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PARECER ÚNICO     PROTOCOLO Nº 1273051/2016. 
 

Indexado ao Processo n.º 00097/2002/003/2007. 

Auto de Infração nº: 003. Data: 08/01/2007. 

Notificação da Decisão: 13/06/2016. Recurso: 13/10/2016. 

Infração I: Art. 83, Anexo I, código 122, do Dec. 44.844/2008. 

 

Nome do Empreendedor: Fertilizante Heringe S.A. (“HERINGER”). 

Empreendimento/Razão Social: Fertilizante Heringe S.A. (“HERINGER”). 

CNPJ: 22.266.175/0015-83. Município: Manhuaçu/MG. 

 
Atividades do empreendimento:  

Código DN 74/04 Descrição Porte 

– C-04-19-7 –   Formulação de adubos e fertilizantes. – M – 

Data: 08/11/2016. 

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 
 

Diretoria Regional de Apoio Técnico MASP Assinatura 

De acordo: 
Leonardo Gomes Borges 

1.365.433-0 
 

Núcleo de Auto de Infração MASP Assinatura 

 
Bruno Machado da Silva 
Gestor Ambiental 
 

1.364.396-0 
 

 
01. DOS FATOS  

 

Duas infrações constaram do auto de infração destes autos, a primeira pelo 

descumprimento de condicionante no processo de licenciamento ambiental da recorrente 

(infração I) e, a segunda, por ter a recorrente efetuado o lançamento de efluentes em 

desacordo com o estabelecido na legislação ambiental (infração II). 
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Após ser notificada sobre os termos da decisão de n.º 0446068/2016, a 

recorrente achou por bem efetuar o pagamento de ambas as infrações pecuniárias.  

 

Contudo, conforme se percebe dos termos do parecer de n.º 1054158/2016, 

tendo-se constatado um erro quanto ao enquadramento da infração II, opinou-se pela 

revisão parcial deste fato nos termos da decisão n.º 0446068/2016, com a consequente 

notificação da recorrente para o pagamento do valor devido em vinte dias ou, caso assim 

desejasse, fosse apresentado o respectivo recurso no prazo de trinta.  

 

Em sequência, foi proferida a decisão administrativa de número 1054281/2016, 

datada de 13/09/2016, na qual se acolheu integralmente os termos das sugestões 

constantes no acima citado parecer.  

 

Desta decisão, a recorrente fora notificada na data de 13/09/2016. 

 

Nos termos do representativo protocolo de número 1179347/2016, por sua vez, 

foi apresentado o competente recurso administrativo, restrito, portanto, aos termos da 

infração II constante no auto de infração. 

 

Este é o relato sucinto dos autos. 

 

01.1. Dos fundamentos do recurso 
 

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

 

 Não pode a Administração Pública rever indefinidamente suas decisões, 
mormente por que houve o pagamento derradeiramente fixado na primeira 
instância administrativa, e, agora, vê-se a recorrente surpreendida com 
nova decisão quando julgara que, com o pagamento, tudo estava findado; e 
  

 Impossibilidade de reenquadramento da multa após o seu pagamento, pois 
se deve respeitar direito adquirido. 

 
Conhecidas as teses defensivas, passemos à análise do contorno dos autos. 
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02. DO CONTROLE PROCESSUAL 
 
02.1. Da notificação e do recurso 

 

Sobre os termos da decisão recorrida, o comprovante de notificação é datado de 

13/09/2016 (terça-feira), momento em que foi facultado o prazo de vinte dias para o 

pagamento da multa (infração II) ou em trinta para a apresentação de recurso. 

 

Portanto, considerando a faculdade de recorrer, o prazo de tinta dias iniciou-se 

no dia 14/09/2016 (quarta-feira) e venceria no dia 13/10/2016 (quinta-feira), sendo 

tempestivo, portanto, o recurso em tela, tendo em vista que o seu protocolo junto ao 

órgão de n.º 1179347/2016 deu-se exatamente no dia 13/10/2016; frise-se, ainda, que na 

respectiva peça constaram todos os seus outros requisitos essenciais. 

 

Assim, satisfeitos os pressupostos legais, nos termos da norma processual do art. 

43 e ss Decreto Estadual n.º 44.844/2008, recomendamos que o mesmo seja devidamente 

processado para fins de análise de mérito de sua tese, confrontando-a com às conclusões 

exaradas no auto de infração, nos documentos constantes dos autos, nas peças 

instrutórias 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 revisão do auto de infração quanto à infração II 

 
De início, não podemos perder de vista que é direito, sim, da Administração 

Pública a revisão de ato administrativo que esteja em desconformidade com o comando 

normativo.  

 

Não demais ressaltar que as Súmulas 346 e 473 do STF são incontestes e, entre 

outros fundamentos, constituem as molas mestres da decisão recorrida, ao determinar a 

revisão de posicionamento anterior.  

 

Posto que, como bem ressaltado nos termos do Parecer n.º 1054158/2016: 
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“Em 08/01/2007, a empresa foi autuada por emitir ou lançar efluentes líquidos, 

causadores de degradação ambiental, em desacordo com o estabelecido na legislação 

ambiental e de recursos hídricos. 

 

À época, encontrava-se vigente o Decreto 44.309/2006, sendo a empresa 

incursa, portanto, no art. 86, VI:  

 

Art. 86. São consideradas infrações graves: 

(...) 

VI - emitir ou lançar efluentes líquidos, gasosos ou 

resíduos sólidos, causadores de degradação ambiental, em 

desacordo com o estabelecido na legislação ambiental e de 

recursos hídricos - Pena: multa diária e demolição de 

obra; ou multa diária; ou multa simples e demolição de 

obra; ou multa simples e embargo; 

 

Neste caso, foi aplicada a penalidade de multa diária, tomando-se como 

parâmetro a penalidade de multa simples para empreendimentos de grande porte, ou seja, 

R$ 30.001,00 (trinta mil e um reais). 

 

E como é sabido, a incidência da multa diária deve ocorrer durante todo o lapso 

temporal até a comprovação, pelo interessado, da regularização da situação a que deu 

causa, desde que respeitado, contudo, o limite máximo de 30 (trinta) dias, conforme 

transcrição abaixo da norma objeto de apreciação. Senão, vejamos o art. 71 do Decreto 

44.309/2006: 

 

Art. 71. A multa diária será aplicada sempre que o 

cometimento da infração se prolongar no tempo e será 

computada até que o infrator comunique a regularização 

da situação ao órgão competente. 

§ 1º Decorridos 30 (trinta) dias da autuação, caso o 

infrator não tenha comunicado a regularização da 

situação que ensejou a aplicação da multa diária, a 

fiscalização deverá verificar se a irregularidade persiste e 

embargar as atividades. 
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§ 2º Caso verificada a inveracidade da comunicação a que 

se refere o caput a multa diária será computada, por todo 

o período, desde a autuação. 

§ 3º O valor da multa diária será calculado utilizando-se o 

mesmo procedimento da multa simples, reduzindo-se nove 

décimos do valor final calculado, salvo casos excepcionais 

fixados pelo Plenário do COPAM ou do CERH. 

 

Contudo, o conhecimento pelo autuado da lavratura do auto de infração e, 

consequentemente, da própria incidência da multa diária, deu-se exatamente no dia 

11/01/2007, nos termos do aviso de recebimento de fls. 05.  

 

Exatamente no dia 30/01/2007, fora capeado junto à defesa postada no sistema 

de endereçamento postais o competente Relatório Analítico, o qual demonstrou a 

adequação dos referidos lançamentos, cujo laudo se baseou em coletas feitas no dia 

18/01/2007. 

 

Assim, entre a data da autuação e a comunicação da regularização da atividade, 

decorreram 19 (dezenove) dias. 

 

Nesse passo, considerando o § 3º do art. 71 do Decreto 44.309/2006, o valor 

total da multa diária seria de R$ 57.001,90 (cinquenta e sete mil e um reais e noventa 

centavos). 

 

Ocorre que o Decreto 44.309/2006 foi revogado pelo Decreto 44.844, de 

25/06/2008, e o art. 83, Anexo I, código 122, do novo decreto trouxe previsão 

correspondente à do art. 86, VI, do decreto revogado. Senão, vejamos: 

 

Causar poluição ou degradação ambiental de qualquer 

natureza que resulte ou possa resultar em dano aos 

recursos hídricos, às espécies vegetais e animais, aos 

ecossistemas e habitats ou ao patrimônio natural ou 

cultural, ou que prejudique a saúde, a segurança, e o bem 

estar da população. 
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Ademais, após a vigência do Decreto 44.844/08, o valor da multa diária passou a 

corresponder a ‘cinco por cento do valor da multa simples multiplicado pelo período que se 

prolongou no tempo a poluição ou degradação’ (art. 70, § 3º, do Decreto 44.844/08). 
 

Assim, tomando-se como parâmetro o valor de multa simples previsto no código 

122 do Anexo I do art. 83 do Decreto 44.844/2008 para os empreendimentos de grande 

porte, isto é, R$ 50.001,00 (cinquenta mil e um reais), e aplicando-se a fórmula do art. 70, 

§ 3º, do atual decreto, chega-se ao valor de R$ 47.500,95 (quarenta e sete mil e 

quinhentos reais e noventa e cinco centavos). 
 

Vale ressaltar, ainda, que o Decreto 44.844/2008, em seu art. 96, estabeleceu a 

seguinte regra de transição: 

Art. 96. As alterações nos valores das multas promovidas 

por este Decreto implicam a incidência das normas 

pertinentes, quando mais benéficas ao infrator e desde que 

não tenha havido decisão definitiva na esfera 

administrativa. 
 

É patente, portanto, que a fórmula de cálculo do art. 70, § 3º, do Decreto 44.844 

acarretou alteração no valor da multa de forma benéfica, nos termos da norma de 

transição do art. 96, razão pela qual recomendamos a sua observância. 
 

Verifica-se, portanto, que o enquadramento equivocado do ato da interessada 

acarretou um vício de legalidade no objeto da decisão administrativa de nº 

0446068/2016.” 

 

Por outro lado, diferentemente do que alega o recorrente, não há direito 

adquirido à inadequação da imposição ambiental, a bem da busca da legalidade, 

consentânea da adequada e regular aplicação correção ao caso, não se tratando o caso de 

nenhuma correção meramente formal da imposição.  

 

O caso dos autos é diferente das relações interpessoais, que viabilizariam o 

resguardo de interesses de terceiros, neste procedimento o que se busca é a máxima 

proteção do meio ambiente levando em consideração o sentido sancionatório-educativo 

da imposição, o que, e última análise, acarreta o melhor dever de proteção aos bens 

naturais.  
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Sobre a imutabilidade do reenquadramento da sanção após o seu pagamento, eis 

que não há sentido algum imaginar que tal ocorra a despeito à proteção do meio 

ambiente. Com efeito, à míngua de regulamentação legal, o raciocínio a ser aplicado ao 

caso é o que melhor promova a proteção ambiental. E este, sem dúvida, vai no sentido da 

possibilidade, em abstrato, da possibilidade da revisão, tendo em vista o vício de 

legalidade.  

 

Como o procedimento dos autos contava com defesa e recurso apresentados 

tempestivamente, eis que o prazo que melhor se adequa para o melhor enquadramento 

seria cinco anos após a definitivamente da decisão (pagamento). 

 

Logo, contrariamente ao entendimento esposado pelo recorrente de que o 

pagamento serviria como um bloqueio para a eventual revisão do ato administrativo, eis 

que ele deve ser considerado como marco inicial para eventuais revisões do julgado, a 

partir do qual se contaria cinco anos.  

 

02.02.2. Do correto valor devido 

 
Agora, em que pese recomendações contrárias ao acolhimento das teses 

recorridas, há de se reconhecer que o ato notificatório deve seguir os termos da correta 

Justiça para o caso.  

 

Com efeito, a planilha notificatória impôs o pagamento integral da pena 

pecuniária decorrente da Infração II. Agindo assim, no nosso modesto entendimento, eis 

que poderia a Administração Pública receber valor além do previsto em lei, pois, no caso, 

ocorrera pagamento do crédito não-tributário, e de boa fé, ainda que parcial. 

 

No nosso modo de entender, em obediência ao mais excelso preceito de Justiça – 

também informador de todo ato administrativo –, só se poderia imaginar a mola da estrita 

legalidade caso se efetuasse a cobrança entre a diferença do que já fora devidamente pago 

e o que realmente deveria ter sido.  
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Nesta toada, eis que deve ser determinada a refeitura do cálculo, abatendo-se o 

valor pago de R$ 19.000,95 (dezenove mil reais e noventa e cinco centavos) do valor final 

de R$ 47.500,95 (quarenta e sete mil e quinhentos reais e noventa e cinco centavos). 

 

O procedimento deve ser análogo aos parcelamentos, considerando o 

pagamento como uma espécie de entrada, para o qual “o cálculo do saldo devedor 

remanescente, os valores efetivamente pagos referentes ao crédito estadual não 

tributário, às multas e aos juros, inclusive os relativos à entrada prévia, serão 

considerados pelos valores tomados à época do recolhimento da entrada prévia, sem as 

atualizações posteriores para o pagamento das parcelas” (art. 80 do Decreto n.º 46.668, de 

15 de dezembro de 2014). 

 

Desta forma, só se poderia imaginar a cobrança final da diferença, evitando-se, 

assim, eventuais excessos por parte do Poder Público, sendo ela o valor de R$ 28.500,00 

(vinte e oito mil e quinhentos reais), cujos eventuais acréscimos devem seguir às 

diretrizes contidas no Memo.Circular AGE/GAB/ADJ/2 n.º 008/2015.  

 

03. DA COMPETÊNCIA 
 

Quando as entidades máximas das respectivas Agendas (FEAM/IGAM/IEF) 

outorgaram poder decisório aos Superintendentes sobre autos de infração lavrados por 

seus próprios servidores1, criou-se um sistema de controle administrativo no que concerne 

aos respectivos recursos. 

 

No caso, como se está a aferir a análise da competência prevista no antigo Dec. 

44.309/06, que visava dar guarida às normas definidas pela Lei n.º 7.772, de 08 de 

setembro de 1980, hoje descritas no Anexo I, art. 83 do Decreto n.º 44.844/2008, o 

controle em sua segunda instância dar-se-á pelos Conselheiros da respectiva, Unidade 

Regional Colegiada da Zona da Mata – URC/ZM nos termos do art. 43, inciso I, deste 

último citado normativo.   

 
 

                                                 
1 Resolução Conjunta SEMAD/IGAM/FEAM/IEF nº 1.203, de 03 de setembro de 2010 
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04. DA CONCLUSÃO 
 

Por todo o exposto, opinamos pelo processamento do recurso, eis que obedeceu 

aos requisitos legais para tanto, mas que, no mérito, seja o mesmo julgado TOTALMENTE 

IMPROCEDENTE, para o fim confirmar a diferença entre o valor pago e o que deveria ter 

sido quitado quanto à infração II, fixada na base de R$ 28.500,00 (vinte e oito mil e 

quinhentos reais), sobre a qual deverá incidir os termos do Memo.Circular 

AGE/GAB/ADJ/2 n.º 008/2015.  

 

Após, sejam os autos encaminhados para o setor administrativo do SISEMA para 

a competente elaboração do DAE, intimando-se definitivamente o interessado para o seu 

pagamento no prazo e 20 (vinte) dias, nos termos do art. 48 do Decreto n.º 44.844/2008, 

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. 

 

  


