 
alegadamente descumprida é desmedida, confrontando com o princípio administrativo do não 
formalismo exagerado e da eficiência; sendo de se citar, novamente, que tal fato em nada 
afetou o direito de defesa ou o contraditório, execido plenamento nos autos e dentro dos 
requisitos exigidos pela lei.  

 
Frise-se: nos autos constou defesa articulada que teve acesso a todos os citados 

documentos - refirimo-nos, entre outros, ao RADA, produzido pelo próprio autuado/recorrente 
em seu processo de revalidação -. Caso quisesse contratidar as constatações de 
intempestividade, deveria ter feito de maneira igualmente articulada, com contra-provas. Em 
momento algum assim agiu! 

 
A alegada nulidade, por todos os fundamentos acima, há de ser novamente repelida. 
 

 
05.3. Do alegado princípio orientativo da fiscalização: 

 
Pugna o recorrente pela conversão da multa em notificação com a consequente 

exclusão da multa aplicada, tendo em vista trata-se de empreendimento enquandrado em EPP. 
 
Assim, se tivesse sido notificado para regularizar sua situação a mesma teria 

cumprido todas as exigências dentro do prazo, o que afastaria a lavratura de auto de infração. 
O que seria impossível, dada a exaustão do tipo: intempestividade da condicionante! 

 
De qualquer maneira, alega que a notificação é devida, uma vez que o 

autuado/recorrente seria empresa de pequeno porte e fez prova dessa condição no presente 
processo, o que não é verdade, sendo, inclusive, vedado a apresentação de documentos que já 
pudessem constar quando da apresentação da defesa (art. 67 do Dec. 47.383/2018). 

 
Mesmo assim, repare-se que o artigo 29–A da referida norma elenca de forma 

taxativa as hipóteses em que a prévia notificação do fiscalizado é cabível. Veja-se: 
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“Art. 29-A. A fiscalização terá sempre natureza orientadora e, desde que 
não seja constatado dano ambiental, será cabível a notificação para 
regularização de situação, nos seguintes casos: 
I - entidade sem fins lucrativos; 
II - microempresa ou empresa de pequeno porte; 
III - microempreendedor individual; 
IV - agricultor familiar; 
V - proprietário ou possuidor de imóvel rural de até quatro módulos 
fiscais; 
VI - praticante de pesca amadora; 
VII - pessoa física de baixo poder aquisitivo e baixo grau de instrução. 
§ 1º Será considerada pessoa física de baixo poder aquisitivo e baixo grau 
de instrução, para fins do inciso VII do caput, aquela cuja renda familiar 
for inferior a um salário mínimo per capita ou cadastrada em programas 
oficiais sociais e de distribuição de rendas dos Governos Federal ou 
Estadual e que possua ensino médio fundamental incompleto a ser 
declarado sob as penas legais. 
§ 2º A ausência de dano ambiental será certificada em formulário próprio 
pelo agente responsável por sua lavratura.” 
 

Ocorre que, ainda que se trate de empresa de pequeno porte tem-se que o 
autaudo/recorrente não fazia jus à prévia notificação como quer induzir. Isso porque, 
clarividente que os preceitos elencados no artigo 29 e seguintes do Decreto Estadual n° 
44.844/2008 dizem respeito às atividades de fiscalização, em especial em empreendimentos 
que não tiveram, junto ao órgão ambiental, o início de qualquer procedimento 
administrativo. 

 
Tal fato explica-se tendo em vista que o mesmo serve para informar e orientar as 

pessoas determinadas em seu rol taxativo que as atividades exercidas em seu empreendimento 
são passíveis de licenciamento em sentido amplo, tendo em vista a potencial lesividade de suas 
atividades ao meio ambiente, razão pela qual se concede prazo para regularização do 
empreendimento. 

 
No presente caso, não há o que instruir o recorrente a quais procedimentos deveria 

seguir, posto que tal fato ocorreu quando das tratativas com o órgão ambiental para a 
concessão da licença em caráter corretivo primitivo. Tal fato não seria alegável nem em sede 
de autuação em razão da operação do empreendimento sem a devida licença pelas mesmas 
razões. 

 
O recorrente sabia do dever de observar as condicionantes, tanto que já possuía 

anteriormente licença válida até 2014, aproximadamente. Assim, o artigo 29 e seguintes do 
Decreto Estadual n° 44.844/2008 perde eficácia ante o caso em comento, e caso fosse possível 
sua aplicação no caso concreto, premiaria o empreendedor faltoso. 

 
Tanto é verdade que o artigo 29-B, parágrafo 1° é claro ao estabelecer que a 

notificação para regularização ocorrerá uma única vez, razão pela qual quando da 
concessão da primeira licença não foi a recorrente autuada pela operação sem a devida licença. 
Ademais, o artigo 29-A e seguintes diz respeito apenas à operação e instalação dos 
empreendimentos, razão a mais pela qual não é cabível ao presente caso. 
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“Art. 29-B. As hipóteses previstas nos incisos do art. 29-A deverão ser 
comprovadas no ato da fiscalização, sob pena de lavratura do competente 
auto de infração, nos termos deste Decreto. 
§ 1º A notificação para regularização de situação prevista no art. 29-A será 
oportunizada uma única vez ao infrator e deverá ser autua informação do 
órgão ambiental ou equivalente pela unidade administrativa responsável 
pela sua elaboração.” 
 

Além disso, fato é que todas as condicionantes impostas deveriam ter sido cumpridas 
e/ou justificadas dentro do prazo para seu cumprimento, ou seja, quando da concessão da 
licença primitiva, o que não o foi; quedou-se, àquela época, portanto, inerte o recorrente. 

 
Conforme consta do Parecer Técnico GEDIN n° 203/2007, o prazo para 

cumprimento das condicionantes deveria começar a contar a partir da concessão da Licença. 
Assim, o recorrente, a partir de cincessão de sua primitiva lincença, deveria ter tomado 
quaisquer das atitudes acima descritas, mas não o fez, conforme é possível verificar tanto do 
Sistema Integrado de Informação Ambiental – SIAM quanto do processo físico, restando 
caracterizada, portanto, a infração administrativa ambiental. 

 
Desse modo, através de um juízo de ponderação e calcado no princípio da 

proporcionalidade, a conversão da autuação em notificação com consequente exclusão da 
penalidade mostra-se incabível no presente caso. 

 
 
05.4. Da não constatação de qualquer causa de minoração da multa simples: 

 
De outra maneira, não se sustenta a tese esposada no recurso sobre a eventual 

aplicação da atenuante descrita na alínea “c” (menor gravidade dos fatos). 
 
Com efeito, trata-se o caso de infração de natureza grave, em flagrante desrespeito 

a decisão de órgão colegiado quando da fixação das atenuantes, o que afastaria, em tese, 
também, a adequação típica tratada nesta atenuante. 

 
Por sua vez, a juntada do suposto documento de certificação ambiental voluntária 

(alínea “f”) deu-se apenas quando do recurso, ação contrária à determinação contida do art. 67 
do Decreto n.º 47.383/2018; mesmo assim, o citado documento infringe outra regra básica: não 
está escrito no vernáculo brasileiro! 

 
Desta forma, descabe acolher o argumento recursal sobre o tema. 

 
 
 
05.4. Do citado efeito suspensivo: 

 
Por fim, como regra geral, o decreto de multas mineiro vigente (e também ao tempo 

da infração) não previa, em regra, a aplicação do efeito suspensivo aos termos da 
defesa/recurso. 
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Agora, levando em consideração até mesmo a lei geral do procedimento 
administrativo mineiro, não se indentifica, no caso, a integração de quaisquer requisitos gerais 
também para a concessão da medida. 

 
Logo, sem razão de ser o argumento! 

 
6 – CONCLUSÃO  
 

Diante de todo o exposto, opinamos pelo conhecimento do recurso apresentado pelo 
autuado, tendo em vista que tempestivo, instruído da forma do artigo 66. 
 
☒ Manutenção: 

Opinamos, contudo, pelo NÃO ACOLHIMENTO dos argumentos apresentados 
pelo autuado em seu recurso, face à ausência de fundamentos de fato e de direito que o 
justifique e tendo em vista estar o auto de infração em conformidade com os requisitos 
formais. 

Opinamos, assim, pela manutenção integral da penalidade aplicada no presente auto 
de infração, de acordo com a decisão que analisou a defesa, a saber, a pena de multa simples, 
no seu valor de R$ 30.052,27 (trinta mil, cinquenta e dois reais e vinte e sete centavos). 

 
Após decisão da Unidade Regional Colegiada Zona da Mata (URC ZM /COPAM), 

conforme competência definida pelo artigo 9º, V, b, do Decreto Estadual nº 46.953/2016, 
recomendamos a notificação do atuado para, no prazo de 30 (trinta) dias, efetuar o pagamento 
do valor da multa, devidamente atualizada, sob pena de encaminhamento do processo 
administrativo para fins de inscrição do valor em dívida ativa do Estado. 

 
Ubá, 08 de outubro de 2019. 

 


