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PARECER ÚNICO RECURSO Nº 357/2017 
Auto de Infração nº : 87030/2017 Processo CAP nº : 465548/17 
Auto de Fiscalização/BO nº : 33437/2017 Data: 24/01/2017 
Embasamento Legal : Decreto 44.844/2008, Art. 83, anexo I, código 115 e 116 
 
Autuado : 
Laticínios Noroeste Ltda. 

CNPJ / CPF: 
65377244/0001-33 

Município : João Pinheiro/MG 
 

EQUIPE INTERDISCIPLINAR MASP ASSINATURA 

Giselle Borges Alves 
Gestora Ambiental com formação jurídica 1402076-2 

Original assinado 

Adriano José de Oliveira 

Gestor Ambiental com formação técnica 
1365625-1 

Original assinado 

De acordo: Renata Alves dos Santos 
Coordenadora do Núcleo de Autos de Infração 1364404-2 

Original assinado 

De acordo: Sérgio Nascimento Moreira 
Diretor Regional de Fiscalização Ambiental 1380348-1 

Original assinado 

De acordo: Rodrigo Teixeira de Oliveira 
Diretor Regional de Controle Processual 1138311-4 

Original assinado 

 
1. RELATÓRIO 
 
Em 21 de fevereiro de 2017 foi lavrado pela Diretoria Regional de Fiscalização Ambiental o 
Auto de Infração nº 87030/2017, que contempla duas penalidades de MULTA SIMPLES, no 
valor total de R$ 93.301,64 e SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES, por ter sido constatada a 
prática das seguintes irregularidades: 
 

“1. Operar atividade efetiva ou potencialmente poluidora ou degradadora do meio ambiente 
sem a devida Licença Ambiental sendo constatada a existência de poluição ambiental; 
2. Descumprimento da DN COPAM – CERH nº 01/2008” (Auto de Infração nº 87030/2017). 

 
Em 03 de agosto de 2017, a defesa apresentada foi decidida pela Superintendência 
Regional de Meio Ambiente, sendo mantidas as penalidades aplicadas. 
 
O Autuado foi devidamente notificado de tal decisão e apresentou recurso, protocolado 
dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto pelo art. 43, do Decreto Estadual nº 44.844/2008, 
portanto tempestivo, no qual alega, em síntese, o seguinte: 
 

1.1. Que o recorrente não estava ultrapassando o limite permitido de produção, se a 
capacidade é de 15000L leite/dia, e que apenas estaria infringindo a legislação e 
automaticamente poluindo com efluentes, se armazenasse quantidade de litros 
acima do permitido, ou seja, acima de 15000L leite/dia. Afirma que na maioria dos 
meses do ano armazena apenas 13000L leite/dia e que apenas em situações 
extremas (“período de época das águas”), armazena 14000L leite/dia, o que não 
pode configurar desobediência a licença e a legislação vigente (fls. 39-40); 
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1.2. Que a estação de tratamento de esgoto é efetiva e elimina grande parte de efluentes 
poluidores, conforme laudo que afirma juntar com o recurso (fl. 41); 

1.3. Que a classificação da atividade é enquadrada como de pequeno porte, 
“consequência do efetivo tratamento dos efluentes” e destaca que o item 5 do laudo 
técnico demonstraria tal afirmação (fl. 41); 

1.4. Que o verdadeiro valor da multa fixada no Auto de Infração é R$ 46.650,82 e que 
não sabe o motivo pelo qual está sendo cobrado no valor de R$ 97.381,31 e que 
este valor seria exorbitante; 

1.5. Que diante da “pouca situação do Recorrente e de sua primariedade”, o Auto de 
Infração nº 87030/2017, deve ter valor reduzido à metade, abrindo-se ainda a 
prerrogativa do parcelamento em 60 vezes em razão da capacidade financeira 
reduzida do recorrente. 

 
2. FUNDAMENTO 

 
Os argumentos apresentados no recurso são desprovidos de quaisquer fundamentos 
técnicos ou jurídicos capazes de descaracterizar o Auto de Infração em questão. Não 
obstante, consideramos oportuno tecer as seguintes considerações: 

 
2.1. Da alegação de atuação dentro do limite de pro dução permitido 

 
Afirma o recorrente que não estava ultrapassando o limite permitido de produção, tendo em 
vista que sua capacidade é de 15000L leite/dia. Destaca que apenas estaria infringindo a 
legislação e automaticamente poluindo com efluentes, se armazenasse quantidade de litros 
acima do permitido, ou seja, acima de 15000L leite/dia. Afirma, ainda, que na maioria dos 
meses do ano armazena apenas 13000L leite/dia e que apenas em situações extremas 
(“período de época das águas”), armazena 14000L leite/dia, o que não pode configurar 
desobediência a licença e a legislação vigente (fls. 39-40). Entretanto, a referida 
argumentação não prospera diante da situação fática encontrada no empreendimento por 
ocasião da fiscalização. 
 
Conforme consta no Auto de Fiscalização nº 33437/2017, o empreendimento opera com 
capacidade superior a 13000L leite/dia, fato inclusive relatado pelo próprio recorrente por 
ocasião da apresentação da defesa e do recurso. Assim, existe nítida confissão quanto à 
matéria.  
 
A partir do momento que o recorrente possui capacidade instalada de 15000L leite/dia, 
afirmando que, inclusive, há atividade de armazenamento efetivo de 14000L leite/dia em 
determinados períodos do ano, claramente opera em desacordo com a Autorização 
Ambiental de Funcionamento (AAF) que possui, tendo em vista que o permitido para 
capacidade instalada, em caso de AAF, cinge-se a 13000L leite/dia. 
 
Desta forma, correta a aplicação da penalidade, tendo em vista que a capacidade instalada 
de operação das atividades supera em 2000 L leite/dia, a permissão ambiental que possui, 
não podendo ser enquadrada as atividades dentro dos parâmetros da Autorização 
Ambiental de Funcionamento (AAF), estando o empreendimento sujeito ao Licenciamento 
Ambiental para classe 3. 
 

2.2. Da alegação de existência de laudo técnico que  comprova que a estação de 
tratamento de esgoto é efetiva 
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Afirma o recorrente que a estação de tratamento de esgoto é efetiva e elimina grande parte 
de efluentes poluidores, conforme laudo que afirma juntar com o recurso (fl. 41). No entanto, 
é importante destacar que inexiste qualquer laudo técnico juntado no presente processo que 
comprove as alegações do recorrente. 
 
O recorrente teve a oportunidade de juntar laudo técnico, assinado por profissional 
devidamente habilitado, para comprovar suas argumentações, tanto por ocasião da 
apresentação da defesa, como por ocasião do recurso, entretanto não o fez. Apenas limitou-
se a mencionar laudo inexistente nos autos. 
 
Desta forma, não há base probatória que sustente a alegação de que o sistema de 
tratamento de esgoto é efetivo. Ademais, o agente autuante ainda identificou que não existe 
periodicidade e regularidade de monitoramento e análise do sistema de tratamento de 
efluentes, conforme mencionado no Auto de Fiscalização nº 33437/2017, bem como que o 
após passagem pelo sistema de tratamento de efluentes industriais, os mesmos são 
destinado ao córrego Extrema que passa próximo ao empreendimento, causando poluição 
ambiental devido ao lançamento de efluentes fora dos padrões definidos pela DN 
COPAM/CERH-MG nº 01/2008 (fl. 07). 
 
Assim, correta a manutenção das penalidades aplicadas no presente Auto de Infração. 
 

2.3. Da classificação da atividade 
 
O recorrente afirma que a classificação da atividade é enquadrada como de pequeno porte, 
“consequência do efetivo tratamento dos efluentes” e destaca que o item 5 do laudo técnico 
demonstraria tal afirmação (fl. 41). No entanto, destaque-se inicialmente que inexiste 
qualquer laudo técnico apresentado pelo recorrente, no presente processo.  
 
Não obstante, também é imperioso destacar que as atividades atualmente desenvolvidas no 
empreendimento são classificadas como de médio porte, conforme ressaltado pelo agente 
autuante no Auto de Fiscalização, e que foram confirmadas pelo recorrente em sua peça 
recursal, quando afirma que a capacidade instalada é de 15000L leite/dia. Portanto, o 
empreendimento é de classe 3, e deve ser submetido ao procedimento de Licenciamento 
Ambiental. 
 

2.4. Das penalidades aplicadas e dos valores das mu ltas atribuídas 
 
Afirma o recorrente que o verdadeiro valor da multa fixada no Auto de Infração seia R$ 
46.650,82 e que não sabe o motivo pelo qual está sendo cobrado no valor de R$ 97.381,31 
e que este valor seria exorbitante. Entretanto, nenhuma divergência pode ser suscitada 
neste sentido. 
 
O recorrente foi autuado por duas infrações com enquadramentos legais distintos, conforme 
Auto de Infração nº 87030/2017, qual sejam, o Art. 83, anexo I, código 115 do Decreto 
Estadual nº 44.844/2008, pela “operação de atividade efetiva ou potencialmente poluidora 
ou degradadora do meio ambiente sem a devida licença ambiental, sendo constatada a 
existência de poluição ambiental” (conforme descrição da infração 1, em fl. 02), cujo valor da 
multa foi arbitrada para esta infração em R$ 46.650,82; bem como também responde com 
base no Art. 83, anexo I, código 116 do Decreto Estadual nº 44.844/2008, pelo 
“descumprimento da DN COPAM – CERH nº 01/2008” (conforme descrição da infração 2, 
em fl. 03), cujo valor atribuído como multa foi de R$ 46.650,82. 
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Desta forma, correto está o valor cobrado referente ao somatório das duas multas 
decorrente das duas infrações constatadas e descritas no Auto de Infração nº 87030/2017, 
ou seja, R$ 93.301,64, não podendo o recorrente alegar desconhecimento, uma vez que 
está de posse do Auto de Infração e do Auto de Fiscalização em que há a descrição 
pormenorizada de cada infração. 
 

2.5. Do requerimento de redução e parcelamento das multas 
 
O recorrente requereu a redução e/ou parcelamento das multas aplicadas, diante da “pouca 
situação do Recorrente e de sua primariedade”, afirmando que o Auto de Infração nº 
87030/2017 deve ter valor reduzido à metade, abrindo-se ainda a prerrogativa do 
parcelamento em 60 vezes em razão da capacidade financeira reduzida do recorrente. Sem 
razão o recorrente. 
 
Inexiste nos autos qualquer documento comprobatório da capacidade financeira reduzida. 
Ademais, trata-se de pessoa jurídica e inexiste qualquer possibilidade de aplicação de 
redução de multa com base em meras alegações ou presunções não comprovadas. Neste 
prisma, é incabível o argumento de redução dos valores arbitrados à título de multa. 
 
Quanto ao pedido de parcelamento do débito, este deve ser realizado em momento 
oportuno, após o julgamento final do referido recurso, e pleiteado perante a 
Superintendência Regional de Meio Ambiente Noroeste de Minas, estando sujeito à análise 
da viabilidade de concessão pela autoridade competente, nos termos da legislação vigente. 
 
Portanto, conforme restou demonstrado, a lavratura do Auto de Fiscalização e Auto de 
Infração, bem como a aplicação das penalidades em análise, se deram em expresso 
acatamento às determinações do Decreto Estadual nº 44.844/2008. 

 
3. CONCLUSÃO 
 
Por todo o exposto, considerando as argumentações apresentadas pelo recorrente e a 
ausência de fundamentos técnicos e jurídicos capazes de descaracterizar o respectivo Auto 
de Infração, remetemos os presentes autos à URC COPAM Noroeste de Minas, nos termos 
do art. 9º, “V”, “b” do Decreto Estadual nº 46.953/2016, sugerindo a MANUTENÇÃO  das 
penalidades aplicadas. 
 
 
 


