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Autuado : 
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1. RELATÓRIO 
 
Em 09 de outubro de 2013 foi lavrado por servidor da Diretoria Regional de Regularização 
Ambiental o Auto de Infração nº 48081, que contempla as penalidades de MULTA 
SIMPLES, no valor de R$10.001,00 e SUSPENSÃO das atividades, por ter sido constatada 
a prática da seguinte irregularidade: 
 

“1 – Operar as atividades do empreendimento sem a devida licença de operação constatado a 
degradação ambiental em área de reserva legal e de preservação permanente em função da 
atividade de cascalheira e do rompimento de barragem de irrigação. ” (Auto de Infração nº 
48081) 
 

Em 15 de dezembro de 2014, a defesa apresentada foi decidida pela Superintendência 
Regional de Meio Ambiente, sendo mantida a penalidade aplicada. 
 
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, o seguinte: 
 

1.1. Ausência de elementos indispensáveis à formação do Auto de Infração; 
1.2. Enquadramento errôneo da infração; 
1.3. Cerceamento de defesa por ausência de dilação probatória; 
1.4. Ausência de degradação ambiental relevante; 
1.5. Aplicação das atenuantes previstas no artigo 68, inciso I, alíneas “c”, “e” e “i” do 

Decreto Estadual nº 44.844/2008; 
1.6. Aplicação dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e insignificância; 
1.7. Conversão de 50% da penalidade 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, consideramos oportuno tecer as seguintes considerações: 
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2.1. Ausência de elementos indispensáveis à formaçã o do Auto de Infração 
 
Afirma o recorrente, que o Auto de Infração não preenche os requisitos mínimos da 
legislação, pelo fato de não constar circunstâncias atenuantes e agravantes.  
 
Entretanto, não possui razão o recorrente, pois o presente Auto de Infração possui todos os 
requisitos de validade previstos no Decreto Estadual n° 44.844/2008, além do que no 
momento da fiscalização se verificou que o autuado infringiu diretamente a legislação 
ambiental vigente. Portanto, não há motivos para questionar a legalidade da atuação. 
 

2.2. Enquadramento errôneo da infração 
 

O recorrente alega que os Autos de Fiscalização constantes nos autos não fazem menção à 
atividade de cascalheira nem às suas coordenadas e sustenta ainda que não há nos autos 
qualquer descrição que confirme a existência de cascalheira dentro da reserva legal.  
 
No entanto, mais uma vez carecem de razão as alegações do recorrente, uma vez que o 
Auto de Infração em análise descreve corretamente a infração citando a intervenção em 
reserva legal em função da atividade de cascalheira. 
 
Ademais, a intervenção realizada em 0,46 hectares de reserva legal pela retirada de 
cascalho sem autorização do órgão ambiental pode ser confirmada nos autos do Processo 
de Licença de Operação Corretiva nº 7375/2004/003/2013, no mapa de fls. 253, 
apresentado pelo próprio recorrente. Assim, a alegação de inexistência ou desconhecimento 
da infração cometida mostra-se sem fundamento. 
 
Quanto aos danos causados em área de preservação permanente em função do 
rompimento da barragem, verificou-se que consta nos Autos de Fiscalização nº 
106737/2013 e 140439/2013 que foram causados em decorrência do rompimento de outros 
dois barramentos localizados nas propriedades vizinhas, pertencentes aos senhores 
Adelson Rodrigues Cunha e Antônio Millar. 
 
Dessa forma, considerando que não foi possível constatar a existência de nexo causal entre 
o dano causado e ação ou omissão do recorrente, tal conduta não pode ser imputada ao 
autuado, motivo pelo qual sugerimos que seja considerada apenas a intervenção em área 
de reserva legal como degradação ambiental passível de autuação, excluindo-se a 
responsabilização decorrente do rompimento da barragem de irrigação na propriedade do 
recorrente. 
 
Esclarecemos ainda que, apesar de os danos causados pelo rompimento do barramento 
não serem imputados ao recorrente, a degradação ambiental causada pela atividade de 
cascalheira em área de reserva legal, sem a devida licença de operação, comprovada 
inclusive por mapa apresentado pelo autuado, além da existência de estrada interna e de 
vestígios de entrada de gado, configura claramente a infração prevista no código 115, anexo 
I, Art. 83 do Decreto 44.844/2008. Senão vejamos: 
 

“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 ambiental.” 

 
Assim, não há que se falar em enquadramento errôneo da infração, ou em sua inexistência 
como quis fazer parecer o recurso. 
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2.3. Cerceamento de defesa por ausência de dilação probatória 
 

O recorrente sustenta também a ocorrência de nulidade por cerceamento de defesa, pois 
teria pugnado pela realização de perícia no local, e que tal pedido não teria sido analisado. 
Ocorre que, ao contrário de tal alegação, razão não assiste ao autuado, pois sequer houve 
pedido de perícia na defesa apresentada. 
 
A despeito de tal fato, cabe esclarecer que todas as fases processuais foram devidamente 
respeitadas, oportunizando a apresentação de argumentos e provas pelo recorrente. Quanto 
à realização de perícia técnica, é imperioso esclarecer 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, além da vistoria in loco, a 
necessidade de realização de qualquer outro exame técnico para a constatação de infrações 
ambientais, sendo as mesmas verificadas durante a fiscalização no empreendimento e 
devidamente relatadas em Auto de Fiscalização específico. Vejamos: 
 

“Art. 30. Realizada a fiscalização, será lavrado de imediato o auto de fiscalização ou boletim de 
ocorrência, registrando-se os fatos constatados e as informações prestadas, observadas as 
diretrizes do inciso III do art. 27.” 
 

Portanto, a ausência de perícia técnica não é apta a eximir o recorrente das penalidades 
aplicadas, por falta de embasamento para tanto, sendo certo que o empreendimento foi 
fiscalizado pela equipe técnica desta Superintendência, que verificou, in loco, todas as 
questões ambientais inerentes ao empreendimento.  
 

2.4. Ausência de degradação ambiental relevante 
 

No tocante à alegação de que seria “ínfima” a degradação ambiental ocorrida na reserva 
legal, mais uma vez se equivoca o recorrente, vez que a intervenção não autorizada em 
área de reserva legal caracteriza um tipo de infração considerada gravíssima pelo Decreto 
44.844/2008. Por essa razão, a argumentação apresentada pelo recorrente, não merece 
acolhimento. 

 
2.5. Aplicação das atenuantes 

 
Novamente o recorrente pleiteia a aplicação das atenuantes das alíneas “c”, “e” e “i” do Art. 
68, I do Decreto Estadual nº 44.844.2008, mas não apresenta qualquer razão plausível para 
insurgir-se contra ao não acolhimento por ocasião de análise da defesa. Ressaltamos, 
portanto, mais uma vez, as razões para o não acolhimento das atenuantes pleiteadas. 
 
Quanto às consequências dos fatos ensejadores da autuação, não podem ser consideradas 
de menor gravidade, eis que se trata de infração classificada como gravíssima pelo Decreto 
44.844/08, não sendo cabível, portanto, a aplicação da atenuante constante na alínea “c”. 
 
No tocante à alegação de colaboração do autuado por permitir a fiscalização, certo é que tal 
conduta constitui nada mais que sua obrigação para com a legislação, não tendo sido 
verificada qualquer efetiva colaboração do infrator com os órgãos ambientais na solução dos 
problemas advindos de sua conduta, o que inviabiliza a aplicação da atenuante prevista na 
alínea “e”. 
 
Outrossim, inaplicável também a atenuante prevista no art. 68, I, alínea “i”, uma vez que, por 
ocasião da vistoria, foram constatados danos em área de preservação permanente, onde se 
encontram parte das matas ciliares do empreendimento, conforme constam nos Autos de 
Fiscalização nº 106737/2013 e 140439/2013. 
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Assim, não se vislumbra a possibilidade de aplicação de quaisquer das atenuantes 
relacionadas no art. 68, do Decreto nº 44.844/2008 
 

2.6. A multa aplicada fere o princípio da razoabili dade ou proporcionalidade 
 
No que tange à alegação do autuado de que o valor da multa viola os Princípios da 
Razoabilidade e Proporcionalidade, porque não é compatível com a pouca lesividade da 
infração, a mesma 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. 
 
Da mesma forma, também não pode prosperar a alegação de que a irregularidade apontada 
no Auto de Infração está agasalhada pelo Princípio da Bagatela ou Insignificância, vez que o 
próprio Decreto Estadual nº 44.844/2008, art. 83, I, código 115, definiu que se trata de 
infração GRAVÍSSIMA. 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. 
 

2.7. Conversão de 50% da penalidade em medidas de c ontrole 
 
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, sugerimos a 
concessão do prazo máximo de 30 (trinta) dias para que o autuado apresente proposta de 
reparação dos danos ambientais e conversão de 50% do valor da multa em medidas de 
controle ambiental, a serem efetuadas em termo de ajustamento de conduta. 
 
Assim, prevalecendo a multa aplicada em razão de julgamento em última instância, somente 
após eventual confirmação do cumprimento das medidas e condicionantes técnicas 
previstas no TAC é que o Autuado terá direito aos benefícios pactuados no citado termo. 
 
Ressaltamos que, com a assinatura do TAC, fica suspensa a exigibilidade da multa, 
conforme estabelecido no art. 49, do Decreto nº 44.844/2008. 
 
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. 
 
3. CONCLUSÃO 
 
Por todo o exposto, considerando as argumentações apresentadas pelo recurso, e a 
ausência de fundamentos técnicos e jurídicos capazes de descaracterizar o respectivo Auto 
de Infração, remetemos os presentes autos URC COPAM Noroeste de Minas, nos termos 
do artigo 73, parágrafo único, do Decreto Estadual nº 47.042/2016, sugerindo a 
MANUTENÇÃO  das penalidades aplicadas. 


