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PARECER ÚNICO     PROTOCOLO Nº 0123527/2017. 
 

Indexado ao Processo n.º 00100/1998/002/2013. 

Auto de Fiscalização n.º 102. Data: 19/09/2013. 

Auto de Infração nº: 45840. Data: 26/09/2013. 

Notificação da Decisão: 17/11/2016. Recurso: 19/12/2016. 

Sanções 
(Dec. 44.844/2008) 

Infração I: Art. 83, Anexo I, código 114. 

Termo de embargo. 

 

Nome do Empreendedor: Agropecuária Irmãos Torres Ltda.. 

Empreendimento/Razão Social: Agropecuária Irmãos Torres Ltda.. 

CNPJ: 01.813.599/0001-45. Município: Raul Soares/MG. 
 

Atividades do empreendimento:  

Código DN 74/04 Descrição Porte 

– G-02-04-6 –  Suinocultura (ciclo completo). – M – 

Data: 05/05/2017. 

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 
 

DREG ZM MASP Assinatura 

De acordo: 
Leonardo Gomes Borges 

1.365.433-0 
 

DRCP ZM MASP Assinatura 
De acordo: 
Elias Nascimento de Aquino 

1.267.876-9 
 

 
01. DOS FATOS 

 

O empreendedor denominado Agropecuária Irmãos Torres Ltda. solicitou, em 

12/05/2009, a concessão da Licença de Operação, para a sua atividade de suinocultura 

(ciclo completo), localizada no município de Raul Soares, deste Estado. 
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Na data de 19/09/2013, às 13h20m, foi realizada vistoria nas instalações do 

referido empreendimento, conforme Auto de Fiscalização nº 102/2013, quando se 

constatou, de forma geral, que: 

“Em vistoria ao empreendimento Agropecuária Irmãos Torres LTDA, foi 
verificado e ou informado que: o empreendimento tem como atividade a criação 
de suínos em ciclo completo com aproximadamente 700 matrizes, instalada em 
uma área de 53,5 ha. O empreendimento dispõe de 4 lagoas de tratamento, 
sendo 3 delas anaeróbicas e 1 facultativa, sendo o efluente gerado na granja 
canalizado e direcionado para uma 2 (sic) caixas de equalização, localizados (sic) 
em pontos distintos no empreendimento. Em uma dessas caixas foi observado 
trincas e rachaduras, na outra foi observado que todo o conteúdo da caixa é 
lançado diretamente no solo e por escoamento chega até uma das lagoas 
anaeróbicas. Após a passagem por uma dessas caixas de equalização o efluente 
é direcionado para um filtro onde ocorre a separação dos sólidos, sendo 
observado que todas as instalações encontram-se danificadas, fazendo com que 
tanto o resíduo sólido separado no filtro, quanto o efluente líquido, fruto dessa 
filtragem, são (sic) derramados no solo sem tratamento prévio. Foi ainda 
observado que resíduos sólidos oriundos da raspagem das instalações são 
depositados diretamente no solo, isso ocorre em toda área do empreendimento. 
Os restos placentários e animais mortos são depositados em área de pastagem, 
a céu aberto, fazendo com que ocorra atração de urubus. Não foi observado um 
gerenciamento dos resíduos sólidos recicláveis gerados no empreendimento, 
havendo um grande acúmulo desses resíduos em toda a área das instalações. 
Não foi apresentado (sic) as últimas análises dos efluentes tratados que 
comprove a eficiência do sistema.” (g.n.) 

 

Em razão dos fatos acima, em 26/09/2013, lavrou-se o Auto de Infração de nº 

45840/2013, com a aplicação das sanções nele descritas, tendo sido sua atividade 

enquadrada como de médio porte.  
 

Em síntese, o auto de infração informa que: 
 

“Conforme o Auto de Fiscalização nº 102/13, o empreendimento tem como 
atividade principal suinocultura (ciclo completo) com aproximadamente 6.600 
cabeças e 700 matrizes. Contudo está operando de maneira irregular, ou seja, 
sem manejo dos resíduos sólidos, com as instalações danificadas e nas lagoas se 
encontram assoreadas, além disso, as condicionantes da fase de LO não estão 
sendo cumpridas no prazo estipulado tendo sido constatado 
poluição/degradação ambiental pelo lançamento de efluentes sem tratamento 
sobre o solo. (...) Ficam embargadas as atividades nos termos do art. 74, do 
decreto 44.844/08.” 
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O infrator tomou conhecimento do Auto de Infração em 07/11/2013, conforme 

Aviso de Recebimento de fls. 012, ocasião em que foi notificado para que, no prazo de 

vinte dias, pagasse a multa ou apresentasse defesa.  

O interessado apresentou defesa administrativa. 

 

Lembrando-se que, em 28/09/2009, o empreendedor já havia obtido sua Licença 

de Operação, conforme Certificado LOC nº 359 ZM1, PA n.º 00100/1998/001/2009. 

 

Ocorre que, em 08/07/2015, o presente Auto de Infração foi submetido ao 

Controle da Legalidade nº 0653907/2015, com o objetivo de rever o valor da penalidade 

de multa, de modo a atender ao disposto no art. 16, § 5º, da Lei Estadual nº 7.772/80, e 

em conformidade com o Parecer da AGE nº 15.333/2014.  

 

Ato contínuo, o Superintendente assim decidiu: 

 

“Com base nos fundamentos constantes do presente, altero o valor da Infração I, 
que deverá ser corrigido para R$ 27.609,81 (vinte e sete mil seiscentos e nove 
reais e oitenta e um centavos). Notifique-se o interessado que foi reaberto o 
prazo de 20 (vinte) dias para que possa apresentar defesa quanto à correção do 
valor da multa simples, tudo nos termos do art. 82 do Decreto n.º 44.844/08.” 

 

Intimado para se manifestar acerca da revisão do Auto de Infração em 

25/09/2015, o interessado apresentou defesa complementar. 

 

Em 01/11/2016, foi elaborado o Parecer Único n.º 1255301/2016 recomendado: 

a.)- o conhecimento da defesa ao auto de infração, bem como a defesa complementar, eis 

que apresentadas tempestivamente, mas, no mérito, opinou-se pela improcedência total 

de seus pedidos, dentro dos seguintes pontos: a1.)- a convalidação da multa simples, já 

com a correção, a ser fixada na base de R$ 27.609,81 (vinte e sete mil, seiscentos e nove 

reais e oitenta e um centavos) e embargo; e a.2.)- notificação da recorrente para o fim do 

pagamento da pena pecuniária em vinte dias ou apresentação de recurso em trinta, tendo 

expressamente indicado como câmara recursal competente do COPAM a URC/ZM. 

 

                                                 
1 Disponível em: <http://www.siam.mg.gov.br/siam/lc/2009/0010019980012009/5512542009.pdf> , acesso em 05/05/2017 

http://www.siam.mg.gov.br/siam/analise/processo_ief.jsp?id=&num_pt=00100&ano_pt=1998&num_pa=001&ano_pa=2009&text=00100/1998/001/2009&cod_empreendimento=60828
http://www.siam.mg.gov.br/siam/lc/2009/0010019980012009/5512542009.pdf
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Em 01/11/2016, foi proferida a decisão de n.º 1257964/2016, quando o 

Superintendente, acolhendo o parecer supra, consignou: 
 

“Desta forma, com base nos fundamentos constantes do Controle Processual dos 
autos (protocolo n.º 1255301/2016), confirmo as penalidades de multa simples, 
no valor de R$ 27.609,81 (vinte e sete mil, seiscentos e nove reais e oitenta e um 
centavos) – IEF, e de embargo das atividades.  
Por fim, determino a remessa dos autos ao setor administrativo do SISEMA para 
a elaboração do DAE, intimando-se a interessada para o seu pagamento em 20 
dias, ou para apresentação de recurso administrativo no prazo de 30 dias, o qual 
deverás ser encaminhado à Unidade Regional Colegiada Zona da Mata 
(URC/ZM) do COPAM, sob pena de inscrição imediata do crédito em Dívida Ativa 
do Estado.” 

 

Em 17/11/2016, o recorrente foi notificado para o pagamento do valor da multa 

simples ou apresentação de recurso, conforme aviso de recebimento devidamente 

acostado à fl. 107 dos autos. 
 

Nos termos do protocolo representativo de n.º 0123522/2017, foi apresentado o 

competente recurso administrativo, isto em 19/12/2016 (fls. 108/138). 
 

Este é o relato sucinto dos autos. 
 

01.1. Dos fundamentos do recurso 
 

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

➢ as defesas apresentadas foram ignoradas na fase adequada, também 
faltando fundamento na decisão recorrida, impondo suposta nulidade nos 
autos;  

 

➢ teria havido excesso na aplicação do termo de suspensão; 
 

➢ requer aplicação de atenuantes; 
 

➢ requer, também, os benefícios do art. 49, §2º, do Dec. 44.844/2008, com a 
diminuição do multa em cinquenta por cento, bem como o benefício de 
apresentação da proposta de conversação de que trata o art. 63 do mesmo 
diploma; 
 

➢ demonstra sua insurgência quanto à aplicação da atualização da multa bem 
como da inserção ao caso do juros; e 
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➢ por fim, menciona a necessidade, alternativa, de lhe ser deferido o 

parcelamento do crédito. 
Conhecidas as teses defensivas, passemos à análise do contorno dos autos. 
 

02. DO CONTROLE PROCESSUAL 
 

02.1. Do pressuposto legal para recorrer 
 

O aviso de recebimento de número de rastreio AR538791395JS comprova a 

notificação da recorrente no dia 17/11/2016 (quinta-feira) sobre os termos da decisão de 

primeira instância administrativa. 
 

Desta maneira, considerando a faculdade de recorrer, o prazo de 30 (tinta dias) 

iniciou-se no dia 18/11/2016 (sexta-feira) e venceria no dia 17/12/2016 (sábado), 

prorrogado para o próximo dia útil subsequente, sendo tempestivo, portanto, o recurso 

em tela, tendo em vista que o seu protocolo junto ao órgão deu-se em 19/12/2016, tendo 

recebido o protocolo representativo de n.º 0123522/2017, frise-se, ainda, que na 

respectiva peça constaram todos os seus outros requisitos essenciais. 
 

Assim, satisfeitos os pressupostos legais, nos termos da norma processual 

administrativa competente, art. 43 e ss Decreto Estadual n.º 44.844/2008, recomenda-se 

que o mesmo seja devidamente conhecido para fins da análise de mérito de todas as suas 

teses, confrontando-as com as conclusões exaradas no auto de infração, nas peças 

instrutórias dos autos 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 natureza da infração e do respeito à legalidade estrita 
 

Com efeito, a atividade administrativa encontra-se completamente respaldada 

nos termos do art. 37, caput, da Constituição Federal, com o que se busca evitar o 

cometimento de arbítrios por parte do Poder Público. 
 

Sobre as citadas teses apresentadas na fase administrativa de primeiro grau, é 

fato que a interessada recorrente, em sua inicial manifestação, laborava contra texto 
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expresso da lei, na medida em que a multa foi lavrada não com base no art. 88, art. 76 e 

art. 76, §3º (questão esta melhor detalhada abaixo), mas, isto sim, com base em termo de 

embargo, cujo fundamento é o descrito no art. 74, todos do Decreto n.º 44.844/2008. 

Neste ponto, como o agente autuante pertence aos quadros funcionais da 

SUPRAM/ZM, a própria regra insculpida no art. 28, §3º, é clara, afastando, neste caso, a 

aplicação de laudo para o indicativo daquela penalidade. 
 

Frise-se que quando da apresentação da primeira defesa administrava não houve 

qualquer menção aos termos do art. 49 do decreto de multas, sendo que a interessada, em 

25/11/2013, requereu, expressamente, a assinatura de TAC (fl. 46). 
 

Assim o fazendo, ora, praticamente abriu mão das defesas de mérito quanto à 

atuação, tendo em vista a predisposição expressa pela composição amigável com o órgão 

ambiental.  
 

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, e que diz respeito ao interesse inequívoco 

compor o erro praticado de maneira amigável, 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.) 

 

Noutro giro, como de amplo conhecimento de todos, em abril de 2014 foi 

exarado o Parecer da AGE n.º 15.333, que indicou a possibilidade de aplicação da 

atualização monetária às penas pecuniárias constantes em autos de infração ambientais.  

 

Justamente com base neste entendimento, foi que em 08/07/2015 (fls. 47/48) o 

agente responsável (Superintendente da SUPRAM/ZM) aplicou o preceito ao caso, 
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promovendo a atualização monetária da multa simples dos autos para R$ 27.609,81 (vinte 

e sete mil seiscentos e nove reais e oitenta e um centavos); bastando-se ver o teor 

constante naquela decisão e de seus fundamentos.  

No mesmo momento, apurou-se que o auto de infração preenchia todos os 

requisitos de validade, sem prejuízo da continuidade do processo para constatação da 

caracterização do ilícito ambiental, porém deveria ser alterado apenas quanto ao erro no 

valor da multa (atualização), são os seus fundamentos dos quais se destacam: 

 

 
 

Diante disto, a reabertura do prazo de vinte dias para que a recorrente pudesse 

se manifestar especificamente sobre os termos desta citada atualização foi a 

consequência imediata, a teor do art. 82 do Decreto n.º 44.844/2008. 

 

Tudo no cumprimento integral e flagrante do devido processo legal e 

contraditório, sem que houvesse nada de censurável na ação em tela! 

 

Já naquela fase, como se pode perceber, não foi identificada qualquer atenuante 

nem agravante, face ao seu conteúdo negativo, o que já fulmina o argumento de que a 

questão não teria sido objeto de análise propriamente dita.  

 

Ademais, em face da manifestação expressa pela assinatura de TAC e à falta de 

prova pré-constituída de quaisquer das situações dos incisos I e II do art. 68, não havia 

mesmo qualquer espaço para a aplicação daqueles permissivos. 
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Ressalte-se que o até então existente controle da legalidade não era reservado à 

análise do conteúdo da defesa especificamente, mas, isto sim, para realizar um juízo de 

valoração entre fatos intrínsecos da autuação somados às suas formalidades e os 

princípios legalidade, razoabilidade e proporcionalidade. 

Na própria decisão 1257964/2016 registre-se, invocando os fundamentos do 

parecer, constou que o “autuado apenas alega, sem nada provar.”. 
 

Aliás, há de se ressaltar que a defesa complementar foi apresentada 

tempestivamente, levando à exaustão o amplo direito de defesa e do contraditório (fls. 

53/93). 
 

Seguindo-se o procedimento correto, após a lavratura da decisão de 

1257964/2016, foi expedido o competente ofício notificatório de n.º 1227/2016, momento 

em que o interessado foi regularmente notificado para pagar ou apresentar recurso, 

novamente cumprindo integralmente os termos da lei.  
 

02.2.2. Da fundamentação recorrida 
 

As defesas administrativas foram indeferidas mediante decisões lastreadas em 

pareceres, os quais, por sua vez, analisaram as argumentações trazidas pela ora insurgente 

em momento oportuno. Confira-se abaixo. 
 

Quanto à decisão datada de 08/07/2015 (fl. 048): “(...omissis...) Com base nos 

fundamentos constantes do presente [Controle da legalidade n.º 0653907/2016], altero o 

valor da infração I, que deverá ser corrigido para R$ 27.609,81 (vinte e sete mil seiscentos 

e nove reais e oitenta e um centavos) (...)” 
 

Quanto à decisão de n.º 1257964/2016 (fl. 103): “(...omissis...) Desta forma, com 

base nos fundamentos constantes do Controle Processual dos autos (protocolo nº 

1255301/2016), confirmo as penalidades de multa simples, no valor de R$ 27.609,81 (vinte 

e sete mil seiscentos e nove reais e oitenta e um centavos) – IEF, e de embargo das 

atividades. (...omissis...)”.  

 

Os argumentos fático-legais constantes nos respectivos pareceres, portanto, 

foram reportados quando da prolação das respectivas decisões, de modo ser impertinente 
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a menção à falta de fundamento; em que pese a objetividade com a qual foi tratada, 

também levando em consideração a completa inexistência de conteúdo probatório quanto 

as alegações do interessado, não se lhe pode ser imputada quaisquer máculas neste 

sentido. 

Com efeito, da doutrina colhe-se a seguinte lição: 

 

“A motivação, portanto, deve apontar a causa e os elementos determinantes da 
prática do ato administrativo, bem como o dispositivo legal em que se funda. Esses 
motivos afetam de tal maneira a eficácia do ato que sobre eles se edificou a 
denominada teoria dos motivos determinantes, delineada pelas decisões do Conselho 
de Estado da Franca e sistematizada por Jéze” (Direito Administrativo Brasileiro, Hely 
Lopes Meirelles, Malheiros Editores, 24ª Ed., p. 181) 

 

Tal proceder encontra eco na norma de regência, pelo que se percebe do art. 38 

do Decreto n.º 44.844/2008, ao dispor, na secção de multas ambientais, que a “autoridade 

deverá fundamentar sua decisão, podendo valer-se de análises técnica e jurídica do corpo 

técnico da respectiva unidade.”  

 

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)” 

 

A motivação do ato, portanto, é satisfeita com a mera descrição clara e objetiva 

da conduta da recorrente e da obrigação para a qual o agente ambiental observou, com a 
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consequente imposição sancionadora prevista em norma, e em conformidade com ela, 

lastreada em parecer correlacionado.  
 

À parte cumpriria fazer prova de suas alegações, sendo praticamente impossível 

que se imponha à decisão recorrida a dissecação um por um de todos os argumentos 

levantados nos autos, mormente quando eles (os argumentos) estão contrários a texto 

expresso de lei ou contrários à própria conclusão lavrada.  
 

Com efeitos, só há nulidade um auto de infração quando ocorre o 

descumprimento de um dos incisos do artigo 31 do Decreto 44.844/2008, ou ação que 

neutralize o direito de defesa, o que não foi o caso!  
 

Sem razão de ser a recorrente neste ponto! 
 

02.2.3. Da suposta pena de “suspensão” 
 

Consta da manifestação recursal que teria havido “um absurdo excesso na 

suspensão da atividade contida no caso em tela, excesso este apresentado nas defesas do 

RECORRENTE e que agride diretamente o decreto 44.844/2008, em seu art. 88” (fl. 115). 
 

Pois bem, ao tempo da realização da infração, possuía a recorrente Licença 

Ambiental de Operação válida, conforme Certificado n.º 359/ZM, extraído dos autos do 

processo administrativo de n.º 00100/1998/001/2009. 
 

Desta maneira, como fora constatada poluição em um de seus sistemas 

ambientais, deflagrou-se a possibilidade da aplicação da pena de embargo, vide a previsão 

genérica da infração descrita no Código 114 do decreto de multas mineiro. 
 

Aqui, diferentemente da sanção de suspensão – somente aplicável aos casos em 

que o interessado não possua licença ambiental ou regularização –, o termo de embargo é 

próprio para situações em que, mesmo regular formalmente, constate-se dano ou 

degradação de seus sistemas ambientais.  
 

São áleas de aplicação diferenciadas, e com cessação de seus efeitos também 

distintos, pois enquanto a pena de suspensão é automaticamente encerrada com a 

regularização ambiental consequente (art. 76, c/c §3º), a pena de embargo “prevalecerá 
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até que o infrator tome as medidas específicas para cessar ou corrigir a poluição ou 

degradação ambiental” (art. 74, §1º), não sendo aplicável, por óbvio, a hipótese do art. 88 

do decreto mineiro de infração ao caso! 

Aliás, os próprios fundamentos de fato que originaram a pena de embargo são 

distintos das hipóteses elencadas no art. 88 do decreto de multas. 

 

02.2.4. Da menção às atenuantes 
 

As atenuantes solicitadas pela recorrente não possuem fundamento! 
 

- Quanto à aplicação da atenuante prevista na alínea “c”, inciso I, art. 68, do Dec. 

44.844/2008, consistente na “menor gravidade dos fatos tendo em vista os motivos e suas 

conseqüências para a saúde pública e para o meio ambiente e recursos hídricos, hipótese 

em que ocorrerá a redução da multa em trinta por cento.” 
 

Não é plausível! A atividade industrial da recorrente é considerada como de 

PORTE MÉDIO e de CLASSE 3, sendo de relevante potencial poluidor e degradador ao meio 

ambiente, impossível afirmar, portanto, que o seu funcionamento era de menor monta.  

 

De outra maneira, tivemos no caso a poluição ou degradação do meio ambiente 

em vários de seus aspectos: no solo, pela constatação de lançamento de efluentes sem 

tratamento, bem como pela constatação de que as “instalações danificadas e as lagoas se 

encontram assoreadas”; concomitantemente, sendo constatado o descumprimento de 

obrigação estabelecida em sua licença ambiental, tudo conforme descrito no Auto de 

Fiscalização n.º 102/2013 (fl. 001).  

 

Assim, não é o caso de se considerar a pouca relevância do caso, conforme tenta 

fazer crer a recorrente.  

 

- Quanto à aplicação da atenuante prevista na alínena “d”, inciso I, art. 68, do 

Dec. 44.844/08, consistente na “tratar-se o infrator de entidade sem fins lucrativos, micro-

empresa, micro-produtor rural ou unidade produtiva em regime de agricultura familiar, 

mediante apresentação de documentos comprobatórios atualizados emitidos pelo órgão 
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competente, ou ainda tratar-se de infrator de baixo nível socioeconômico com hipóteses 

em que ocorrerá a redução da multa em trinta por cento;” 

 

Não foi provada a condição de micro-produtor rural em regime de agricultura 

familiar. Trata-se de empreendimento econômico de viés industrial, conforme contrato 

social que remonta à capital social de grande monta (fls. 028). 

 

Como dito no fundamento da decisão recorrida: “o autuado apenas alega, sem 

nada provar.”  

 

Logo, inaplicável, por óbvio, a atenuação da pena pugnada! 

 

- Quanto à aplicação da atenuante prevista na alínena “e”, inciso I, art. 68, do 

Dec. 44.844/08, descrita como “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;” 

 

Com efeito, colaborar com o órgão ambiental é muito mais do que, por exemplo, 

aceitar o erro e buscar a regularização ambiental de seu empreendimento, também a 

colaboração não seria o fato de receber os servidores do órgão no empreendimento para 

efetuarem as devidas fiscalizações, muito menos atender às informações de servidor 

credenciado, porque tais atos possuem natureza cogente, obrigatórios a qualquer 

empreendedor. Não há o requisito de aferição factual neste caso!  

 

Também não é caso em questão! 

 

- Quanto à aplicação da atenuante prevista na alínea “f”, inciso I, art. 68, do Dec. 

44.844/2008, descrita como “tratar-se de infração cometida em por produtor rural em 

propriedade rural que possua reserva legal devidamente averbada e preservada hipótese 

em que ocorrerá a redução da multa em até trinta por cento;” 
 

Dentro do comando legal citado, três são os requisitos legais: trata-se de 

produtor rural, estar a reserva legal devidamente averbada e conservada.  
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A recorrente gira em torno de razão social afastando-se, prontamente, a 

aplicação do preceito como um todo. Como consta dos autos, trata-se de empresa 

comercial.  

Ademais disto, carece o caso do requisito da prova da conservação da reserva 

legal. Tais requisitos deveriam ter sido provados, no nosso modo de entender, em 

momento mais próximo possível da lavratura da infração. O que não foi o caso!   

 

Por fim, não sendo o caso de aplicação de quaisquer atenuantes, por uma 

questão óbvia, escapa-se da regra estabelecida pelo art. 69 do decreto de multas.  

 
02.2.5. Do suposto direito à redução da multa  

 

Sobre a citada redução da multa em cinquenta por cento, eis que o recorrente 

referira-se aos termos do art. 49, §2º, do Decreto n.º 44.844/2008, como se tal preceito 

fosse aplicável ao caso. Absolutamente, não! 
 

O citado benefício pressupõe a assinatura de Termo de Compromisso de 

Ajustamento de Conduta (TAC) junto com o órgão, o que não foi o caso dos autos! Aliás, a 

mesma constatação pode ser ampliada à solicitação dos benefícios do art. 63. Ademais, à 

altura do processamento da análise do presente, não é o caso de se assinar o TAC, sendo 

este um ato do poder discricionário por parte da Administração Pública. 

 

Apenas para argumentar, nem mesmo a simples subscrição do citado termo 

(TAC) já garantiria ao interessado, de plano, os citados benefícios, pois eles ficariam 

submetidos à supervisão adequada ou não quanto ao cumprimento integral de seus itens. 

Logo, não há espaço aqui para se alegar benefício suposto que lhe é inapropriado, ainda 

mais na altura em que se encontra a análise de seu auto de infração. 

 

Inapropriada, portanto, toda a argumentação recursal também nesse sentido! 

 

02.2.6. Da atualização monetária e juros 
 

Com efeito, quanto à revisão aplicada ao caso, nada mais se fez do que aplicar a 

regra prevista em lei (art. 16, §5º, da Lei n.º 7.772/1980), e a sequência lógica dos passos 
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procedimentais – como exatamente citado pela recorrente –, seguindo os termos da 

Resolução Conjunta SEMAD/FEAM/IEF/IGAM n.º 2.223/2014, com a abertura de prazo 

para apresentação de defesa complementar, nos termos do Parecer da AGE n.º 

15.333/20142, cujos fundamentos reportamos neste momento. 

 

Por sua vez, a regra da incidência dos juros nos valores contidos em qualquer 

auto de infração ambiental possui marco próprio, e observava os termos do art. 48, §3º, do 

Dec. n.º 44.844/2008, ao determinar que o “valor da multa será corrigido monetariamente 

a partir da data da autuação e, a partir do vencimento incidirão juros de mora de um por 

cento ao mês.” (g.n.) 
 

Hoje, contudo, a questão encontra-se disciplinada pelo Decreto n.º 46.668/2014, 

norma que estabeleceu o Regulamento do Processo Administrativo de constituição do 

Crédito Estadual não tributário – RPACE, confira-se o teor do art. 50 daquele normativo: 

  
“Art. 50. Os créditos do Estado, decorrentes de quaisquer das hipóteses que possam, ou 
não, vir a compor a dívida ativa não tributária do Estado, nos termos do art. 39, § 2º, 
da Lei Federal nº 4.320, de 1964, terão a correção monetária e os juros de mora 
calculados com base na Taxa SELIC ou em outro critério que vier a ser adotado para 
cobrança dos débitos fiscais federais. 
 § 1º A Taxa SELIC ou outro critério que vier a ser adotado para cobrança dos débitos 
fiscais federais incidirá a partir do momento em que se tornar exigível o crédito, 
respeitando-se os índices legais fixados ou pactuados para o período antecedente à 
inscrição em dívida ativa. 
 § 2º Ressalvadas hipóteses legais ou contratuais específicas e aquelas para as quais 
houver índice de correção monetária previsto, os créditos não tributários do Estado 
serão corrigidos pelo índice de correção monetária divulgado na Tabela da 
Corregedoria Geral de Justiça de Minas Gerais até o momento em que se tornarem 
exigíveis. 
 § 3º A autoridade administrativa competente deverá atualizar os créditos não 
tributários do Estado segundo os índices legais fixados ou pactuados antes de 
encaminhar o processo para inscrição em dívida ativa, discriminando-os em planilha de 
cálculo.” 

 

                                                 
2 Disponível em: <http://www.pge.mg.gov.br/images/stories/downloads/advogado/parecer-15.333.pdf> Acesso em 02/02/2017. 

 

http://www.pge.mg.gov.br/images/stories/downloads/advogado/parecer-15.333.pdf


 

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 

Superintendência Regional de Meio Ambiente da Zona da Mata - SUPRAM/ZM 

 

SUPRAM - ZM 
Rodovia Ubá/Juiz de Fora, s/n/, Horto Florestal – Ubá / MG 

CEP 30.330-000 – Tel: (32) 3539 2700 
DATA: 05/05/2017 

Página: 15/16 

 

Aliás, a questão foi muito bem resumida pelo Memo. Circular AGE/GAB/ADJ/2 n.º 

008/2015, que fez uma interpretação integrada entras as normas legais no tempo, confira-

se um extrato de seu texto: 

 

“Adicionalmente, para fins de conjugação entre o disposto no art. 48, §3º do Decreto 

44.844/2008 e o art. 50 do Decreto 46.668/14 (RPACE), considerando que o novo 

regramento concernente à atualização monetária e aos juros de mora aplica-se 

imediatamente aos feitos em curso, sem, contudo, retroagir a período anterior a sua 

vigência, firmo as seguintes orientações: 

a) Para débitos cujos Autos de Infração tenham sido lavrados antes da vigência do 

RPACE, ou seja, até 15/12/2014, o valor da multa deverá ser atualizado da seguinte 

maneira (independentemente de ter sido ou não apresentada defesa administrativa): 

a.1) correção monetária, segundo a tabela da Corregedoria-Geral de Justiça, 

incidente a partir da lavratura do Auto de Infração; e juros de mora de 1% (um por 

cent) ao mês, a partir do vencimento original do débito (21º dia após a notificação do 

autuado) até 31/12/2014; 

a.2.) - incidência da Taxa Selic sobre o referido valor, a partir de 01/01/2015; 

b.) Para débitos cujos Auto de Infração tenham sido lavrados após a vigência do 

RPACE, ou seja, a partir de 16/12/2014, o débito deverá ser atualizado da seguinte 

maneira (independentemente de ter sido ou não apresentada defesa administrativa); 

b.1.) - incidência da Taxa Selic a partir do vencimento original do débito (21º dia após 

a notificação do atuado).”. 

 

Assim, com base nos fundamentos acima delineados, incabível se acolher a tese 

recursal apresentada da aplicação, que apenas fixa-se no teor do art. 48 do decreto de 

multas sem considerar as alterações legislativa supervenientes no tocante aos créditos 

não-tributários no Estado, nos quais se inserem as multas pecuniária oriundas de infrações 

ambientais.  

 

02.2.7. Do pedido final 
 

Por fim, como há pedido alternativo, a questão do parcelamento deve ser 

processada em momento oportuno, seguindo, hoje, os preceitos contidos no Decreto n.º 

46.668/2014 e normas pertinentes. 

 

03. DA COMPETÊNCIA 
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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 114, do Decreto 

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, 

notadamente na confirmação da pena pecuniária fixada no valor de R$ 27.609,81 (vinte e 

sete mil, seiscentos e nove reais e oitenta e um centavos) e embargo. 

 

Após, sejam os autos encaminhados ao 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. 


