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PARECER ÚNICO RECURSO Nº 006/2017 

Auto de Infração nº 55604/2016 Processo CAP nº 442097/16 

Auto de Fiscalização Nº: 96685/2016 Data: 15/04/2016 
Embasamento Legal: Decreto 44.844/08, Art. 83, anexo I, códigos 105 e106 

 
Autuado: 
Fernão Rodrigues da Cunha e Outros 

CNPJ / CPF: 
227.394.831-04   

Município: Paracatu/MG 
 

EQUIPE INTERDISCIPLINAR MASP ASSINATURA 

Tallita Ramine Lucas Gontijo 
Gestor (a) Ambiental com formação jurídica 

1401512-7 Original Assinado 

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

1364404-2 Original Assinado 

De acordo: Ricardo Barreto Silva 
Diretor Regional de Regularização Ambiental 

1148399-7 Original Assinado 

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

 
1. Relatório 
 
Na data de 15 de abril de 2016 foi lavrado o Auto de Infração nº 55604/2016, que contempla 
as penalidades de multa simples, no valor de R$ 11.631,39, referente à infração 1 e de R$ 
11.631,391, referente à infração 2,  totalizando R$ 23.262,78 (vinte e três mil duzentos e 
sessenta e dois reais e setenta e oito centavos), e suspensão das atividades, em face do 
empreendimento Fazenda Santa Rosa / Fernão Rodrigues da Cunha e Outros, no Município 
de Paracatu/MG, por ter sido constatada a prática das seguintes irregularidades, previstas 
no artigo 83, anexo I, código 106 e 105, respectivamente, do Decreto Estadual nº 
44.844/2008: 
 

“1 -Operar as atividades do empreendimento sem a devida Licença. 
[...] 
2 - Descumprir a condicionante nº 01 da LOC 049/2009”. (Auto de Infração nº 
55604/2016) 

 
Em 01 de dezembro de 2016, a defesa apresentada foi decidida pela Superintendência 
Regional de Meio Ambiente, sendo mantida 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: 
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 O auto de infração não preenche os requisitos mínimos previstos na legislação vigente, 
uma vez que em todo o tempo de existência do empreendimento, o autuado sempre primou 
pela regularidade ambiental; 
 
 O autuado deixou de observar o prazo de 120 dias para solicitação da renovação da 
LOC, mas realizou a solicitação e os procedimentos para a regularização antes do 
vencimento da LOC, demonstrando estar regularizado quando efetivou o pedido, o que deve 
ser visto como atenuante; 
 
 O fato trata-se de menor gravidade e não trouxe conseqüência para o meio ambiente 
nem para a saúde pública, não justificando a fixação da multa no limite máximo previsto;  
 
 O empreendedor possui Certidão de Não Passível de Licenciamento n° 063018/2015, 
referente a expansão do licenciamento; 
 
 Faz jus a atenuante da alínea “c” do art. 68, do Decreto Estadual n° 44.844/08, uma vez 
que não foi constatado nenhuma degradação ambiental e prejuízo para o meio ambiente e 
para a saúde pública; 
 
 O autuado cumpriu com as condicionantes solicitadas, contudo com o prazo expirado; 
 
 Requer os benefícios do § 6º do art. 16 da Lei nº 7.772, de 8 de setembro de 1980, ou 
seja, conversão de 50% do valor da multa em medidas de controle. 
 
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 tais fatos, consideramos oportuno tecer as seguintes considerações:  

Conforme já demonstrado no Parecer Único referente à defesa apresentada, a alegação de 
que o Auto de Infração não contém os elementos indispensáveis à sua formação, previstos 
no Decreto Estadual nº 44.844/2008, não procede, uma vez que todos os requisitos de 
validade do art. 31, do mencionado Decreto, foram devidamente observados no respectivo 
auto de infração, estando em plena consonância com os Princípios do Contraditório e da 
Ampla Defesa. 
 
O autuado alega, ainda, que sempre primou pela regularidade ambiental, formalizou o 
processo de Revalidação da Licença de Operação antes do vencimento da LOC; no entanto, 
tal conduta não é suficiente para eximi-lo da penalidade ora aplicada, uma vez que não 
houve a prorrogação automática da respectiva licença; e, o mesmo não faz jus a alguma das 
atenuantes previstas no art. 68, I, do Decreto Estadual n° 44.844/08, por falta de 
embasamento legal para tanto. 
  
Ressaltamos que, para haver prorrogação automática da Licença de Operação, o 
empreendedor deve protocolar seu requerimento de renovação com antecedência mínima 
de 120 dias da expiração de seu prazo de validade, conforme preceitua o art. 7º da DN 
193/2014, o que não foi feito pelo mesmo.  
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Ademais, o autuado não cumpriu com os pressupostos elencados no art. 7°, § 1°, da 
Deliberação Normativa n° 17/1996, vez que não solicitou a assinatura do devido Termo de 
Compromisso Ambiental antes do vencimento da licença do empreendimento e nem mesmo 
demonstrou o cumprimento de todas as condicionantes da Licença de Operação Corretiva 
n° 049/2009. Senão vejamos:  
 

“§ 1º - Nas hipóteses de requerimento de revalidação de Licença de Operação sem 
observância do prazo descrito no caput, porém dentro do prazo de validade da licença, poderá 
ser celebrado, a requerimento do interessado e desde que demonstrado o cumprimento das 
condicionantes, Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta com a Superintendência 
Regional de Regularização Ambiental, o qual garantirá a análise do processo, a continuidade 
da operação e suas condições, até decisão da Unidade Regional Colegiada do Copam.” 

 
Assim, referida alegação não pode ser acatada, pois o autuado, apesar de ter formalizado o 
processo de revalidação de LOC dentro do prazo da validade da respectiva licença, não 
cumpriu com os requisitos estabelecidos no art. 7º c/c seu §1º, da Deliberação Normativa 
COPAM nº 17/1996, com alteração dada pela Deliberação Normativa COPAM nº 193/2014. 
 
Quanto ao valor da multa, certo é 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 os tipos de infração constatadas, prevista 
nos códigos 106 e 105, e classificadas como GRAVES, bem como o porte do 
empreendimento, que é MÉDIO, nos termos da Deliberação Normativa COPAM nº 74/2004, 
aliado ao fato de que o autuado não é reincidente e a aplicação da atenuante prevista no art. 
68, I, f, o valor mínimo previsto da autuação é justamente de R$11.631,39 para cada 
infração, valores estes que constam no Auto de Infração em análise. 
 
Ademais, o fato de não ter causado dano ao meio ambiente não exime a responsabilidade 
do autuado pela infração referente ao descumprimento da mencionada condicionante e nem 
por operar as atividades do empreendimento sem a devida licença de operação. 
 
Ressalte-se, que caso tivesse sido constatada a existência de degradação ambiental em 
função do descumprimento da condicionante ou por operar as atividades sem a devida 
licença de operação, o Decreto Estadual nº 44.844/2008 também estabeleceu infração 
específica, prevista no art. 83, anexo I, códigos 114 e 115, respectivamente: 
 

“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. 
 
Instalar, construir, testar, operar ou ampliar atividade efetiva ou potencialmente poluidora ou 
degradadora do meio ambiente sem Licenças de Instalação ou de Operação, se constatada a 
existência de poluição ou degradação ambienta”l. (Sem destaques no original) 

 
Assim, a alegação do recorrente, além de não proceder, não é apta a eximir o autuado de 
ser penalizado pela infração praticada pelo mesmo. 
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Ademais, 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 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 que tange à existência de Certidão de Não Passível de Licenciamento n° 063018/2015, 
referente à expansão do licenciamento, não o exime de ser autuado, pois o motivo da 
lavratura do presente Auto de Infração foi operar as atividades do empreendimento sem a 
devida licença de operação.  
 
Quanto ao cumprimento das condicionantes da Licença de Operação Corretiva n° 049/2009, 
concedida em 17 de julho de 2009, foi constatado o descumprimento da Condicionante n° 
01, que estabelece: 
 

“1 - Apresentar um plano de manejo e conservação de solo em bacias hidrográficas, com 
cronograma de execução, incluindo áreas de estradas internas, pastagens e lavouras, e 
cumprir integralmente após apreciação da SUPRAM NOR. Prazo: 90 dias.” 

 
Diferente do alegado, o fato de o empreendimento ter cumprido fora do prazo a referida 
condicionante não exime o autuado da penalidade ora aplicada, uma vez que cumprir fora 
do prazo uma condicionante 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) 

 
Logo, o cumprimento da condicionada fora do prazo fixado, configura a infração pela qual o 
autuado foi penalizado, conforme acima exposto.  
 
Quanto à atenuante prevista na alínea “c” do Decreto Estadual n° 44.844/2008, não há que 
se falar em menor gravidade dos fatos, uma vez que as infrações constatadas são 
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tipificadas pelo Decreto Estadual nº 44.844/2008 como infração de natureza GRAVE, não 
sendo cabível a aplicação da atenuante constante na alínea “c”: 
 

“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;” 

 
Assim, não se vislumbra a possibilidade de aplicação de quaisquer das atenuantes 
relacionadas no art. 68, do Decreto nº 44.844/2008. 
 
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; 
 
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, 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. 
 
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. 
 
3. Conclusão 
 
Por todo o exposto, considerando as argumentações apresentadas pelo recorrente e a 
ausência de argumentos técnicos e jurídicos capazes de descaracterizar o respectivo Auto 
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de Infração, remetemos os presentes autos à URC COPAM Noroeste de Minas, nos termos 
do artigo 9º, “V”, “b”, do Decreto Estadual nº 46.953/2016, sugerindo a MANUTENÇÃO das 
penalidades de MULTA SIMPLES e SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES aplicadas. 
 
 
 
 


