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PARECER ÚNICO  PROTOCOLO Nº 0137601/2017 
Indexado ao Processo nº 1398/2001/003/2015 Auto de Infração nº006724/2015 
 
1. Identificação 
 
Autuado: 
Posto Paracatu Ltda. 

CNPJ / CPF: 
07.830.113/0001-63 

 
2. Discussão 
 
Em 16 de julho de 2015, foi lavrado pela Diretoria Regional de Regularização Ambiental, o 
Auto de Infração nº 6724/2015, 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 Posto Paracatu 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: 
 

“Ampliar as atividades de posto revendedor de combustível sem a devida licença. ” (Auto de 
Infração nº 6724/2015). 

 
Em 11 de fevereiro de 2016, a defesa apresentada foi decidida pela Superintendência 
Regional de Meio Ambiente, sendo mantidas as penalidades aplicadas (f. 43). 
 
O Autuado foi devidamente notificado de tal decisão por meio do OF/SUPRAMNOR/Nº 
367/2016 (f. 44), em 18 de fevereiro de 2016, conforme consta no Aviso de Recebimento 
presente à f. 52. 
 
O recurso é tempestivo, pois foi protocolado nesta Superintendência no prazo de 30 (trinta) 
dias previsto pelo art. 43, do Decreto Estadual nº 44.844/2008, e alega, em síntese, que: 
 
� O Auto de Infração apresenta vícios por falta de advertência prévia ao empreendedor. 
Requereu a observância da Lei nº 9.605/98; 
 
� Ausência dos elementos subjetivos essenciais a punibilidade (dolo ou culpa do 
empreendedor) ou qualquer outra voluntariedade na prática do ato e pugna pela aplicação 
do artigo 72 da Lei 9605/98; 
 
� Afirma que sequer sabe da ampliação a que se refere o agente autuante no auto de 
fiscalização. Argumenta que julgava estar regular e que apenas com a fiscalização tomou 
conhecimento sobre a suposta ampliação, o que invalidaria a imposição de penalidade. 
 
� Informa ausência de clareza e motivação do Auto de Infração, por não ter sido 
especificada a proporção da ampliação, a causa, bem como se houve alteração da área; 
 
� Afirma cerceamento da ampla defesa e do contraditório, o que vicia e invalida a 
pretensão punitiva estatal; 
 
� Que o empreendedor ingressou tempestiva e regularmente com o processo para 
revalidação da Licença de Operação (LO); 
 
� Requereu o reconhecimento das atenuantes previstas no artigo 68, inciso I, alíneas “a”, 
“c” e “e”, do Decreto Estadual nº 44.844/2008; 
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� Subsidiariamente, solicitou o pagamento à vista da multa com desconto de 90%, 
conforme previsto na Lei nº 21.735/2015. 
 
3. Análise 
 
Os argumentos apresentados no recurso são desprovidos de quaisquer fundamentos 
técnicos ou jurídicos capazes de descaracterizarem o Auto de Infração em questão. Não 
obstante tais fatos, consideramos oportuno tecer as seguintes considerações:  
 
O recorrente afirma, inicialmente, que o Auto de Infração apresenta vícios por falta de 
advertência prévia ao empreendedor, o que, segundo alegado pelo mesmo, contraria a Lei 
nº 9.605/98. No entanto, não existe qualquer vício ou irregularidade capaz de invalidar o 
Auto de Infração.  
 
No Estado de Minas Gerais, as normas referentes à tipificação e classificação de infrações 
às normas de proteção ao meio ambiente, bem como os procedimentos administrativos de 
fiscalização e aplicação das penalidades, estão devidamente estabelecidas pelo Decreto 
Estadual nº 44.844/2008. 
 
A lei de crimes ambientais (Lei nº 9.605/98) não é apta a retirar a validade do Decreto nº 
44.844/2008 e ensejar a irregularidade do Auto de Infração nº 6724/2015. Assim, equivoca-
se o autuado ao citar a Lei Federal nº 9.605/98, para o caso em análise, pois pela legislação 
estadual não há previsão legal de prévia advertência ao empreendedor para a lavratura do 
Auto de Infração em apreço, uma vez que não se trata de hipótese de infração classificada 
como leve, mas de infração considerada GRAVE pelo aludido Decreto. Ademais, o 
recorrente foi autuado por infração de natureza administrativa e não pela prática de crime 
ambiental, razão pela qual é inaplicável a Lei Federal nº 9.605/98. 
 
Afirma o recorrente a ausência dos elementos subjetivos essenciais a punibilidade (dolo ou 
culpa do empreendedor) ou qualquer outra voluntariedade na prática do ato e pugna pela 
aplicação do artigo 72 da Lei 9605/98. Entretanto, é importante esclarecer que na prática de 
infrações ambientais não são analisados os elementos subjetivos de característica volitiva.  
 
O procedimento instaurado em razão da infração ambiental cometida não averigua a 
existência de dolo por parte do empreendedor, tendo em vista que, de acordo com a 
legislação ambiental vigente, basta a ocorrência do fato descrito na norma para caracterizar 
a aplicação da penalidade, não havendo discussão quanto à vontade deliberada do agente, 
diante da responsabilidade de natureza objetiva. A simples ampliação das atividades sem a 
devida regularização ambiental, em si, é apta a caracterizar a aplicação da penalidade.  
 
Desta forma, mais uma vez não há razão ao recorrente quanto ao requerimento de 
aplicação do artigo 72 da Lei de Crimes Ambientais (Lei 906/98), quanto a presença de 
dolo/culpa do infrator. Dentro do Estado de Minas Gerais possuem precedência as normas 
estaduais específicas, notadamente o Decreto Estadual nº 44.844/2008, que trata dos 
procedimentos administrativos de fiscalização e aplicação de penalidades.  
 
Vige, desta forma, o princípio da especialidade (lex specialis derogat lex generalis), pois os 
Estados têm a possibilidade de suplementar a lei federal, de modo a adequar as suas 
disposições às especificidades regionais. 
 
Desta forma, inadequado o argumento jurídico utilizado pelo recorrente, para tentar 
descaracterizar o Auto de Infração nº 006724/2015. 
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Afirma, ainda, o recorrente que sequer sabe da ampliação a que se refere o agente autuante 
no auto de fiscalização. Argumenta que julgava estar regular e que apenas com a 
fiscalização tomou conhecimento sobre a suposta ampliação, o que invalidaria a imposição 
de penalidade. Verifica-se claramente, pela argumentação do recorrente, que este tenta 
alegar a própria torpeza para escapar da aplicação da penalidade, situação não amparada 
pelo direito pátrio. 
 
O recorrente realizou a ampliação das atividades sem a devida licença, conforme relatado 
pelo agente autuante no Auto de Fiscalização nº 98682/2015. Senão vejamos: 
 

“O empreendimento ocupa área de aproximadamente 6.250 m², possui 4 tanques de parede 
dupla, 3 instalados em 2003 e 1 em 2012, sendo um tanque pleno e o restante 
bicompartimentado. A capacidade de armazenamento é de 120 m³, que são destinados ao 
abastecimento de gasolina comum e aditivada (30m³ e 25m³), etanol (15m³), diesel comum e s-
10 (30m³ e 20m³) ”. 

 
Assim, foi constatado um aumento de 30m³ de capacidade de armazenagem em 
comparação ao que foi inicialmente autorizado na Licença de Operação Corretiva nº 0087 
(90m³). Portanto, o Auto de Fiscalização descreve perfeitamente a quantidade atual de 
tanques de combustíveis e sua capacidade de armazenagem, o que está em 
desconformidade com a licença inicial. 
 
Nesse sentido, o campo 1, do Auto de Infração, faz expressa menção à vinculação do 
mesmo ao aludido Auto de Fiscalização nº 98682. 
 
Ademais, o próprio recorrente reconheceu anteriormente em sua defesa, às fls. 12, a 
existência de um novo tanque, conforme destacado in verbis: 
 

“Há, nesta esteira, importante ressaltar, inclusive, que a empresa possui Licença de Operação 
em processo de revalidação, sendo que eventual inclusão de novo tanque sequer altera a 
espécie de licenciamento para o potencial poluidor da empresa autuada. ” 

 
Assim, há nítida confissão quanto ao descumprimento da legislação e da licença que foi 
concedida ao autuado. 
 
Também não há razão para o recorrente alegar ausência de clareza e motivação do Auto de 
Infração. Conforme acima informado, houve clara motivação do Auto de Infração nº 
006724/2015 e do Auto de Fiscalização nº 98682/2015, com descrição completa da 
irregularidade verificada e com indicação da legislação ambiental infringida pelo recorrente. 
 
O recorrente afirma também a ocorrência de cerceamento de ampla defesa e do 
contraditório, o que invalidaria a pretensão punitiva estatal. Entretanto, não há razões fáticas 
e jurídicas que justifiquem o argumento utilizado, pois o recorrente teve e está tendo a 
oportunidade de utilizar os meios necessários à sua defesa, inclusive com a produção de 
prova que pudesse ilidir a pretensão punitiva do Estado. No entanto, diante da clara infração 
à legislação ambiental estadual, não há condições de prover qualquer dos pedidos do 
recorrente, o que em si, não afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa, como 
tenta demonstrar o recorrente com suas alegações. 
 
A afirmação de que foi realizado o ingresso tempestivo e regular com o processo para 
revalidação da Licença de Operação (LO), também não possui substrato para invalidar a 
aplicação de penalidade. Apesar de o autuado possuir processo de licenciamento em curso, 
não existe embasamento legal que impossibilite o órgão ambiental de autuar em caso 
processos de licenciamento em andamento.  
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Ademais, ressalte-se que o aumento da capacidade de armazenagem ocorreu em 2012, 
sem qualquer autorização deste órgão para que o recorrente pudesse assim proceder. 
Plenamente aplicável, portanto, a penalidade descrita no Auto de Infração nº 006724/2015. 
 
Quanto ao requerimento de incidência das atenuantes previstas no artigo 68, inciso I, 
alíneas “a”, “c” e “e”, do Decreto Estadual nº 44.844/2008, informamos que não é possível 
aplicar ao presente caso quaisquer das circunstâncias atenuantes previstas na norma 
referida, por falta de adequação ao caso, motivo pelo qual não há que falar na redução do 
valor da multa, pelos seguintes motivos: 
 
Não foi constatada a existência de degradação ambiental no caso vertente e, por isso, não 
há que se falar na efetividade de medidas adotadas para a correção dos danos ambientais 
causados, motivo pelo qual não pode ser aplicada a atenuante prevista na alínea “a”, que 
aduz: 
 

“a) a efetividade das medidas adotadas pelo infrator para a correção dos danos causados ao 
meio ambiente e recursos hídricos, incluídas medidas de reparação ou de limitação da 
degradação causada, se realizadas de modo imediato, hipóteses em que ocorrerá a redução 
da multa em trinta por cento.” 

 
Assim, a alegação do recorrente de que está tomando todas as medidas cabíveis para 
assegurar o cumprimento da legislação e adequar-se às exigências e padrões de segurança 
ambiental, também não são capazes de favorecê-lo com a aplicação da atenuante acima 
descrita. O atual posicionamento do recorrente, com o intuito de adequar-se aos padrões da 
legislação ambiental, não é passível de beneficiá-lo para infrações constatadas 
anteriormente. 
 
As consequências dos fatos ensejadores da autuação também não podem ser consideradas 
de menor gravidade, eis que se trata de infração classificada como GRAVE pelo Decreto 
Estadual nº 44.844/2008, não sendo cabível a aplicação da atenuante da 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;” 

 
Ademais, não é possível aplicar o argumento do recorrente de que não houve dano ou 
degradação ambiental e que tal fato ensejaria a aplicação da atenuante acima, tendo em 
vista que este requisito não está amparado pela alínea “c”.  
 
Quanto à atenuante prevista na alínea “e”, também é importante ressaltar que não houve 
qualquer tipo de colaboração do recorrente com o órgão ambiental para solucionar 
problemas advindos de ações do mesmo, o que descaracteriza a referida atenuante: 
 

“e) a colaboração do infrator com os órgãos ambientais na solução dos problemas advindos de 
sua conduta, hipótese em que ocorrerá a redução da multa em até trinta por cento;” 

 
O recorrente solicitou, ainda, que em caso de improcedência de seus pedidos, que o 
pagamento da multa fosse realizado à vista com desconto de 90%, conforme previsão da 
Lei nº 21.735/2015. Entretanto, a redução de débito ora requerido trata-se de benefício 
constante do programa de incentivo de pagamento de créditos não tributários previsto no 
art. 9º, da sobredita Lei, que, até a presente data, não possui a respectiva regulamentação. 
 
Ressaltamos que a necessidade de regulamentação do citado programa de incentivo consta 
expressamente na norma supracitada e representa pré-requisito à efetiva aplicabilidade das 
disposições previstas no mesmo. 
 



 

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: 5/5 

 

Transcrevemos, a seguir, os dispositivos legais suso mencionados: 
 

“Art. 9º Fica criado, nos termos de regulamento, o programa de incentivo de pagamento de 
créditos não tributários, constituídos ou não, inscritos ou não em dívida ativa, inclusive os 
ajuizados. ” (Sem destaque no original) 

 
Portanto, o referido benefício ainda não é passível de aplicação no âmbito do Estado de 
Minas Gerais, razão pela qual o pleito do requerente não pode ser provido. 
 
Quanto à penalidade de suspensão das atividades aplicada ao empreendimento, sugerimos 
que não seja mantida, uma vez que o empreendimento já obteve a Licença Ambiental, nos 
termos do art. 76, §3º do Decreto Estadual nº 44.844/2008. 
 
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 artigo 73, parágrafo único, do Decreto Estadual nº 47.042/2016, 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  
Marcelo Alves Camilo 
Gestor Ambiental 
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Original Assinado 

Giselle Borges Alves 
Gestora Ambiental de formação Jurídica 
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Original Assinado 
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Diretor Regional de Regularização Ambiental 
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Diretor Regional de Controle Processual 
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