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PARECER RECURSO 
Processo CAP nº 440853/16 Auto de Infração nº 55526/2016 
 
1. Identificação 
 
Autuado: 
Cooperativa Agropecuária Unaí Ltda. 

CNPJ / CPF: 
25.834.847/0003-64 

Empreendimento: 
Cooperativa Agropecuária Unaí Ltda. 
 
2. Discussão 
 
Em 07 de março de 2016 foi lavrado pela Diretoria Regional de Regularização Ambiental, o 
Auto de Infração nº 55526/2016, que contempla a penalidade de MULTA SIMPLES, no valor 
de R$85.288,73 (oitenta e cinco mil duzentos e oitenta e oito reais, e setenta e três 
centavos), em face do autuado Cooperativa Agropecuária Unaí Ltda., por ter sido 
constatada a prática da seguinte irregularidade, prevista no artigo 83, anexo I, código 105, 
do Decreto Estadual nº 44.844/2008: 
 

“Descumprir a condicionante nº 06, da LOC Certificado 051/2009, não constatada a existência 
de poluição ou degradação ambiental.” (Auto de Infração nº 55526/2015). 

 
Em 01 de dezembro de 2016, a recurso apresentada foi decidida pela Superintendência 
Regional de Meio Ambiente, sendo mantida a penalidade de multa simples (f. 38). 
 
O Autuado foi devidamente notificado de tal decisão por meio do OF/SUPRAMNOR/Nº 
184/2017 (f. 43), em 30 de janeiro de 2017, conforme consta no Aviso de Recebimento 
presente à folha 45. 
 
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: 
 
� A recorrente contratou empresa especializada em assessoria ambiental e por ocasião da 

defesa, anexou cópia do contrato e relatório técnico para comprovar o cumprimento das 
condicionantes convencionadas; 

 
� A condicionante não foi descumprida, apenas não foi apresentada no prazo; 
 
� A multa não merece procedência, pois não houve degradação ou impacto ambiental; 
 
� A jurisprudência do STJ admite que, em execução de TAC, seja a multa reduzida quando 

se mostrar excessiva. No presente caso, o TAC fez previsão de 10 condicionantes e 
apenas uma foi descumprida, portanto, requer que a multa seja reduzida para 
R$12.184,11 (10% do valor bruto) ante o princípio da proporcionalidade e razoabilidade. 

 
� Falta de motivação da decisão de manutenção da multa 

 
� Requer alternativamente que seja aplicada a penalidade de advertência 
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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, consideramos oportuno tecer as seguintes considerações:  
 
No caso em tela, foi descumprida a condicionante nº 06 da Licença de Operação Corretiva 
nº 051/2009, transcrita a seguir: 
 

“Apresentar a SUPRAM NOR análise, com laudo, para comprovação da viabilidade de se 
utilizar o lodo da ETE como adubo orgânico, com respectiva ART do profissional responsável. 
Prazo: Anualmente” (sem destaques no original) 

 
O recurso argumenta que foi contratada empresa especializada em assessoria ambiental, e 
que a cópia do contrato e o relatório técnico anexados à defesa comprovariam o 
cumprimento das condicionantes convencionadas, alegando que tal condicionante não foi 
descumprida, apenas não foi apresentada no prazo. 
 
Porém, nenhum dos argumentos é apto a isentar a autuada da multa ora questionada, pois 
o simples fato de contratar empresa para prestar assessoria técnica ambiental não 
comprova o efetivo cumprimento da condicionante. Demais disso, os documentos 
apresentados por ocasião da defesa não atendem ao estabelecido na condicionante, sendo 
certo que a mesma exigia a apresentação anual de análise da viabilidade de usar lodo da 
ETE como adubo orgânico, com laudo e respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica 
– ART. 
 
Cabe ressaltar que a finalidade precípua da condicionante é estabelecer medidas sem as 
quais o empreendimento não pode operar. Portanto, trata-se de medida imprescindível à 
continuidade das atividades do empreendimento. Assim, tanto descumprir, quanto cumprir 
fora do prazo, uma ou mais condicionantes, enseja a aplicação da mesma penalidade, 
prevista no art. 83, anexo I, código 105, do Decreto nº 44.844/2008, que estabelece: 
 

“Descumprir condicionantes aprovadas na Licença de Operação, inclusive planos de controle 
ambiental, de medidas mitigadoras, de monitoração, ou equivalentes, ou cumpri-las fora do 
prazo fixado, se não constatada a existência de poluição ou degradação ambiental. ” (sem 
destaques no original) 

 
O recurso argumenta que a multa não merece procedência, pois não houve degradação ou 
impacto ambiental. Porém, tal fato não justifica e nem exime a responsabilidade da autuada 
pela infração referente ao descumprimento da mencionada condicionante. 
 
Caso tivesse sido constatada a existência de degradação ambiental em função do 
descumprimento da condicionante, o Decreto Estadual nº 44.844/2008 também estabeleceu 
infração específica para tanto, prevista no art. 83, anexo I, código, 114: 
 

“Descumprir condicionantes aprovadas nas Licenças Prévia, de Instalação e de Operação, 
inclusive planos de controle ambiental, de medidas mitigadoras, de monitoração, ou 
equivalentes, ou cumpri-las fora do prazo fixado, se constatada a existência de poluição ou 
degradação ambiental." (Sem destaques no original) 

 
Assim, a alegação do recurso, além de não proceder, não é apta a eximir a autuada de ser 
penalizada pela infração praticada pela mesma. 
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Quanto à alegação de que jurisprudência do STJ admite que em execução de TAC a multa 
seja reduzida quando se mostrar excessiva e quanto ao requerimento de redução da multa 
para o valor correspondente a 10% do valor total, tal alegação carece de fundamento 
jurídico válido. 
 
Inicialmente, cabe esclarecer que a jurisprudência citada trata de cumprimento de 
obrigações em Termo de Ajustamento de Conduta – TAC – firmado com o Ministério 
Público, situação muito diversa do caso em discussão, que trata de descumprimento de 
condicionante estabelecida em licença ambiental. 
 
Portanto, não há que se falar em redução do valor da multa no presente caso, uma vez que 
o Decreto Estadual nº 44.844/2008, que rege os procedimentos administrativos de 
fiscalização e aplicação das penalidades, não faz qualquer menção nesse sentido. 
  
Pelo contrário, o Decreto mencionado não deixa margem para discricionariedade em relação 
ao valor das multas aplicadas, uma vez que traz uma tabela com valores mínimos e 
máximos, pré-fixados de acordo com o porte do empreendimento e a gravidade da infração 
praticada, bem como considera circunstâncias atenuantes específicas, dentre as quais não 
estão previstas aquela alegada pelo recurso. 
 
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 105, classificada como grave, bem como o porte do empreendimento, que é grande, 
aliado ao fato de que o recorrente é reincidente, e a aplicação da atenuante prevista na 
alínea “d”, do art. 68, I, o valor mínimo previsto da autuação para a multa é justamente R$ 
85.288,73 (oitenta e cinco mil duzentos e oitenta e oito reais, e setenta e três centavos), 
valor este que consta no Auto de Infração em análise. 
 
Quanto à penalidade de advertência, certo é que a mesma somente será aplicada quando 
forem praticadas infrações classificadas como leves, nos termos do art. 58, do Decreto 
Estadual n° 44844/2008, que não é o caso da infração debatida. 
 
Sendo assim, a aplicação da multa está perfeitamente adequada aos parâmetros e valores 
mínimos estabelecidos no art. 66 do Decreto estadual nº 44.844/2008, não havendo que se 
falar em redução do valor ou aplicação de advertência como requer a recorrente. 
 
Em relação à alegada ausência de motivação, a mesma não merece prosperar, uma vez 
que a decisão foi devidamente motivada em parecer jurídico. Ressalte-se que a motivação, 
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, razão pela qual não há que se falar em ausência de motivação. 
 
Ademais, vale mencionar ainda, 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.  
 
 



 

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS  
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimen to Sustentável - SEMAD 
Superintendência Regional de Regularização Ambiental  Noroeste de Minas – SUPRAM NOR 
Diretoria Regional de Controle Processual – DCP 
Núcleo de Autos de Infração - NAI 

 

SUPRAM NOR 
Rua Jovino Rodrigues Santana, n° 10 

Bairro Nova Divinéia – Unaí/MG 
CEP 38.610-000 – Tel.: (38) 3677-9800 

DATA 21/02/2017 
Página: 4/4 

 

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 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.) 

 
Conforme exposto acima, os argumentos trazidos pela recurso não são suficientes para 
afastar a infração em comento, não havendo dúvidas de que os motivos ensejadores da 
aplicação da multa em questão são incontestáveis. 
 
Portanto, conforme restou demonstrado, a lavratura dos Autos de Fiscalização e de 
Infração, bem como a aplicação das penalidades 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 art. 9º, “V”, “b” do Decreto Estadual nº 46.953/2016, sugerindo a MANUTENÇÃO  da 
penalidade de MULTA SIMPLES. 
 
Data:  21/02/2017 
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