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PARECER RECURSO PROTOCOLO Nº 0137655/2017 
Processo nº 9330/2004/008/2015 Auto de Infração nº 11586/2015 
 
1. Identificação 
 
Autuado: 
Agropecuária Figueiredo Ltda. 

CNPJ / CPF: 
18.075.720/0001-81 

Empreendimento: 
Fazenda Campinas, Veredão, São Roque e JS 

 

 
2. Discussão  
 
Em 02 de junho de 2015 foi lavrado pela Diretoria Regional de Regularização Ambiental, o 
Auto de Infração nº 11586/2015, que contempla as penalidades de MULTA SIMPLES, no 
valor de R$ 30.052,27 (trinta mil e cinquenta e dois reais e vinte e sete centavos), e de 
SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES, em face do autuado Agropecuária Figueiredo Ltda/ 
Fazenda Campinas, Veredão, São Roque e JS, por ter sido constatada a prática da seguinte 
irregularidade, prevista no artigo 83, anexo I, código 106, do Decreto Estadual nº 
44.844/2008: 
 

“Operar as atividades do empreendimento sem a devida Licença de Operação. ” (Auto de 
Infração nº 11586/2015) 

 
Em 25 de junho de 2015, a defesa apresentada foi decidida pela Superintendência Regional 
de Meio Ambiente, sendo mantidas as penalidades aplicadas (f. 75). 
 
O Autuado foi devidamente notificado de tal decisão por meio do OF/SUPRAMNOR/Nº 
1455/2016 (f. 76), em 23 de maio de 2016, conforme consta no Aviso de Recebimento 
presente à f. 109. 
 
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: 
 
� Conforme Contrato Social anexo, trata-se de empresa de pequeno porte – EPP e de 
acordo com a Lei 20.922/13 as empresas de pequeno porte, quando não constatado dano 
ao meio ambiente, deverão ser previamente notificadas para regularizar a situação;   
 
� A explicação/justificação do agente, explanando de forma mais ampla a situação em que 
se encontram as áreas de preservação, matas ciliares, nascentes, bem como os requisitos 
contidos no artigo 27 do Decreto Estadual nº 44.844/2008; 
 
� Os requisitos do art. 27 sequer foram analisados no Parecer Técnico de fls. 66/74; 
 
� A inexistência de instrução processual torna nulo o processo, conforme determina o art. 
36 do Decreto Estadual 44.844/2008; 
 
� A defesa requereu a oitiva de testemunhas e apresentou rol, no entanto, foi ignorada; 
 
� A perícia no presente caso é necessária para confrontar as informações trazidas pelo 
requerente em sua defesa; 
 
� No dia 25/09/2013 o empreendedor deu entrada no FCE para obter Revalidação da 
Licença de Operação n° 064/2009/culturas anuais, excluindo a olericultura; 
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� Em resposta ao Ofício OF/SUPRAMNOR/Nº 1766/2013, o consultor solicitou que o 
processo nº 9330/2004/001/2008 fosse arquivado, uma vez que foi criado um novo sob o nº 
9330/2004/006/2013, para adequação às exigências legais que estavam sendo implantadas 
pelo órgão licenciador, sob determinação judicial proferida nos autos da Ação Civil Pública 
nº 0446101-38.2011.8.13.0024, no qual foram convocados para apresentar EIA/RIMA; 
 
� É manifestamente ilegal, abusiva e viola direito líquido e certo a imposição da penalidade, 
posto que o recorrente formulou denúncia espontânea do empreendimento através da 
formalização de pedido de licença, cujo processo pende de análise pelo órgão ambiental; 
Ficando evidenciado que o recorrente se encontra no contexto do artigo 15 do Decreto 
Estadual 44.844/2008, pois espontaneamente deu início à regularização ambiental; 
 
� Aplicáveis as atenuantes do art. 68, do Decreto Estadual nº 44.844/2008, alíneas: “c”; “e” 
“f” e “i”; 
 
 � Quanto à alínea “c”, a atenuante não faz menção ao tipo infracional descrito no Decreto 
e sim à menor gravidade dos fatos e suas consequências para o meio ambiente; 
 
� Quanto à atenuante “e”, o fundamento do órgão é desprovido de lógica. O termo de 
compromisso assinado pelo recorrente em 08 de junho de 2015, também comprova sua 
colaboração com o órgão; 
 
� Quanto à atenuante “f”, o empreendimento possui reserva legal preservada e legalizada 
por meio do CAR, e com a inscrição da propriedade no Cadastro Ambiental Rural, o 
proprietário fica desobrigado da averbação no Cartório de Registro de Imóveis, conforme 
dispõe o art. 18, § 4º da Lei Federal nº 12.651/2012; 
 
� Quanto à supressão de 0,6 hectares de Reserva Legal, a mesma foi objeto de autuação 
gerando um processo administrativo que se encontra em fase de julgamento, por isso, não 
pode o autuado ser penalizado por uma conduta que ainda não foi julgada e transitada; 
 
� O requerente não é reincidente e deixaram de aplicar a atenuante prevista na alínea “f” 
do art. 68, do Decreto Estadual n° 44.844/2008, com base em uma autuação que ainda não 
foi julgada e transitada; 
 
� Quanto à atenuante “i”, a edificação do barramento ocorreu sob a proteção de uma 
decisão liminar por douto juízo competente. Assim, agiu legalmente o recorrente na ocasião 
da edificação. Após a suspensão da decisão, nada foi modificado no local, ou em qualquer 
outra área contendo mata ciliar tampouco nascentes; 
 
� Nota-se que foi aplicada multa ao requerente por operar atividade sem licença, em valor 
superior a R$30.000,00, mesmo que o valor da multa tenha sido aplicado em seu valor 
mínimo, isso não impede que o princípio da razoabilidade seja aplicado. Não estamos 
falando aqui dos valores descritos no Decreto e sim da ausência de lesividade causada pela 
conduta do recorrente; 
 
� Verifica-se que a multa é nula de pleno direito e deve ser adequada em razão dos 
postulados da razoabilidade e proporcionalidade e pelo Princípio da Insignificância; 
 
� Quanto à conversão de 50% da penalidade em medidas de controle, nota-se que o 
legislador não impõe a existência de dano ambiental, mesmo porque descreve que as 
medidas de controle poderão ser realizadas em qualquer parte do Estado e não apenas no 
local da infração, ou seja, nessa parte o legislador abrangeu os dois tipos infratores quais 
sejam os que causaram e os que não causaram dano ambiental. 
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3. Análise 
 
Os argumentos apresentados no recurso são desprovidos de quaisquer fundamentos 
técnicos ou jurídicos capazes de descaracterizar o Auto de Infração em questão. Não 
obstante tais fatos, consideramos oportuno tecer as seguintes considerações:  
 
Quanto à alegação de que o empreendimento deveria ter sido previamente notificado para 
se regularizar ambientalmente por se tratar de Empresa de Pequeno Porte – EPP, certo é 
que não foi comprovado pelo empreendedor, nem por ocasião da lavratura do Auto de 
Infração e nem por ocasião da apresentação da defesa e do recurso a alegada condição de 
Empresa de Pequeno Porte, conforme determina o art. 29-B do Decreto Estadual nº 
44.844/2008. 
 
Cumpre ressaltar que o contrato social juntado aos autos (fls. 47//64), datado de 02 de abril 
de 2013, não é apto a comprovar a condição de Empresa de Pequeno Porte do 
empreendimento. Para a comprovação dessa condição se faz necessário a apresentação de 
Certidão Simplificada atualizada fornecida pela Junta Comercial, ou outro documento que 
conste informações que espelha a situação atual da empresa. 
 
Dessa forma, inaplicável o art. 107 da Lei nº 20.922/13 e 29-B do Decreto Estadual n° 
44.844/2008, uma vez que não foi comprovado pelo recorrente a condição de Empresa de 
Pequeno Porte. 
 
Como já demonstrado no Parecer Único n° 0518096/2016, não procede a alegação de que o 
Auto de Infração não atendeu as diretrizes do art. 27 do Decreto Estadual nº 44.844/2008, 
não esclarecendo as consequências para a saúde pública, meio ambiente e recursos 
hídricos. 
 
Segundo estabelecido no aludido artigo, as circunstâncias mencionadas na defesa 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 consequências 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, não existe qualquer comando legal que 
determine que as circunstâncias alegadas na defesa sejam consignadas expressamente no 
Auto de Infração em apreço. 
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Como já dito, 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. 
 
Assim, ao contrário do alegado na defesa, o Auto de Infração em apreço possui todos os 
requisitos de validade previstos no artigo 27, do Decreto Estadual supracitado, não havendo 
que se falar em nulidade do auto de infração.  
 
No intuito de demonstrar suposta inobservância dos procedimentos adotados pela SEMAD e 
por esta Superintendência às determinações constantes na sobredita Lei Estadual, o 
recorrente (f. 93) transcreveu os seguintes artigos daquela Lei: 
 

“Art. 23 Os atos de instrução do processo se realizam de ofício, por iniciativa da Administração, 
sem prejuízo do direito do interessado de produzir prova. 
 
Art. 24 Admitem-se no processo os meios de prova conhecidos em direito. 
  
Parágrafo único. Será recusada, em decisão fundamentada, a prova considerada ilícita, 
impertinente, desnecessária ou protelatória. 
 
Art. 27 O interessado pode, na fase de instrução, requerer diligência e perícia, juntar 
documento e parecer e aduzir alegação referente à matéria objeto do processo. 
 
Art. 36 Encerrada a instrução, o interessado terá o direito de manifestar-se no prazo de dez 
dias, salvo em virtude de disposição legal.” 

 
Com relação aos artigos 23 e 24, os mesmos somente reforçam o posicionamento adotado 
pelo órgão ambiental, no sentido de que compete ao próprio autuado produzir as provas que 
julgar cabíveis para comprovar seus argumentos. 
 
Para comprovar que foi possibilitada a autuada a apresentação de todas as provas que 
julgasse necessárias, foram concedidos prazos para apresentação de defesa e recurso, em 
plena consonância com os Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa e com o Decreto 
nº 44.844/2008. 

 
Quanto à oitiva de testemunhas requerida pela recorrente, certo é que o Decreto Estadual nº 
44.844/2008, que estabelece os procedimentos administrativos de fiscalização e aplicação 
das penalidades no Estado de Minas Gerais, não prevê, como meio de prova, a prova 
testemunhal. 
 
Importante ressaltar que, conforme exposto acima, o Decreto Estadual n° 44.844/2008, 
somente prevê, como meio de prova, a prova documental, conforme disposto nos artigos 33 
e 44 do sobredito Decreto, que estabelecem que o autuado poderá apresentar defesa, lhe 
sendo facultada a juntada de todos os documentos que julgar convenientes; e que, no 
recurso, é facultado ao requerente a juntada de novos documentos que julgar convenientes.  
 
Dessa forma, não será admitida, como meio de prova no presente processo, a prova 
testemunhal, nos termos que requer a recorrente, uma vez que, conforme legislação 
vigente, o único meio de prova admitido nos processos administrativos em matéria 
ambiental no Estado de Minas Gerais é a prova documental. 
 
Ressaltamos que, de acordo com o § 1º, do art. 23, da Lei nº 14.184/2002, compete ao 
órgão responsável pela instrução do processo, no caso em questão, a esta 
Superintendência, prover os autos com todos os dados necessários à decisão do processo.  
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Transcrevemos, a seguir, tal determinação legal: 
 

“Art. 23 § 1º O órgão competente para a instrução fará constar nos autos os dados necessários 
à decisão do processo.” 

 
No presente caso, por se tratar de procedimento inerente à aplicação de penalidade de 
cunho ambiental, os mencionados “dados necessários à decisão do processo” estão 
devidamente previstos na norma que estabelece de forma específica a matéria, qual seja, o 
Decreto nº 44.844/2008, conforme já informado acima. 
 
No tocante ao parágrafo único, do citado art. 24, ressaltamos que, no caso vertente, não 
ocorreu qualquer recusa de prova.  
 
Quanto à realização de perícia técnica no local para comprovação do alegado no Auto de 
Infração, certo é que o Decreto Estadual nº 44.844/2008, que estabelece os procedimentos 
administrativos de fiscalização e aplicação das penalidades no Estado de Minas Gerais, não 
prevê a necessidade de realização de qualquer perícia para a constatação de infrações 
ambientais, sendo as mesmas verificadas durante a fiscalização no empreendimento e 
devidamente relatadas em Auto de Fiscalização específico. 
 
Certo é que o objetivo da perícia é constatar, no local da infração, se realmente 
ocorreu(ram), ou não, a(s) irregularidade(s) mencionada(s) no Auto de Infração, bem como 
as demais circunstâncias inerentes a mesma, o que já foi realizado pelo órgão ambiental por 
ocasião da fiscalização no empreendimento, motivo pelo qual não se faz necessária a 
realização de nova vistoria para comprovar novamente o que já havia sido constatado no 
empreendimento. 
 
Aliás, este é o procedimento previsto no Decreto Estadual nº 44.844/2008, já que não seria 
lógica e nem necessária a exigência de duas fiscalizações no mesmo empreendimento para 
a constatação de um mesmo fato, apesar da insistência da defesa em afirmar o contrário. 
 
Ora, conforme demonstrado, a defesa insiste em questionar os procedimentos estabelecidos 
na sobredita norma, realizando interpretações distintas da realidade no intuito, único e 
exclusivo, de tentar confrontar o aludido Decreto Estadual nº 44.844/2008 com as 
disposições da Lei Estadual nº 14.184/2002. 
 
No entanto, como é cediço, a citada Lei estabelece normas gerais sobre o processo 
administrativo no âmbito da Administração Direta, das autarquias e das fundações do 
Estado. Já o Decreto nº 44.844/2008, conforme exposto alhures, disciplina de forma 
específica os procedimentos administrativos de fiscalização e aplicação das penalidades por 
infrações ambientais. 
 
Como é sabido, tal Decreto não prevê qualquer ato administrativo com a denominação de 
“perícia”. Para atingir o mesmo objetivo de uma perícia, que, como exposto, é constatar in 
loco a existência, ou não, da infração e demais circunstâncias inerentes à mesma, conforme 
previsto na Lei supracitada, o art. 27, do Decreto nº 44.844/2008, estabeleceu a 
obrigatoriedade da realização de fiscalização e da lavratura dos respectivos auto de 
fiscalização e auto de infração. Senão vejamos: 
 

“Art. 27. A fiscalização e a aplicação de sanções por infração às normas contidas na Lei nº 
7.772, de 1980, na Lei nº 20.922, de 2013, na Lei nº 14.181, de 2002, e na Lei nº 13.199, de 
1999, serão exercidas, no âmbito de suas respectivas competências, pela SEMAD, por 
intermédio da Subsecretaria de Controle e Fiscalização Ambiental Integrada – SUCFIS – e das 
Superintendências Regionais de Regularização Ambiental - SUPRAMs, pela FEAM, pelo IEF, 
pelo IGAM e por delegação pela Polícia Militar de Minas Gerais - PMMG. 
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§ 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: 
 
I - verificar a ocorrência de infração às normas a que se refere o caput;  
 
II - verificar a ocorrência de infração à legislação ambiental;  
 
III – lavrar notificação para regularização de situação, auto de fiscalização ou boletim de 
ocorrência e auto de infração [...]” (sem destaques no original) 

 
Considerando todo o exposto, por óbvio, a interpretação estritamente literal do recorrente ao 
art. 27, da Lei Estadual nº 14.184/2002, citado na defesa e no recurso, não é apta a ensejar 
qualquer nulidade no processo em questão. 
 
Todavia, em expresso acatamento à legislação vigente, mormente à Lei Delegada nº 
180/2011, ao Decreto nº 44.770/2008 e ao Decreto nº 44.844/2008, ressaltamos que não é 
competência da SUPRAM NOR a elaboração de perícias. 
 
Da mesma forma, não procede a referência dada pelo mesmo, ao prazo de manifestação do 
autuado de acordo com o art. 36, da Lei acima especificada, qual seja 10 dias após a 
instrução, já que, além dos prazos para apresentação de defesa e recurso previstos no 
Decreto nº 44.844/2008, de 20 e 30 dias, respectivamente, a referida norma ainda 
estabeleceu, em seu art. 45, a possibilidade de o recorrente se manifestar durante a reunião 
de julgamento do recurso: 
 

“Art. 45. Na sessão de julgamento do recurso o requerente poderá apresentar alegações orais, 
sendo vedada a juntada ou apresentação de novos documentos. ” 
 

Demais disso, por se tratar de norma legal específica e vigente, a mesma deve ser 
integralmente aplicada. 
 
Desta forma, não procede a infundada alegação do recurso, uma vez que todos os 
procedimentos previstos na norma especifica sobre aplicação de penalidades ambientais, 
qual seja, o Decreto Estadual nº 44.844/2008, foram devidamente seguidos. 
 
Também não pode prosperar a alegação da recorrente de que é manifestamente ilegal, 
abusiva e viola direito líquido e certo a imposição da penalidade, posto que a recorrente 
formulou denúncia espontânea do empreendimento através da formalização de pedido de 
licença. Senão vejamos: 
 

"Art. 15. Será excluída a aplicação da penalidade decorrente da instalação ou operação de 
empreendimentos ou atividades ambientais e hídricas, anteriores a publicação deste Decreto, 
sem as Licenças Ambientais, ou AAF ou outorga de uso de recursos hídricos, pela denúncia 
espontânea, se o infrator, formalizar pedido de LI ou LO ou AAF, em caráter corretivo, ou 
outorga pela utilização de recursos hídricos e demonstrar a viabilidade ambiental do 
empreendimento ou atividade. 
 
§ 1º Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de qualquer 
procedimento administrativo junto à SEMAD e às suas entidades vinculadas ou medida de 
fiscalização relacionados com o empreendimento ou atividade [...].” 

 
Ressalte-se que a recorrente não faz jus ao referido benefício, pois conforme consta no 
Sistema Integrado de Informação Ambiental – SIAM – já havia sido iniciado procedimentos 
administrativos referente ao empreendimento junto ao órgão ambiental. 
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Em relação ao processo de revalidação da LOC protocolado em 25/09/2013, e arquivado em 
17/06/2014, certo é que o mesmo nada tem a ver com o presente processo de 
licenciamento, tratando-se de processos totalmente distintos. 
 
Ademais, independentemente de ter ou não dado causa ao arquivamento do processo de 
revalidação da LOC, o empreendimento não se enquadraria na hipótese prevista no art. 15 
do sobredito Decreto, conforme acima exposto.   
 
Diferente do alegado pelo recorrente, o fato de o empreendedor ter dado início à 
regularização ambiental também não é apto a descaracterizar o presente auto de infração, 
por não se trata de denúncia espontânea. 
 
Portanto, conforme exaustivamente demonstrado, o caso em apreço não se trata de 
denúncia espontânea, motivo pelo qual não procede a alegação apresentada pela defesa 
para tentar justificar o descabimento da autuação ora em análise. 
 
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 à Infratora.  
 
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.) 

 
Quanto à alegação de que são aplicáveis as atenuantes previstas no art. 68, I, alíneas ‘c’, 
‘e’, ‘f’ e ‘i’, do Decreto Estadual nº 44.844/2008, não foi verificada no presente caso a 
existência das referidas circunstâncias atenuantes previstas na norma, motivo pelo qual não 
há que se falar na redução do valor da multa, pelos seguintes motivos: 
 
As consequências dos fatos ensejadores da autuação não podem ser considerados de 
menor gravidade, eis que, conforme exposto acima, trata-se de infração classificada como 
grave pelo Decreto Estadual nº 44.844/2008.  
 
Quanto à alegação de que a atenuante não faz menção ao tipo infracional descrito no 
Decreto e sim da menor gravidade dos fatos e suas consequências para o meio ambiente, 
não procede, uma vez que, como é sabido, a gravidade da infração, prevista no Decreto 
Estadual nº 44.844/2008, não é estabelecida somente em função da existência, ou não, de 
dano ambiental, ao contrário do que alega o recorrente. Desta forma, não é cabível a 
aplicação da atenuante constante na alínea “c”: 
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“c) menor gravidade dos fatos tendo em vista os motivos e suas conseqüências para a saúde 
pública e para o meio ambiente e recursos hídricos, hipótese em que ocorrerá a redução da 
multa em trinta por cento;” 

 
Da suposta medida mencionada pelo recorrente para tentar comprovar o cabimento da 
atenuante prevista na alínea “e”, a mesma não é apta a comprovar qualquer colaboração do 
autuado com o órgão ambiental na solução de problemas advindos de sua conduta. A 
medida adotada pelo mesmo, na realidade, se trata de cumprimento de obrigação legal de 
promover a regularização ambiental do empreendimento, que não se confunde com a 
circunstância atenuante prevista na referida 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;” 

 
Assim, o Termo de Compromisso assinado, não pode ser considerado como colaboração do 
infrator com os órgãos ambientais na solução dos problemas advindos de sua conduta. 
 
A atenuante de possuir reserva legal averbada e preservada também não pode ser aplicada 
no presente caso, uma vez que, não foi comprovado pelo autuado que toda a área de 
reserva legal do empreendimento se encontra devidamente averbada e preservada. Assim, 
não pode ser aplicada a atenuante prevista na alínea “f”: 
 
 “f) trata-se de infração cometida em por produtor rural em propriedade rural que possua reserva 

legal devidamente averbada e preservada hipótese em que ocorrerá a redução da multa em até 
trinta por cento”; 

 
Ademais, o fato de a Lei Federal nº 12.651/2012 desobrigar a averbação no Cartório de 
Registro de Imóveis de áreas de reserva legal não altera o conteúdo e nem a forma de 
aplicação desta atenuante, uma vez que, além da área de reserva legal do empreendimento 
não estar totalmente averbada, conforme exigência contida na referida atenuante, foi 
constatado que 0,6 hectares da reserva legal da propriedade foram suprimidos 
irregularmente (Auto de Fiscalização nº 140504/2015, fl. 03), o que por si só impede a 
aplicação da atenuante. 
 
Com relação à alegação de que a supressão de 0,6 hectares de Reserva Legal gerou um 
processo administrativo que se encontra em fase de julgamento e que o autuado não pode 
ser penalizado por uma conduta que ainda não foi julgada e transitada, certo é que a 
alegação da defesa carece de respaldo jurídico válido, eis que a constatação da intervenção 
independe da decisão referente à aplicação da respectiva penalidade administrativa. 
 
Como é sabido, o requisito objetivo a ser verificado para aplicação da referida atenuante é a 
existência de reserva legal averbada e preservada. No caso em questão, foi devidamente 
constatado que em parte da reserva legal do empreendimento foi realizada intervenção 
ambiental não autorizada, além de que parte da reserva legal do empreendimento não está 
averbada, motivo pelo qual não é cabível a aplicação da mencionada atenuante. 
 
Alega ainda que a recorrente não é reincidente, no entanto, tal circunstância não pode ser 
considerada para aplicação da atenuante acima requerida, mesmo porque, a reincidência, 
ou não, é apreciada para fins de valoração da multa a ser aplicada, não estando prevista no 
rol do artigo 68 do Decreto Estadual nº 44.844/2008. 
 
Quanto à aplicação da atenuante “i”, apesar da alegação de que o barramento foi construído 
acobertado por uma decisão judicial, certo é que o recorrente extrapolou o limite projetado e 
autorizado na decisão judicial, conforme consta no Relatório de Vistoria nº 28/2014, de 16 
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de maio de 2014, anexado no respectivo processo de licenciamento ambiental, motivo pelo 
qual não se pode aplicar a referida atenuante. Senão vejamos:  
  

“A área alagada que estava projetada era de 22,4 hectares, porém houve um erro de 
topografia, segundo informado pelo empreendedor, e atualmente  a área a ser alagada 
atingirá 50 hectares”. 

 
Dessa forma, nota-se que a área alagada além do limite incialmente autorizado pela decisão 
judicial evidencia que as matas ciliares não estavam preservadas. 
 
Portanto, conforme demonstrado, não se vislumbra a possibilidade de aplicação de 
quaisquer das atenuantes relacionadas no art. 68, do Decreto Estadual nº 44.844/2008.  
 
Como já demonstrado no Parecer Único que subsidiou a decisão de manutenção das 
penalidades aplicadas no caso em questão, a alegação da recorrente de que o valor da 
multa viola os Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade padece de fundamento 
jurídico válido, eis que a autuação foi realizada considerando os valores mínimos 
estabelecidos no art. 66, do Decreto nº 44.844/2008, considerando os tipos de infrações 
verificadas e o porte do empreendimento. 
 
Pela simples análise dos critérios de valoração das multas previstos no Anexo I, do 
sobredito Decreto, percebemos que, considerando o tipo de infração constatada, prevista no 
código 106, e classificada como grave, bem como o porte do empreendimento, que é 
grande, nos termos da Deliberação Normativa COPAM nº 74/2004, aliado ao fato de que o 
autuado não é reincidente, o valor mínimo previsto da autuação para a multa é justamente 
R$30.052,27, valor este que consta no Auto de Infração em análise. 
 
Da mesma forma, também não pode prosperar a alegação de que a irregularidade apontada 
no Auto de Infração é insignificante e está agasalhada pelo Princípio da Bagatela ou 
Insignificância, vez que o próprio Decreto Estadual nº 44.844/2008, art. 83, I, código 106, 
definiu que se trata de infração considerada GRAVE. 
 
Por tal motivo, não é admissível que uma infração de natureza grave, prevista em norma 
ambiental vigente, possa ser considerada insignificante, conforme tenta fazer parecer o 
recurso. 
 
Com relação ao pedido de conversão de 50% do valor da multa em medidas de controle 
ambiental, nos termos do art. 63, do Decreto Estadual nº 44.844/2008, certo é que, 
conforme previsto no referido artigo, o primeiro requisito a ser cumprido pelo autuado para 
fazer jus à conversão pleiteada é a comprovação da reparação do dano ambiental causado 
e da adoção das medidas de controle ambiental exigidas pelo órgão ambiental. Senão 
vejamos: 
 

 “Art. 63. Até cinqüenta por cento do valor da multa de que tratam os arts. 60, 61, 62 e 64 
poderão ser convertidos, mediante assinatura de Termo de Compromisso com o órgão 
ambiental competente, em medidas de controle, que poderão incluir ação reparadora a ser 
realizada em qualquer parte do Estado, desde que cumpridos os seguintes requisitos: 
 
I - comprovação pelo infrator de reparação do dano ambiental diretamente causado pelo 
empreendimento e da adoção das medidas de controle ambiental exigidas pelo órgão 
ambiental competente; 
 
II - comprovação do recolhimento do valor restante da multa, que não será convertido em 
medidas de interesse de proteção ambiental e de recursos hídricos, nos termos deste artigo se 
não aplicada a redução a que se refere o § 2º do art. 49; 
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III - o infrator possua atos autorizativos ambientais, ou os tenha formalizado, ainda que em 
caráter corretivo; 
 
IV - aprovação pelo COPAM, CERH ou Conselho de Administração do IEF, da proposta de 
conversão elaborada pelo infrator. e 
 
V - assinatura de Termo de Compromisso com o órgão ambiental competente, fixando prazo e 
condições de cumprimento da proposta aprovada pelos dirigentes dos órgãos ambientais 
competentes.” (Sem destaques no original) 

 
Desta forma, a alegação de que o artigo 63, do Decreto Estadual nº 44.844/2008, contempla 
dois tipos de infrações, quais sejam sem degradação e com degradação, não procede.  
 
Desta forma, uma vez que não foi constatada no caso vertente a existência de degradação 
ambiental no empreendimento, não há que se falar na conversão requerida pela defesa, 
ante a impossibilidade de cumprimento de requisito exigido na norma supracitada. 
 
Sendo assim, certo é que restou caracterizada a infração à legislação ambiental e os 
argumentos apresentados no recurso não são suficientes para descaracterizar a infração 
cometida. 
 
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  das penalidades de MULTA SIMPLES e SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES.  
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