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PARECER RECURSO PROTOCOLO Nº 1055011/2016 
Processo nº 12095/2009/003/2013 Auto de Infração nº 48071/2013 
 
1. Identificação 
 
Autuado: 
Vito Transportes Ltda. 

CNPJ / CPF: 
17.182.742/0011-50 

Empreendimento: 
Fazenda Santa Rosa e Cana Brava 
 
2. Discussão   
 
Em 09 de outubro de 2013 foi lavrado, pela Diretoria Regional de Regularização Ambiental, 
o Auto de Infração nº 48071/2013, que aplicou as penalidades de MULTA SIMPLES, no 
valor de R$ 50.001,00 (cinquenta mil e um reais), e SUSPENSÃO DE ATIVIDADES, em 
face do autuado Vito Transportes/ Fazenda Santa Rosa e Cana Brava, por ter sido 
constatada a prática da seguinte irregularidade, prevista no artigo 83, anexo I, código 115, 
do Decreto Estadual nº 44.844/2008: 
 

“Operar as atividades do empreendimento sem a devida licença de operação constatando 
degradação ambiental em área de reserva legal em função da atividade de cascalheira. ” (Auto 
de Infração nº 48071/2013) 

 
Em 13 de outubro de 2014, a defesa apresentada foi decidida pela Superintendência 
Regional de Meio Ambiente, sendo mantidas as penalidades aplicadas (f. 55). O Autuado foi 
devidamente notificado de tal decisão por meio do OF/SUPRAMNOR/Nº 1879/2014 (f. 56), 
em 17 de outubro de 2014, conforme consta no Aviso de Recebimento presente à f. 60. 
 
Em 17 de outubro de 2016, em análise do processo administrativo aos preceitos legais 
vigentes, nos termos do art. 81, do Decreto Estadual n° 44.844/2008, o valor da multa 
simples fixada pela autoridade competente foi adequado para o valor de R$ 69.022,46 
(sessenta e nove mil e vinte e dois reais e quarenta e seis centavos), conforme certidão 
juntada aos autos (f.87). O autuado foi devidamente notificado da adequação do valor da 
multa, por meio do OF/SUPRAMOR/N° 2472/2016 (f.88), em 28 de outubro, conforme 
consta no Aviso de Recebimento presente à f.102. 
 
Os recursos são tempestivos, posto que foram protocolados nesta Superintendência dentro 
do prazo de 30 (trinta) dias previsto pelo art. 43 e 82, ambos do Decreto Estadual nº 
44.844/2008 e alegam, em síntese, que: 
 
� O ofício OF/SUPRAMNOR/N° 1419/2013, de 09/10/2013, encaminha ao autuado o Auto 
de Infração n° 48069, sendo que o auto anexado é o de n° 48071, fato este que inibe, 
dificulta o direito de ampla defesa e do contraditório, ambos assegurados pela Lei Maior, o 
que importa em sua nulidade; 
 
� O autuado se encontra devidamente licenciado, para o exercício das atividades de 
bovinocultura de corte e culturas irrigadas e jamais atividade de exploração cascalheira, já 
que nunca explorou, comercializou, com terceiros, produtos de tal origem, utilizando o 
cascalho apenas esporadicamente, na conservação, manutenção, preservação e reparação 
das vias e rodovias internas dos imóveis, de chão batido, estimadas conforme relatório de 
controle ambiental em aproximadamente 80 Km; 
 
� Não houve degradação ou prejuízo algum ao meio ambiente; 
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� A renovação de licença de operação corretiva do empreendimento foi requerida 
anteriormente à ação fiscal e encontra-se pendente de regulamentação ou informações 
complementares que, por sua vez, dependem de outros órgãos da Administração Pública; 
 
� A suspensão se limita à atividade de cascalheira e jamais o empreendimento em seu 
todo e a multa haverá de ser fixada consoante o disposto no artigo 66, inciso I, ante os 
antecedentes do autuado e sua condição primária. 
 
� Quanto à adequação do valor da multa, o autuado alega que a Resolução Conjunta 
invocada dispõe sobre a correção anual dos valores das multas aplicadas a infrações por 
descumprimento a normas previstas no Decreto Estadual n° 4.844/08 e jamais da 
adequação de penalidade de multa como alegado na presente notificação; 
 
� A decisão de adequação do valor da multa se encontra destituída de qualquer 
fundamentação, o que dificulta a ampla defesa e o contraditório; 
 
� A alteração da autuação somente é viável após o julgamento de todos os recursos 
interpostos, o que ainda não ocorreu.  
 
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:  
 
Inicialmente, cumpre ressaltar que, em que pese a alegação trazida pelo recorrente quanto 
à ausência de fundamentação da adequação do valor da multa, certo é que o valor da multa 
foi adequado conforme atualização da UFEMG para o ano de 2013, com fundamento na 
Resolução Conjunta SEMAD/FEAM/IEF/IGAM nº 2223, de 26 de novembro de 2014, que 
dispõe sobre a correção anual dos valores das multas aplicadas às infrações por 
descumprimento das normas previstas no Decreto Estadual nº 44.844, de 25 de junho de 
2008. Vejamos:   
 

“Art. 5º – Os valores das multas a que se referem o art. 83, Anexo I e art. 84, Anexo II, todos 
do Decreto Estadual n° 44 .844 de 2008, passam a vigorar conforme valores definidos no 
Anexo V desta Resolução, para o ano de 2013, conforme Resolução n° 4.499, de 21 de 
novembro de 2012, da Secretaria de Estado da Fazenda, que divulgou o valor da UFEMG 
para o exercício de 2013”. 

 
Vejamos, ainda, a tabela de atualização das multas a que se refere o art. 83, Anexo I, do 
Decreto Estadual n° 44.844/2008 conforme atualização da UFEMG para o ano de 2013, de 
acordo com o Anexo V, da Sobredita Resolução:   

 
2013 

FAIXAS         Porte Inferior       Porte Pequeno       Porte Médio       Porte Grande  
  Mínimo Máximo Mínimo Máximo Mínimo Máximo Mínimo  Máximo 
  Real Real Real Real Real Real Real Real 

LEVE 
 R$            
69,02  

 R$         
345,11  

 R$         
346,49  

 R$         
690,21  

 R$         
691,59  

 R$     
2.760,84  

 R$     
2.762,22  

 R$           
6.902,11  

GRAVE 
 R$         
345,11  

 R$      
3.451,05  

 R$      
3.452,43  

 R$   
13.804,22  

 R$   
13.805,60  

 R$   
27.608,43  

 R$   
27.609,81  

 R$       
138.042,16  

GRAVÍSSIMA 
 R$      
3.451,05  

 R$   
13.804,22  

 R$   
13.805,60  

 R$   
27.608,43  

 R$   
27.609,81  

 R$   
69.021,08  

 R$   
69.022,46  

 R$       
690.210,79  
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Assim, a decisão de adequação do valor da multa foi devidamente fundamentada, de acordo 
a Resolução Conjunta SEMAD/FEAM/IEF /IGAM 2.223/2014. 
 
Ressalte-se, ainda, que, ao contrário do que afirma o recorrente, não é necessária a análise 
do recurso interposto para adequar o valor da multa aplicada, com base na atualização da 
UFEMG. 
 
Portanto, em atendimento ao princípio da economia processual e considerando que os 
efeitos práticos da lavratura de um novo Auto de Infração seriam os mesmos, sugerimos a 
adequação do valor da multa para o valor de R$ 69.022,46 (sessenta e nove mil e vinte e 
dois reais e quarenta e seis centavos), em obediência à Resolução Conjunta 
SEMAD/FEAM/IEF/IGAM 2.223/2014. 
 
Quanto à alegação de que o ofício OF/SUPRAMNOR/N° 1419/2013 encaminha o Auto de 
Infração n° 48069/2013 e o anexado foi o de n° 48071, certo é que tal fato não gerou 
qualquer prejuízo ao autuado, tendo em vista que a defesa foi apresentada 
tempestivamente, não havendo em que se falar no caso vertente em qualquer nulidade do 
Auto de Infração. 
 
Diferente da alegação do recorrente, o empreendimento não se encontrava licenciado por 
ocasião da fiscalização, realizada em 25/09/2013, vez que o prazo de validade de sua 
Licença de Operação (Certificado de LO nº 057) havia expirado em 13/11/2009. 
 
Certo é que o recorrente somente formalizou seu processo de Licença de Operação 
Corretiva em 01/08/2013, ou seja, mais de 04 (quatro) anos após ter expirado o prazo de 
validade da LO Nº 057/2003, motivo pelo qual não há que se falar no presente caso em 
prorrogação da licença anterior do empreendimento, tanto que a licença requerida não foi de 
revalidação, mas uma Licença de Operação Corretiva, tratada no bojo do Processo 
Administrativo COPAM nº 12095/2009/002/2013. 
 
Apesar de alegado no recurso, o fato de o empreendedor ter sido autuado durante a análise 
de processo de licenciamento não é apto a descaracterizar o presente auto de infração, uma 
vez que não se trata de hipótese de denúncia espontânea prevista no art. 15, do Decreto 
Estadual nº 44.844/2008. 
 
Transcrevemos, a seguir, o citado artigo: 

 
“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. ” (Sem destaque no original) 

 
Conforme verificado no Sistema Integrado de Informação Ambiental – SIAM, constam vários 
procedimentos administrativos referentes ao empreendimento junto à SEMAD, portanto, não 
se trata de denúncia espontânea, motivo pelo qual não procede a alegação apresentada 
pelo recorrente para tentar justificar o descabimento da autuação ora em análise. 
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Ressalte-se, que não se trata de Renovação de Licença, mas de Licença de Operação 
Corretiva – LOC, sendo que a única possibilidade legal de não se aplicar a penalidade no 
caso em questão seria na hipótese de denúncia espontânea, nos termos do art. 15 do 
Decreto Estadual n° 44.844/2008. 
 
Não obstante a alegação do recorrente com relação à exploração de cascalheira, certo é 
que foi constatada, por ocasião da vistoria, degradação ambiental devido à existência de 
uma cascalheira que estava sendo utilizada em área próxima ao plantio de eucalipto e outra 
localizada em área reserva legal, conforme consta no Auto de Fiscalização n° 33465/2013. 
 
Demais disso, o próprio recorrente confirma em sua defesa que utiliza o “cascalho 
esporádica e eventualmente” (f. 09/64), para manutenção das estradas internas do 
empreendimento. 
 
Assim, a alegação de que a atividade principal desenvolvida no empreendimento se 
encontra licenciada não procede, tendo em vista que, no momento da vistoria, a licença 
ambiental do empreendimento se encontrava vencida, conforme exposto acima.  
 
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 a 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 inverte o ônus da prova. Assim, o ônus de 
provar que não praticou a infração verificada, 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.) 

 
No tocante à alegação de que não houve degradação ambiental ou prejuízo algum ao meio 
ambiente, mais uma vez se equivoca o recorrente, já que a própria intervenção não 
autorizada em área de reserva legal caracteriza um tipo de degradação ambiental, uma vez 
que foi suprimida vegetação nativa existente no interior da mesma. 
 
Quanto à alegação de que a penalidade de suspensão de atividade se limita à atividade de 
cascalheira, a mesma não procede, uma vez que, por ocasião da fiscalização, o 
empreendimento se encontrava operação sem a devida licença de operação. Por tal motivo, 
conforme consta no Auto de Infração em apreço, foram suspensas todas as atividades em 
operação no empreendimento, nos termos do art. 76, do Decreto Estadual nº 44.844/2008: 
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“Art. 76. A penalidade de suspensão de atividade será aplicada, pelo servidor credenciado, nas 
hipóteses em que o infrator estiver exercendo atividade sem a licença ou a autorização 
ambiental competente e poderá ser aplicada nos casos de segunda reincidência em infração 
punida com multa.  
 
[...] 
 
§ 3º A suspensão de atividade, nos termos do disposto no § 9º do art. 16 da Lei nº 7.772, de 
1980, e no § 11 do art. 106 da Lei nº 20.922, de 2013, prevalecerá até que o infrator obtenha a 
licença ou autorização devida ou firme Termo de Ajustamento de Conduta com o órgão 
ambiental, assinado pelo Secretário de Estado ou por dirigentes máximos da FEAM, IEF, IGAM, 
ou por quem deles receber delegação, vedada a subdelegação, com as condições e prazos 
para funcionamento do empreendimento até a sua regularização.” (Sem destaques no original) 

 
Quanto aos antecedentes do recorrente e sua condição de primariedade, tal circunstância 
foi considerada por ocasião da aplicação da penalidade, uma vez que a autuação foi 
realizada considerando os valores mínimos estabelecidos para o tipo de infração constatada 
e o porte do empreendimento, de acordo com o art. 66, do Decreto Estadual nº 44.844/2008. 
 
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 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 descaracterizarem o respectivo 
Auto de Infração, remetemos os presentes autos à URC COPAM Noroeste de Minas, 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 
adequação do valor da multa para R$ 69.022,46 (sessenta e nove mil e vinte e dois reais e 
quarenta e seis centavos) considerando a atualização dos valores da UFEMG para o ano de 
2013 e MANUTENÇÃO da penalidade de SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES. 
 
Data: 21/02/2017 
 
Equipe Interdisciplinar:  Matrícula  Assinatura  
Ana Flávia C. L. Felipe 
Analista Ambiental 
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