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PARECER ÚNICO Nº 1331282/2016 (SIAM) 

INDEXADO AO PROCESSO: 12060/2013/002/2013 

AUTO DE INFRAÇÃO: 45766/2013 DATA: 12/08/2013 às 14h00min 

AUTO DE FISCALIZAÇÃO: 081/2013  DATA: 01/08/2013 às 15hs30min 

INFRAÇÃO: art. 83, Anexo I, códigos 106 e 121, do Decreto Estadual nº 44.844/2008. 
 

PROCESSOS VINCULADOS: P.A. SIAM: SITUAÇÃO: 

Auto de infração  12060/2013/003/2013 Em Análise Jurídica 

Licenciamento FEAM (AAF) 12060/2013/001/2013 Processo Arquivado  
 

EMPREENDEDOR: Minas Decor Ltda - ME CNPJ: 17.949.387/0001-20. 

EMPREENDIMENTO: Minas Decor Ltda - ME CNPJ: 17.949.387/0001-20. 

MUNICÍPIO: Guidoval  

COORDENADAS GEOGRÁFICA 
(DATUM): 

LAT/Y  21º 08’ 55” 
LONG/
X 

42º 49’ 08” 

CÓDIGO: ATIVIDADE OBJETO DO LICENCIAMENTO (DN COPAM 74/04): PORTE 

B-10-06-5 
Fabricação de móveis de metal com tratamento químico superficial e/ou pintura por 
aspersão.  

G 

 

EQUIPE INTERDISCIPLINAR MATRÍCULA ASSINATURAS 

Wagner Alves de Mello – Analista Ambiental 1.236.528-4  

Bruno Machado da Silva – Gestor Ambiental  1.364.396-0  

Wander José Torres de Azevedo – Analista Ambiental 1.152.595-3  
 

01. RELATÓRIO 

Na data de 01/08/2013, foi realizada vistoria no empreendimento, conforme Auto de 

Fiscalização nº 081/2013, quando se constatou o seguinte: 

 

Realizada vistoria técnica ao local de instalação do empreendimento Minas Decor 
Ltda, a fim de subsidiar a análise do processo de Licença de Instalação, tendo sido 
observado e/ou informado: 1- O empreendimento encontra-se em plena instalação; 2 
– No momento da vistoria havia cerca de 10 (dez) operários trabalhando nas obras do 
empreendimento; 3- Não foi verificada a instalação de banheiro químico na obra, mas 
sim de um vaso sanitário, não tendo sido possível verificar qual destinação está 
sendo dada aos efluentes sanitários gerados pelos operários da obra; 4- As 
atividades de corte e aterro para conformação do terreno já foram executadas; 5- No 
local havia um tronco de uma árvore de grande porte queimado, evidenciando a 
ocorrência de supressão de árvores isoladas; 6- O galpão industrial, com 7.000 m² de 
área (segundo informado nos estudos ambientais) já foi construído; 7- A área útil do 
empreendimento é superior a 10.000 m², e compreende o galpão principal (com cerca 
de 7000 m²), um segundo galpão a ser construído (conforme o informado pelos 
operários que estão trabalhando na obra), vias de circulação internas, área de ETE, 
depósito de resíduos, pátio de caminhões, entre outros; 8- As vias de acesso e as 
áreas de circulação e estacionamento de veículos estão sendo calçadas; 9- Não foi 
verificada a existência de canaletas de drenagem de águas pluviais ao longo das vias 
de circulação bem como no topo e na base dos taludes resultantes das atividades de 
corte e aterro (...) 13- Embora os estudos ambientais apresentados não contemplem 
a planta do empreendimento, bem como a sua área útil, foi constatado que a área 
preparada para a instalação do empreendimento é superior a 10.000 m², o que 
configuraria um empreendimento de grande porte; 14 – O empreendimento não 
passou pelo processo para obtenção de Licença Prévia;  
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Em decorrência, na data de 12/08/2013, foi lavrado o Auto de Infração n.º 

45766/2013, com a aplicação das sanções nele descritas, tendo sido sua atividade 

enquadrada como de grande porte.  

Em síntese, o auto de infração informa que: 

O empreendimento já está em instalação conforme verificado pela realização das 
atividades de corte e aterro para preparação do terreno, abertura e calçamento das 
vias de acesso, construção do galpão industrial e presença de cerca de 10 (dez) 
operários trabalhando na obra do empreendimento no momento da vistoria. 
Constatou-se ainda que a área que foi preparada para a instalação do 
empreendimento é superior a 10.000 m², configurando um empreendimento de 
grande porte. 
(...) 
Embargo das atividades de instalação do empreendimento. 

A infratora tomou conhecimento do auto de infração mediante envio do ofício nº 

1015/2013, isto em 30/08/2013, conforme AR de fls.06, ocasião em que foi notificada para 

que, no prazo de 20 dias, pagasse a multa ou apresentasse defesa. 

Posteriormente, em 09/07/2015, o presente auto de infração foi submetido ao 

Controle da Legalidade de nº 0659268/2015, que recomendou a sua revisão, visando 

adequar o valor da multa à UFEMG do exercício financeiro de 2013.  

Ao referido controle da legalidade, seguiu-se decisão do Superintendente nos 

seguintes termos: 

Com base nos fundamentos constantes do presente, altero o valor da multa-base da 

infração I, referente à multa simples aplicada, para 27.609,81 (vinte e sete mil, 

seiscentos e nove reais e oitenta e um centavos); bem como altero o valor da multa-

base para a infração II, também referente à multa simples aplicada, 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 dos valores das multas simples, tudo nos 

termos do art. 82 do Decreto nº 44.844/08. 

Intimado da decisão acima em 27/10/2015, conforme AR de fls. 25, a interessada 

complementou sua defesa em 16/11/2015. 

O processo seguiu com a emissão do Parecer Único de n.º 0993858/2016 e 

decisão 1015896/2016, que não haviam conhecido da defesa apresenta contra a 

lavratura do auto de infração nos idos de 2013. 

Pois bem, desta decisão, o autuado foi notificado para o pagamento das multas 

simples aplicadas em vinte dias ou para interposição de recurso em trinta.  

Notificado, o ora recorrente apresentou questão de ordem no sentido de que havia, 

sim, apresentado defesa em face da lavratura do auto de infração, e que a mesma teria 

sido extraviada, conforme protocolo do órgão.  

Este é o relatório.  
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02. DO CONTROLE PROCESSUAL 

02.1. Notificação e defesa – juízo de admissibilidade 

Conforme se pode perceber de cópia do protocolo contido no documento constante 

às fls. 58/74, o autuado, de fato, provou ter apresentado defesa administrativa em face da 

lavratura do referido auto de infração na data de 17/09/2013, portanto, em prazo inferior 

aos vintes dias concedidos para que fosse considerada como tempestiva. 

Por outro lado, após a revisão do auto de infração, a interessada foi notificada da 

decisão em 27/10/2015, tendo apresentado sua defesa complementar em 16/11/2015, 

também em 16/11/2015, logo, também, dentro do prazo legal para tanto.  

Desta forma, como ambas as defesas cumpriram todos os pressupostos formais de 

admissibilidade, nos termos do Decreto Estadual n.º 44.844/2008 e norma pertinentes, 

recomendamos que elas sejam devidamente CONHECIDAS para fins de perquirição de 

seus méritos, confrontando suas teses defensivas às informações constantes no auto de 

infração n.º 45766/2013, nos documentos dos autos e demais fundamentos de direito. 

Na mesma oportunidade, como o trâmite processual deu-se sem que fossem 

analisados os fundamentos contidos na primeira defesa administrativa, podendo se 

comprometer indelevelmente o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, 

recomendamos, dentro do poder geral de revisão dos atos administrativos, que a decisão 

de n.º 1015896/2016 seja revista/anulada, facultando-se a análise geral de todas os fatos e 

fundamentos trazidos por ambas as manifestações do interessado.  

02.2. Regularidade formal do Auto de Infração nº 45620/2012 

Na oportunidade, da análise do auto de infração revela que o mesmo foi lavrado 

com todos os elementos essenciais, em estrita observância ao que determina o artigo 31 

do Decreto Estadual nº 44.844/2008.  

Quanto à sua adequação aos princípios da legalidade, razoabilidade, 

proporcionalidade e demais critérios estabelecidos conforme art. 81 do mesmo diploma, 

verifica-se que a penalidade de embargo foi aplicada de maneira equivocada. Senão, 

vejamos. 

Primeiramente, cumpre observar que a penalidade de embargo é cabível apenas 

quando o empreendimento está devidamente regularizado para desenvolver determinada 

atividade, porém está operando em desconformidade com o documento autorizativo ou 

causando poluição. Já a penalidade de suspensão é aplicada por falta de regularização, 

ou, ainda, quando o empreendedor/empreendimento está regularizado, mas amplia suas 

atividades sem autorização para tanto. 

Conclui-se, portanto, no caso em análise, que as atividades deveriam ter sido 

suspensas e não embargadas, tendo em vista que a empresa foi autuada por falta de 

regularização, conforme previsão do art. 76 do Decreto n.º 44.844/2008. 

Com isso, sugerimos à Autoridade competente a alteração do presente Auto de 

Infração a fim de que seja anulada a penalidade de embargo de atividades, com a 

consequente imposição da penalidade de suspensão de atividades, que deverá surtir 
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efeitos até a regularização perante o órgão ambiental competente, nos termos do art. 76 do 

Decreto retro mencionado. 

Vale ressaltar que, neste ponto, revela-se desnecessária a reabertura de prazo de 

defesa em favor da interessada, em observância aos princípios da celeridade e da 

economia processual, haja vista que as penalidades de embargo de atividades e de 

suspensão de atividades possuem o mesmo efeito prático, em que pese não se 

confundirem, não havendo configuração de prejuízo à interessada na hipótese em 

questão. 

02.3 Dos Fundamentos das Defesas 

Quanto à primeira defesa, a interessada alega que buscou formalizar o seu 

processo de licença ambiental (FOB 1076939/2013); que a cidade de Guidoval passou por 

enchentes que assolou todo aquele município, isto no idos de janeiro de 2012; em 

decorrência disto, buscou implantar seu empreendimento em outro local mais seguro; que o 

empreendimento vem cumprindo com suas obrigações legais; nulidade no auto de infração, 

por lhe faltar o dispositivo legal da infração; não foi mencionado o dispositivo legal que 

menciona a pena monetária; o auto é nulo, pois não definiu a gravidade do ato e suas 

consequências, pois a Lei Federal n.º 6.514/2008 determina seja considerada para a fixação 

da pena a gravidade dos fatos, antecedentes do infrator e sua situação econômica; que a 

empresa é micro empresa, e estas multas irão causar sérios prejuízos; pede a 

transformação da pena pecuniária em advertência; que a multa deveria ter sua suspensão 

determinada pela assinatura de TAC, que, no caso, requer assinatura com o órgão; que não 

existiu dano ambiental, conforme mencionado na sanção. 

No que tange à defesa complementar apresentada, a interessada alega, em 

síntese, que a atualização do valor da multa com suporte no Parecer da AGE nº 

15.333/2014 é ilegal, uma vez que a correção do referido valor depende de lei, não podendo 

retroagir para prejudicar a interessada, sobretudo quando o Estado deixou de agir a tempo; 

tal ato tem que ser efetivado por regulamento, e não por meio de parecer administrativo 

unilateral. 

02.4. Da Análise dos fundamentos das defesas administrativas 

Percebe-se, já de início, que o autuada não nega a instalação de seu 

empreendimento a despeito de autorização do órgão ambiental para tanto, fato este 

comprovado, inclusive, pelo próprio FOBI de n.º 1076939/2013, que fora confeccionado em 

06/06/2013, portanto menos de dois exíguos meses antes da vistoria que subsidiou o auto 

de infração. 

As questões de calamidade pública, por maior clamor que possam causam na 

população, não podem se transformar em justificativa plausível para o descumprimento 

dos preceitos ambientais, notadamente na prévia obtenção da regularização.  

Com efeito, para solucionar questões deste jaez, há, na própria legislação, licenças 

ambientais concedidas “ad referendum”, não sendo crível que todos, no afã de iniciar suas 

atividades, desconsiderem a lei.  
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Agora, quanto às infrações cometidas, elas decorreram dos preceitos contidos no 

Anexo I, art. 83, do Código 106 e 121 do Decreto n.º 44.844/2008, e foi justamente a Lei nº 

7.772, de 8 de setembro de 1980, o fundamento de validade de toda a ação fiscalizadora 

dos autos, confira-se: 

 

“Seção I 
Das infrações por descumprimento das normas previstas pela Lei nº 7.772, de 1980. 
Art. 83. Constituem infrações às normas sobre a proteção, conservação e melhoria do 
meio ambiente, as tipificadas no Anexo I.” (Dec. 4.844/2008) 

 

Logo, em respeito integral ao princípio da legalidade estrita, não tendo razão de se 

afirmar que haveria “necessidade de fundamentação do auto de infração, pois quando da 

lavratura do auto de fiscalização não houve motivação da penalidade”. Com efeito, a 

violação ao princípio da legalidade somente existiria caso o Decreto, desvinculado de 

norma legal, gerasse obrigações estabelecidas exclusivamente por ato do Executivo 

Estadual. 

Corrobora esse entendimento o seguinte fragmento de decisão do STJ: 

“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) 

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. 

Sobre a definição de gravidade da sanção, ela veio administrada em norma, com 

base em parâmetros mínimos e máximos, a depender da incidência de atenuantes ou 

agravantes, tendo a pena-base seguido preceitos definidos em política pública levando em 

consideração trata-se um determinado empreendimento como de porte pequeno, médio ou 

grande.  

Tal é o sistema contido no Decreto n.º 44.844/2008. Frise-se que, para o caso em 

questão – melhor detalhado abaixo – está-se, na oportunidade, sendo sugerido atenuante 

genérica a incidir na sanção pecuniária.  

Aí, não se vislumbra qualquer irregularidade ou exceção quanto à multa aplicada. 

Ainda, dentro do tópico da defesa inicial, de plano, não é cabível a conversão das 

penas de multa em advertência, pois se está diante de uma infração de natureza grave e 

outra gravíssima. Assim dispõe o art. 58 do Decreto n.º 44.844/2008, confira-se: 

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

Desta forma, afasta-se qualquer pretensão do autuado neste sentido! 

Sobre a assinatura de TAC, convém salientar sua subscrição não possui natureza 

obrigatória, mas se insere na álea da liberalidade da Administração Pública, dentre de um 

juízo de conveniência e oportunidade. 

Assim, caso tivesse mesmo o desejo de fato de firmar o compromisso, para assumir 

obrigações correlatas, deveria ter provocado o órgão ambiental de maneira mais enérgica, 

apresentando, de imediato, medidas alternativas para solução dos seus impactos 
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ambientais, com base nas situações de fato irrefutáveis, resguardando-se ao órgão, 

contudo, a sua avaliação. 

Não sendo o caso, muito mais ao se considerar a fase avançada em que se 

encontra o atual processo de auto de infração. 

Sobre a inexistência de dano, é fato de se ressaltar que a natureza da infração é de 

natureza cogente, conforme comando normativo contido nos código 106 e 121 do decreto 

de multas ambientais mineiro. 

Sobre a defesa complementar, de acordo com o art. 16, § 5º, da Lei Estadual nº 

7.772/1980, deverá haver a correção anual dos valores das multas cominadas no Decreto 

Estadual 44.844/2008, com base na variação da UFEMG. Senão, vejamos: 

Art. 16. As infrações a que se refere o art. 15 serão punidas com as seguintes 
sanções, observadas as competências dos órgãos e das entidades vinculados à 
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - Semad: 
(...) 
II - multa simples; 
III - multa diária; 
(...) 
§5º - O valor da multa de que tratam os incisos II e III do caput deste artigo será 
fixado em regulamento, sendo de, no mínimo, R$50,00 (cinqüenta reais) e, no 
máximo, R$50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais), e corrigido anualmente, com 
base na variação da Unidade Fiscal do Estado de Minas Gerais - Ufemg.(grifamos) 

 

Nessa toada, considerando que o regulamento a que se refere o dispositivo legal 

supracitado é o próprio Decreto Estadual nº 44.844/2008, deve-se ressaltar que este 

diploma normativo estabelece, em seus anexos, os valores das multas, valores estes 

devidamente atualizados por meio da Resolução Conjunta SEMAD/FEAM/IEF/IGAM nº 

2.223, de 26 de novembro de 2014. 

Porém, conforme destacado no Parecer da AGE nº 15.333, de 15/04/2014, 

independentemente de não ter havido publicação atualizada da tabela de valores das 

multas em cada um dos anos posteriores ao de 2008, as multas não podem ter sido 

aplicadas em valor aquém do mínimo legal, visto a expressa determinação legal – art. 16, § 

5º, da Lei 7.772/80. 

Com isso, verifica-se que o não atendimento ao comando do art. 16, § 5º, da Lei 

7.772/80 torna ilegal o auto de infração, uma vez que a penalidade de multa não observou 

os valores atualizados para o exercício financeiro em que ocorreu a infração. 

Não se trata, aqui, de qualquer inovação legislativa, mas de regra legal não 

cumprida, que enseja o dever de rever o ato administrativo. 

Assim, torna-se imperiosa a revisão do auto de infração, a fim de adequá-lo ao 

critério legal do art. 16, § 5º, da Lei 7.772, revisão esta promovida nos termos do art. 81 do 

Decreto 44.844/2008, in verbis: 

Art. 81. Lavrado o auto de infração, o mesmo será revisto pela autoridade 
competente, para a verificação da legalidade, razoabilidade, proporcionalidade, 
e dos demais critérios estabelecidos neste Capítulo. (grifamos). 

Ademais, restou consignado no Parecer AGE nº 15.333/2014 que, com relação aos 

autos de infração lavrados com fundamento nas tipificações contidas no Anexo I do 
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Decreto 44.844 de 2008 nos anos de 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013, em que os valores 

das multas ainda não foram arrecadados, deverá haver a correção dos valores e, em 

consequência, promover a alteração dos autos de infração, com fundamento no art. 81 do 

Decreto 44.844/2008, com a consequente reabertura de prazo para manifestação do 

autuado, desde que não verificada a decadência do direito de constituir o crédito não 

tributário.  

Daí, conclui-se que a revisão do auto de infração não implicou alteração do 

conteúdo de decreto estadual mediante resolução, tampouco houve inovação legislativa 

com efeitos retroativos e sequer ofensivo a ato jurídico perfeito. 

Logo, diante de todo o exposto, opinamos pelo indeferimento das razões de defesa 

apresentadas. 

03. DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE 

Considerando que a interessada era uma microempresa à época da autuação, 

conforme certidão simplificada anexa aos autos, opinamos pela redução dos valores das 

penalidades de multa simples em 30% (art. 68, I, “d”, do Decreto 44.844/2008), chegando-

se ao montante de R$ 19.326,87 (dezenove mil, trezentos e vinte e seis reais e oitenta e 

sete centavos) para cada uma. 
 

04. DA COMPETÊNCIA DECISÓRIA 

Por oportuno, nos termos do art. 7º da Lei Estadual nº 21.972, de 21 de janeiro de 

2016, o exercício do poder de polícia administrativa para fins de fiscalização, de aplicação 

de sanções administrativas, de cobrança e de arrecadação de tributos, multas e outras 

receitas, será compartilhado entre a SEMAD, a FEAM, o IEF e o IGAM, admitida a sua 

delegação à PMMG. 

O presente julgamento, por sua vez, deve obediência ao art. 54, parágrafo único, 

inciso II, do Decreto n.º 47.042, de 06 de setembro de 2016, que atribuiu competência às 

Superintendências Regionais de Meio Ambiente para julgar defesas nos processos de 

imposição de penalidades aplicadas pelos servidores credenciados lotados na 

Superintendência. 

No mesmo sentido Resolução Conjunta SEMAD/IGAM/FEAM/IEF nº 1.203, de 03 

de setembro de 2010. 

05. DA CONCLUSÃO 

Diante do exposto, dentro do poder geral de revisão da Administração Pública, 

opinamos pela revisão/anulação da decisão de n.º 1015896/2016, no sentido de serem 

processadas as defesas apresentadas, vez que cumpriram os requisitos formais para 

tanto, mas, no mérito, que sejam seus pedidos julgados TOTALMENTE 

IMPROCEDENTES, para o fim de, quanto às sanções de multa simples, que: 

 

Para os termos da Infração I (código 106, art. 83, do decreto de multas mineiro), 

seja confirmada a penalidade de multa simples no valor de R$ 19.326,87 (dezenove mil, 

trezentos e vinte e seis reais e oitenta e sete centavos), já computada a atenuante de 

trinta por cento que sugerimos aplicação ao caso – FEAM –; e 
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Para os termos da Infração II (código 121, art. 83, do decreto de multas mineiro), 

seja confirmada a penalidade de multa simples no valor de R$ 19.326,87 (dezenove mil, 

trezentos e vinte e seis reais e oitenta e sete centavos), já computada a atenuante de 

trinta por cento que sugerimos aplicação ao caso – FEAM –. 

 

Por outro lado, opinamos pela anulação da penalidade de embargo da atividade, 

com a consequente imposição da penalidade de suspensão da atividade, que deverá ser 

mantida até a regularização ambiental do empreendimento (art. 76 do Decreto nº 

44.844/2008). 

 

Por fim, seja reaberto o prazo para que a autuada possa pagar os valores 

referentes às multas simples no prazo de até 20 (vinte) dias (observando-se, para o caso, 

os termos do Memo.Circular AGE/GAB/ADJ/2 n.º 008/2015), ou interpor recurso 

administrativo em 30 (trinta) dias, o qual deve ser direcionado à Unidade Regional 

Colegiada da Zona da Mata (URC/ZM) do COPAM, sob pena de inscrição imediata do 

crédito em Dívida Ativa do Estado. 

 

Salvo melhor juízo, este é o parecer. 


