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PARECER RECURSO PROTOCOLO Nº 0117038/2016 
Processo nº 2640/2011/004/2013 Auto de Infração nº 67814/2013 
 
1. Identificação 
 
Autuado: 
Dirceu Júlio Gatto 

CNPJ / CPF: 
200.404.740-20 

Empreendimento: 
Fazenda Buriti II 

Município: 
Arinos /MG 

 
2. Discussão 
  
Em 13 de maio de 2013 foi lavrado pela Diretoria Regional de Regularização Ambiental, o 
Auto de Infração nº 67814/2013, que aplicou as penalidades de multa simples, no valor de 
R$20.001,00 (vinte mil e um reais) e suspensão das atividades, em face do autuado Dirceu 
Júlio Gatto/ Fazenda Buriti II, por ter sido constatada a prática da seguinte irregularidade, 
prevista no artigo 83, anexo I, código 115, do Decreto Estadual nº 44.844/2008: 
 

“1 – Operar as atividades de culturas anuais, bovinocultura de corte, desdobramento de 
madeira e barragem de irrigação sem a devida licença de operação, constatada a existência de 
degradação ambiental em áreas de reserva legal e em áreas de preservação permanente. ” 
(Auto de Infração nº 67814/2013). 

 
Em 18 de setembro de 2014, a defesa apresentada foi decidida pela Superintendência 
Regional de Meio Ambiente, sendo mantidas as penalidades aplicadas (f. 38). 
 
O recorrente foi devidamente notificado de tal decisão por meio do OF/SUPRAMNOR/Nº 
1730/2014 (f. 39), em 01 de outubro de 2014, conforme consta no Aviso de Recebimento 
presente à f. 41. 
 
O recurso é tempestivo, posto que foi protocolado nesta Superintendência dentro do prazo 
de 30 (trinta) dias previsto pelo art. 43, do Decreto Estadual nº 44.844/2008 e alega, em 
síntese, que: 
 
� Não há qualquer menção no Auto de Infração sobre a definição do porte e classe do 
empreendimento, o que fere a ampla defesa e o contraditório; nem tão pouco descreve 
atenuantes e demais dados previstos nos artigos 27 e 31, do Decreto nº 44.844/2008; 
 
� Não cabe ao relatório técnico descrever qual o porte do empreendimento, pois o mesmo 
deveria constar do auto. Sem esta menção no auto, impossível se defender de algo que se 
desconhece;  
 
� O valor da multa se deve ao porte do empreendimento que não foi apontado no auto; 
 
� A descrição de atenuantes no auto de infração é ato obrigatório, nos termos do art. 31 do 
Decreto Estadual n° 44.844/2008; 
 
� O autuado adotou as medidas cabíveis para correção dos danos causados ao meio 
ambiente, uma vez que tenta regularizar o empreendimento, para suprir a falta de licença de 
operação, bem como realizar PRAD nas áreas degradadas; 
 
� Se foi o próprio recorrente quem buscou a regularização ambiental, chamando para si a 
responsabilidade de reparação e regularização, tendo total conhecimento de suas 
obrigações, como mencionar que este não tentou minimizar os danos causados; 
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� No licenciamento ambiental, houve compensação ambiental, sendo esta uma forma de 
minimizar os danos causados na propriedade, dentre elas a intervenção em reserva legal; 
 
� O PRAD só está sendo cumprido após o auto de infração, uma vez que somente após a 
vistoria, foi que se soube das necessidades de reparação dos danos, bem como após a 
análise e deliberação do licenciamento;  
 
� Ressalta-se que não pode o autuado iniciar nenhuma recuperação de áreas degradadas 
sem a prévia autorização deste órgão; 
 
� O autuado imediatamente cercou todas as reservas legais e determinou a suspensão 
imediata em quaisquer áreas que pudessem ser identificadas como reserva, o que 
comprova a colaboração do mesmo na solução do problema; 
 
� Na data da autuação, o autuado já possuía seu FCE devidamente protocolado e toda a 
documentação apresentada; 
 
� Se o recorrente foi autuado por falta de licença, o que mais poderia ele fazer para 
minimizar o dano causado, senão buscar o licenciamento; 
 
� O valor da penalidade não foi fundamentado, sem amparo legal e de demais elementos 
que o levem à exatidão e possibilidade de aplicação precisa da multa do mencionando 
dispositivo;  
 
� O princípio da ampla defesa e do contraditório está sendo violado, não por ausência de 
oportunidade para apresentação de defesa, mas sim, por faltar elementos e motivos da 
aplicação das penas, o que obscura as informações apresentadas no Auto de Infração; 
 
� Chegou ao valor da multa por qual motivo? Qual a forma de caracterização do 
empreendimento foi aplicada? Como se chegou à cominação da pena de multa? Aplicou-se 
o valor mínimo ou máximo? Qual a faixa de empreendimento foi aplicada e por quê? 
 
� O Auto de Infração não há de prosperar, uma vez que não trouxe a constatação 
pormenorizada da infração, sem descrever as circunstâncias, a localidade. Não houve 
descrição ou apontamento claro do suposto dano causado; 
 
� O recorrente deve conhecer plenamente as acusações que lhe são imputadas para que 
possa, adequadamente, rebatê-las, sob pena de nulidade do auto de infração. O auto de 
infração deverá ser lavrado com a descrição clara e objetiva das infrações administrativas 
constatadas e indicação dos respectivos dispositivos legais e regulamentares infringidos;  
 
� Houve por parte do autuado total colaboração com os agentes, fazendo jus ao benefício 
da redução da multa em 50% em caso de aplicação desta; 
 
� A colaboração maior e melhor com o meio ambiente pela prática de operar sem licença 
ambiental é a obtenção desta; 
 
� O autuado protocolou termo de ajustamento de conduta junto a SUPRAM NOR, assim a 
multa deverá ter sua exigibilidade suspensa até a apreciação e assinatura do mesmo. 
 
� A despeito de a decisão supracitada fazer menção ao Parecer único, isso não bastaria 
para satisfazer o princípio da motivação porquanto seria necessário fazer uma abordagem 
detalhada e individualizada da conduta praticada pelo recorrente; 
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� Não se pode dar validade a um julgado que tão somente acata um parecer emitido pelo 
próprio agente autuante, pois o mesmo está em situação de imparcialidade, pois por obvio 
sustenta sua atuação quando da fiscalização. 
 
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 equivoca-se ao afirmar que o Auto de Infração é nulo por não observar os 
requisitos legais para sua confecção, nem os princípios do contraditório e da ampla defesa. 
 
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, que regulamenta as normas contidas no inciso VII do art. 90, da 
Constituição do Estado, na Lei Delegada nº 125/2007 e nas Leis nº 7.772/1980, nº 
13.199/1999, nº 14.181/2002, nº 14.184/2002, e nº 20.922/2013. 
 
Ademais, o procedimento de análise do Auto de Infração assegura a ampla defesa e o 
contraditório, bem como oportuniza prazos para defesa e recurso, oportunidade em que são 
analisadas as argumentações e provas apresentadas pelo recorrente, tudo em plena 
consonância com os princípios constitucionais supracitados. 
 
Quanto ao porte do empreendimento, a definição foi realizada de acordo com os potenciais 
poluidores/degradadores das atividades desenvolvidas e os parâmetros estabelecidos nos 
códigos previstos no anexo único, da Deliberação Normativa COPAM nº 74/2004. 
 
Quando o empreendimento é constituído pela conjugação de várias atividades, como ocorre 
no presente caso, a classe do mesmo é definida considerando-se a atividade de maior 
classe, de acordo com a conjugação de porte e potencial poluidor, nos termos do art. 10, da 
Deliberação Normativa COPAM nº 74/2004, que aduz: 
 

"Art. 10 - Os empreendimentos que se constituírem pela conjugação de duas ou mais 
atividades listadas pelo Anexo Único desta Deliberação Normativa indenizarão os custos de 
análise correspondentes ao valor da atividade de maior classe (conjugação de porte e potencial 
poluidor)." 

 
No caso vertente, a atividade de maior classe é a de barragem de irrigação para agricultura, 
prevista no código G-05-02-09, da sobredita Deliberação Normativa, já que o 
empreendimento desenvolve tal atividade em uma área de 241,8541 ha, conforme consta no 
Formulário Integrado de Caracterização do Empreendimento - FCEI - apresentado pelo 
recorrente no bojo do processo de licenciamento ambiental do empreendimento.  
 
Tanto a classificação como o porte do empreendimento da atividade, foram claramente 
descritos no Auto de Infração, motivo pelo qual não procedem as alegações em sentido 
contrário constantes na defesa. 
 
Portanto, a alegação de ausência de descrição do porte do empreendimento no Auto de 
Infração não procede, uma vez que o porte do empreendimento consta expressamente no 
respectivo Auto de Infração em seu “campo 6” (fl.05), portanto, não há que se falar na 
impossibilidade do exercício da ampla defesa e do contraditório pela falta de descrição do 
porte do empreendimento. 
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O fato de não constar circunstâncias atenuantes e agravantes no Auto de Infração significa 
que o empreendimento não possui quaisquer das referidas circunstâncias, motivo pelo qual, 
mais uma vez, se equivocou a defesa. 
 
Com relação ao valor da multa, pela simples análise dos critérios de valoração das multas 
previstos no Anexo I, do Decreto Estadual n° 44.844/2008, percebemos que, considerando o 
tipo de infração constatada, prevista no código 115, e classificada como gravíssima, bem 
como o porte do empreendimento, que é médio, nos termos da Deliberação Normativa 
COPAM nº 74/2004, aliado ao fato de que o autuado não é reincidente, ensejaram a 
aplicação da multa no valor mínimo previsto à época da autuação. Assim, não há que se 
falar em qualquer irregularidade quanto ao valor da penalidade aplicado. 
 
A descrição da infração, bem como a classe e o porte do empreendimento, a localização do 
empreendimento, a disposição legal e os valores das penalidades aplicadas, foram 
claramente e devidamente descritos no Auto de Infração, nos termos da Lei Estadual n° 
14.184/2002 e do Decreto Estadual nº 44.844/2008.    
 
Da mesma forma, não procede a alegação de que o Auto de Infração não atendeu as 
diretrizes do art. 27, III do Decreto nº 44.844/08. Segundo estabelecido no aludido artigo, as 
circunstâncias mencionadas no recurso tratam de critérios que devem ser observados 
durante a realização da fiscalização e na lavratura do respectivo Auto de Infração, na forma 
definida naquela norma legal. Senão vejamos: 
 

“Art. 27 [...] 
 
§ 1º O titular do respectivo órgão ou entidade, em ato próprio, credenciará servidores para 
realizar a fiscalização e lavrar notificação para regularização de situação, auto de fiscalização 
ou boletim de ocorrência e auto de infração, com fundamento em vistoria realizada pela 
SUCIFS, SUPRAMs, IEF, IGAM e FEAM, competindo-lhes: 
 
[...] 
 
III – lavrar notificação para regularização de situação, auto de fiscalização ou boletim de 
ocorrência e auto de infração, aplicando as penalidades cabíveis, observando os seguintes 
critérios na forma definida neste Decreto: 
 
a) a gravidade do fato, tendo em vista os motivos da infração e suas conseqüências para a 
saúde pública e para o meio ambiente e recursos hídricos; 
 
b) os antecedentes do infrator ou do empreendimento ou instalação relacionados à infração, 
quanto ao cumprimento da legislação ambiental estadual;  
 
c) a situação econômica do infrator, no caso de multa; ” (sem destaques no original) 
 

Destarte, diferentemente do alegado no recurso, no momento da fiscalização, bem como da 
lavratura do Auto de Infração foram observados todos os critérios mencionados no aludido 
artigo, não existindo qualquer comando legal que determine que as referidas circunstâncias 
sejam consignadas expressamente no Auto de Infração em apreço. 
 
Dessa forma, diferentemente do alegado pelo recorrente, o Auto de Infração em apreço 
possui todos os requisitos de validade previstos nos artigos 27 e 31, ambos do Decreto 
Estadual supracitado, não havendo em que se falar em ofensa aos princípios da ampla 
defesa e do contraditório. 
 
Quanto à redução da multa por adoção de medidas para solucionar o problema advindo da 
conduta infracional, certo é que, até a data da autuação, não havia sido comprovada pelo 
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autuado a adoção de qualquer medida tendente à correção dos danos ambientais causados, 
motivo pelo qual não há que se falar no cabimento da atenuante prevista na alínea “a” do 
Decreto Estadual nº 44.844/2008: 
 

“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”. 

 
O fato de o autuado já possuir processo de licenciamento ambiental em andamento, com 
toda a documentação apresentada para sua regularização ambiental, bem como a 
apresentação de PRAD e compensação ambiental não é apto a embasar a redução da 
penalidade aplicada, vez que, se trata de uma obrigação do autuado para com a legislação 
ambiental vigente. 
 
Quanto à alegação de cercamento das áreas de reserva legal, como argumento de redução 
da multa, foi verificado no momento da vistoria, conforme consta o Auto de Fiscalização n° 
31843/2013, que a área de reserva legal não estava toda protegida. Assim, também não 
procede a alegação de cabimento da atenuante prevista na alínea “e”:  
 

“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;” 

 
Destarte, não é cabível a aplicação de nenhuma das atenuantes previstas no art. 68, I, do 
Decreto Estadual nº 44.844/2008. 
 
Demais disso, vale mencionar que, dentre os Princípios da Administração Pública, está 
elencado o da Presunção de Legitimidade, segundo o qual todo ato emanado da 
Administração Pública encontra-se inseparavelmente ligado à Lei, que lhe dá o necessário 
suporte de validade. Como é sabido, a presunção de legitimidade ostenta a prerrogativa iuris 
tantum de fazer prevalecer a sua pretensão até prova em contrário, pois se supõe legais e 
verdadeiros os fatos alegados pela Administração Pública durante a execução de suas 
atividades administrativas. 
 
Por se tratar de presunção relativa de legitimidade e, por conseguinte, admitir prova em 
contrário, o efeito prático de tal presunção é o de inverter o ônus da prova. Assim, o ônus de 
provar que não praticou a infração constatada pelo órgão ambiental, compete ao Autuado. 
Neste diapasão, trazemos à baila o seguinte ensinamento do renomado doutrinador e 
administrativista Edis Milaré: 
 

“Em virtude desse atributo, o ônus da prova é carregado ao suposto infrator, a quem incumbe 
desconstituir o auto de infração, demonstrando estarem ausentes os pressupostos jurídicos da 
responsabilidade administrativa”. (MILARÉ, Edis. Direito do Ambiente. Doutrina-Jurisprudência-
Glossário - 3ª edição revista. São Paulo: RT, 2004. pág., 697.) 

 
Em relação à alegada ausência de motivação, a mesma não procede, uma vez que a 
decisão foi devidamente motivada. Ressalte-se que a motivação denominada aliunde, 
caracterizada como aquela quando a administração pública, ao tomar uma decisão, remete 
sua fundamentação a outro documento, como no presente caso, é perfeitamente admitida 
pelo direito, motivo pelo qual não há que se falar em ausência de motivação. 
 
Quanto à suposta violação do princípio da impessoalidade, tal alegação também não 
procede, pois, o agente fiscalizador, no caso em questão, o Analista Ambiental, por ocasião 
da vistoria, tem por atribuição verificar todas as circunstâncias verificadas no 
empreendimento, de acordo com os procedimentos previstos no Decreto Estadual nº 
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44.844/2008. Assim, não existe impedimento para que o agente fiscalizador do órgão 
ambiental atue em processo administrativo, não se aplicando o artigo 61, da Lei nº 
14.184/2002.  
 
Ademais, nos casos de autuação pelos servidores credenciados lotados nas SUPRAMs, os 
processos serão decididos pelos respectivos Superintendentes, nos termos do art. 37, §1°, 
do Decreto Estadual n° 44.844/08.  
 
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. 
 
Compulsando os autos, em obediência à Resolução Conjunta SEMAD/FEAM/IEF /IGAM 
2.223/2014 foi verificada a necessidade de adequação da penalidade de multa simples para 
o valor de R$ 27.609,81 (vinte e sete mil seiscentos e nove reais e oitenta e um centavos) 
 
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 recorrente 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, com readequação do valor para R$ 
27.609,81 (vinte e sete mil seiscentos e nove reais e oitenta e um centavos) e a EXCLUSÃO  
da penalidade de SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES, em função da obtenção da Licença 
Ambiental. 
 
Data: 21/02/2017 
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