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Processo Administrativo nº. : 503416/18 

Referência: Parecer de retorno de vista relativo ao Recurso ao AI nº. 

91843/2017, lavrado contra o Senhor Ricardo de Miranda Ayala Júnior. 

 

I - RELATÓRIO 

 

Trata-se de processo de autuação em face do Sr. Ricardo de Miranda Ayala 

Júnior, por autorizar o Município de Guanhães através do Secretário Municipal 

de Infraestrutura Urbana, Senhor Demerval de Pinho Tavares Neto a entrar em 

propriedade de sua família, especificamente em área que se encontra sob sua 

posse para retirada de cascalho para atender necessidade urgente de 

recuperação de estrada vicinal. 

A fiscalização, através de denúncia 335.2/2017, compareceu ao local e 

apontou as seguintes irregularidades: 

- funcionar sem autorização ambiental de funcionamento extração de cascalho, 

não estando amparado por termo de ajustamento de conduta, com degradação 

inerente a atividade. 

Foi autuado com fundamento no Artigo 85, Anexo I, Decreto 44844/08, tendo 

sido embargada no local todo tipo de atividade de forma irregular. 



Foi tempestivamente apresentada Defesa, às fls. 07/10 dos Autos, onde 

alegou: 

- ilegitimidade passiva uma vez que a extração de cascalho e seu transporte 

foram realizadas em propriedade de sua família, pela Prefeitura Municipal de 

Guanhães; 

- alega que cumpriu a função social e que o Secretário Municipal, na 

prerrogativa de sua função, o fazia pensando na qualidade de vida e bem-estar 

da população local, dentre outros. Sendo assim não cometeram ato ilícito; 

- esclarece que a área que sofreu impacto ambiental para retirada do cascalho 

foi irrisória; 

- afirma ser injusta a autuação. 

 

A Defesa foi conhecida e não acolhidos os argumentos, tendo dito o órgão 

ambiental que o auto de infração está em conformidade com os requisitos 

formais. O órgão ambiental ainda afirmou que os fundamentos da defesa não 

foram suficientes para que justificassem seu acolhimento. 

Inconformado com a r. decisão interpôs Recurso tempestivo alegando entre 

outros argumentos: 

- manifesta também a hipossuficiência financeira para suportar o valor da 

multa; 

- informa tratar-se de área irrisória; 

- reafirmou que o material (cascalho) foi utilizado para a finalidade de 

melhoramento da estrada vicinal, sem fim lucrativo ou mercantilista (conforme 

Declaração do Secretário Municipal de Guanhães). 

- propõe conversão em compensação ambiental e plantar 30 (trinta) mudas de 

árvore nativa na propriedade, entre outras. 

Este processo foi pautado para a reunião da URC/COPAM Leste de Minas para 

a 119ª. Reunião Extraordinária, postergado para a próxima reunião em razão 

de pedido de vista do conselheiro Wilson Starling Júnior, que este subscreve. 



 

II - ACLARAÇÕES FORÇOSAS 

 

Analisando detidamente os Autos, constata-se os pareceres emitidos pelo 

órgão ambiental, que respondem os argumentos de Defesa e Recurso que 

foram apresentados com fundamentos, jurisprudência e doutrinas. 

Na análise de toda a documentação, foi detectado o equívoco da autoridade 

policial que EMBARGOU a retirada de Cascalho, ao invés de SUSPENDER, 

como determina a legislação. 

Consta do Histórico da Ocorrência / Atividade que a área de intervenção foi de 

0,002 hectares, portanto, irrisório o impacto ambiental. Desta forma, comprova-

se a afirmativa do Recurso que trata-se de área irrisória. 

É preciso deixar bem claro que, ao ser procurado pela autoridade municipal 

“Secretário Municipal de Infraestrutura Urbana, Sr, Demerval de Pinho Tavares 

Neto, o recorrente jamais imaginaria que ao liberar a retirada de ‘cascalho’, 

para atender necessidade urgente para tornar transitável estrada municipal, 

que tal autorização verbal fosse um ato ilegal que acarretaria multa ambiental 

de monta superior à sua possibilidade econômica, no valor de R$ 17.943,52 

(dezessete mil, novecentos e quarenta e três reais e cinquenta e dois 

centavos). 

Às fls. 14 dos Autos apresenta DECLARAÇÃO do Secretário Municipal de 

Infraestrutura Urbana do município de Guanhães, in verbis: 

“Dados que as estradas vicinais necessitam de manutenção 

urgente e constante, a fim de evitar riscos a integridade física e 

prejuízos financeiros. 

Considerando que essas estradas são as únicas vias de acessos 

a distritos, vilas e povoados, e também servem de escoadouro 

para produção agrícola local, e ainda, serviços essenciais, 

como, ambulâncias, materiais de uso diário, transporte 

escolar e suprimentos ente outros. 



Considerando a urgência e a importância da recuperação das 

entradas vicinais para distritos, vilas e povoados, A PREFEITURA 

MUCIPAL DE GUANHÃES, declara que está retirando e 

transportando cascalho da FAZENDA SÃO GERALDO, 

MUNICÍPIO DE GUANHÃES/MG, para as estradas vicinais 

próximas, no período de 10/11/2017 a 05/12/2017. 

(...) 

A ninguém é dado o direito de dizer que não conhecia a lei, ainda mais um 

Secretário Municipal de Infraestrutura Urbana, que foi o único responsável pelo 

descumprimento da norma ambiental. 

Nesse sentido o Autuado em seu recurso, requer a ilegitimidade passiva, na 

forma do digesto processual civil, vez que a retirada do cascalho e o dano 

ambiental, se houve, foi promovido pela Prefeitura Municipal de Guanhães. 

É cediço que nos meses de novembro e dezembro, são época de chuvas, que 

tornaram intransitável as estradas vicinais, ocasionando prejuízos aos 

Produtores Rurais, aos estudantes que encontravam-se sem poder comparecer 

às aulas em épocas de provas, em caso de urgência as ambulâncias não 

conseguiam chegar as vilas e povoados para buscar pessoas doentes 

necessitadas de atendimento médico, entre outros. 

No Boletim de Ocorrência 250401, comprova ainda que a retirada de cascalho 

realizada era exclusivamente destinada a recuperação das estradas vicinais 

próximas a região, sem qualquer fim lucrativo ou mercantilista. 

O parecer técnico da SUPRAM-LM rebate o recurso, in verbis: 

“Pelo não conhecimento dos argumentos apresentados pelo 

Autuado em sua defesa, face à ausência de fundamentos de fato 

e de direito que justificassem o acolhimento das argumentações 

apresentadas e tendo em vista o auto de inflação em 

conformidade com os requisitos formais. ....” 

O Autuado protocolizou, in tempore, novo recurso administrativo, propondo: 



“.. Requer que a multa simples seja convertida em uma 

compensação ambiental conforme entendimento consolidado pelo 

STF, sugerimos que a multa simples seja convertida em um 

plantio de 30 mudas de árvore nativa, com espaçamento de 3,0 x 

3,0 metros entre elas, na propriedade do recorrente.” 

 

O parecer técnico da SUPRAM-LM, às fls. 47, quanto ao pedido de conversão 

em compensação ambiental, in verbis: 

Referido pedido encontra-se intempestivo, uma vez que ele a 

legislação estabeleceu um prazo para requere-lo, qual seja: 

interposição de defesa administrativa: 

“Decreto 44.844/08 

Art. 114 – A autoridade competente poderá converter o valor da 

multa simples aplicada em serviços de preservação, melhoria e 

recuperação da qualidade do meio ambiente, através de 

celebração do Termo de Compromisso para conversão de multa – 

TCCM – a requerimento do interessado, devendo ser 

apresentado quando da interposição de defesa 

administrativa. 

§ 1º. – Por ocasião do julgamento da defesa, a autoridade 

competente deverá, em uma única decisão julgar o auto de 

infração e o pedido da conversão da multa. 

§ 2º. – A conversão prevista no caput deve ser homologada pelo 

COPAM (GRIFO NOSSO) 

Percebe-se com clareza solar que, quando do requerimento de conversão da 

multa em compensação ambiental o processo ainda se encontrava em fase 

administrativa, portanto, o Autuado fez em tempo hábil o pedido de conversão, 

cumprida as formalidades legais para assinatura do Termo de Compromisso 

para Conversão de Multa – TCCM. 



Relevante destacar que a Fazenda São Geraldo, encontra-se em processo 

judicial de inventário em tramitação junto à Comarca de Guanhães, sem a 

devida partilha. 

O Autuado é apenas um de seus herdeiros, estando em posse precária da área 

onde foi retirado o cascalho, provocando denuncia e após autuação ambiental. 

 

III - DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA E RAZOABILIDADE 

Deve-se levar em consideração in casu a presença do princípio da 

insignificância, em razão da irrisória área afetada, ou seja 0,002 hectares, não 

haver comercialização do cascalho retirado, e nem fins mercantilistas.  

Mutatis Mutandis é plenamente aplicável à espécie 

“ O direito é ciência de natureza social, que lida com valores humanos e 

por isso não pode ser interpretado de modo inflexível, com base na 

lógica pura. O Silogismo, do ponto de vista judiciário tem repercussão 

das mais diversas. Se o Juiz aplica o Direito de forma matemática, com 

o formalismo intransigente, fazendo justiça mesmo que pereça o mundo, 

distancia-se destarte da realidade humana. O Silogismo em hipótese 

alguma pode ser rígido. É necessário um perfeito equilíbrio a sua 

atuação e na utilização nas sentenças judiciais.” (Lopes, Maurício 

Antônio Ribeiro, Princípio da Insignificância no Direito Penal, 2ª. Ed. 

Editora RT, São Paulo, 2000, p. 61) 

Apesar do princípio da insignificância não ser expressamente previsto em 

nosso direito positivo (ambiental), ele pode ser perfeitamente aplicado se 

baseando no princípio da razoabilidade (ou proporcionalidade). 

 

IV - CONCLUSÃO 

Por todo o exposto, tudo argumentado, espera-se, por esta e pela melhor forma 

de direito, que a Unidade Regional Colegiada do Leste de Minas, por seus 

conselheiros, acolham o presente parecer, em razão dos esclarecimentos e 

informações prestadas, para o fim de se lhe dar procedência ao pedido de 



Conversão, com a respectiva assinatura do TERMO DE COMPROMISSO 

PARA CONVERSÃO DE MULTA – TCCM, na forma proposta pelo Autuado, ou 

seja o plantio de 30 (trinta) mudas de árvore nativa, com espaçamento de 3,0 x 

3,0 metros entre elas em sua propriedade. 

É o parecer, s.m.j. 

Governador Valadares, 17 de junho de 2019. 

  

Wilson Starling Júnior 

                  SINDIEXTRA 


