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PARECER RECURSO 
Processo CAP nº 446030/16 Auto de Infração: 55617/2016 
 
1. Identificação 
 
Empreendedor: 
Select Fund Reflorestamento e Exploração de Madeira 

CNPJ / CPF: 
09.501.258/0001-46   

Empreendimento: 
Fazenda Canoas 
 
2. Discussão 
 
Em 22 de julho de 2016 foi lavrado pela Diretoria Regional de Regularização Ambiental, o 
Auto de Infração nº 55617/2016, que contempla as penalidades de MULTA SIMPLES no 
valor total de R$16.616,27 (dezesseis mil seiscentos e dezesseis reais e vinte e sete 
centavos), e SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES, em face da autuada Select Fund 
Reflorestamento e Exploração de Madeira/ Fazenda Canoas, 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 todas as atividades do empreendimento sem a devida licença de operação, não tendo 
sido constatada a existência de degradação e/ou poluição ambiental”. (Auto de Infração nº 
55617/2016) 

 
Em 01 de dezembro de 2016, a defesa apresentada foi decidida pela Superintendência 
Regional de Meio Ambiente, sendo mantida a penalidade de multa simples, e excluída a 
penalidade de suspensão das atividades (f. 64). 
 
A Autuada foi devidamente notificada de tal decisão por meio do OF/SUPRAMNOR/Nº 
3008/2016 (f. 66), em 23 de dezembro de 2016, conforme consta no Aviso de Recebimento 
presente à folha 68. 
 
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: 
 
� Não foi observado o art. 31 do Decreto Estadual n° 44.844/2008; 
 
� A obtenção da LOC e assinatura do TAC afastam a configuração da infração, devendo 
ser considerados ao menos, como atenuantes; 
 
� Deverá ocorrer redução da multa em até 30%, tendo em vista que a averbação da 
reserva legal na matrícula do imóvel foi dispensada após a implementação do CAR, de 
acordo com a Lei 12.651/2012, e o imóvel possui CAR e preserva a Reserva Legal; 
 
� É nulo o auto de infração que silencia sobre os critérios de fixação do valor da multa; 
 
� A autuada está em processo de obtenção da LOC e promoveu denúncia espontânea, nos 
termos do art. 15 do Decreto Estadual n° 44.844/2008. 
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3. Análise 
 
Os argumentos apresentados no recurso são desprovidos de quaisquer fundamentos 
técnicos ou jurídicos capazes de descaracterizarem o Auto de Infração em questão. Não 
obstante, consideramos oportuno tecer as seguintes considerações:  
 
O recurso equivoca-se ao afirmar que o Auto de Infração não contém todos os elementos 
indispensáveis à sua lavratura. 
 
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. 
 
O fato de não constar circunstâncias atenuantes e agravantes no auto de infração, significa 
que o empreendimento não possui quaisquer das referidas circunstâncias, motivo pelo qual 
se equivoca o recurso. 
 
O fato da autuada ter formalizado processo de Licença de Operação e firmado TAC junto ao 
órgão ambiental não é apto a eximi-la da penalidade ora aplicada, e nem mesmo de fazer 
jus a qualquer das atenuantes previstas no art. 68, I, do Decreto Estadual n° 44.844/2008, 
por falta de embasamento legal para tanto. 
 
Quanto à atenuante prevista no artigo 68, inciso I, alínea “f”, do Decreto Estadual nº 
44.844/2008, de possuir reserva legal averbada e preservada, não pode ser aplicada no 
caso vertente, uma vez que, a reserva legal do empreendimento não se encontra 
devidamente averbada, e nem preservada, conforme exposto no Auto de Fiscalização nº 
98731/2016, de 28/04/2016, razão pela qual também foi lavrado o Auto de Infração n° 
55618/2016.  
 
Ressaltamos que o fato de a Lei Federal nº 12.651/2012 desobrigar a averbação no Cartório 
de Registro de Imóveis, das áreas de reserva legal, não altera o conteúdo e nem a forma de 
aplicação da referida atenuante. 
 
Quanto à alegada omissão dos critérios usados na fixação do valor da multa, certo é que 
não existe qualquer comando legal que determine que mesmo seja consignado 
expressamente no Auto de Infração. 
 
Cumpre ressaltar que, pela simples análise dos critérios de valoração das multas previstos 
no Anexo I, do Decreto Estadual n° 44.844/08, percebemos que, considerando o tipo de 
infração constatada, prevista no código 106, e classificada como GRAVE, 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, o valor mínimo previsto da 
autuação para a multa simples é justamente de R$16.616,27, valor este que consta no Auto 
de Infração em análise. 
 
Assim, o valor da multa aplicada obedeceu ao Princípio da Razoabilidade, uma vez que a 
autuação foi realizada considerando os valores mínimos estabelecidos no art. 66, do 
sobredito Decreto, considerando os tipos de infrações verificadas e o porte do 
empreendimento. 
 
Portanto, ao contrário do alegado no recurso, o Auto de Infração em apreço possui todos os 
requisitos de validade previstos no artigo 31, do Decreto Estadual supracitado. 
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Não obstante a argumentação da recorrente, não há que se falar no caso vertente na 
existência de denúncia espontânea prevista no art. 15, do Decreto Estadual nº 44.844/2008, 
de acordo com o previsto no §§ 1º e 3°, do referido artigo, uma vez que não se configura a 
denúncia apresentada após o início de qualquer procedimento administrativo junto à 
SEMAD. 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. 
[...] 
§ 3º A denúncia espontânea opera efeitos desde a data da caracterização do empreendimento 
ou atividade, por meio de Formulário de Caracterização do Empreendimento - FCE, até a data 
de vencimento do Formulário de Orientação Básica - FOB, no caso de não formalização 
tempestiva do processo. ” (Sem destaque no original) 
 

Conforme verificado no Sistema Integrado de Informação Ambiental – SIAM, existem em 
nome da autuada, procedimentos administrativos anteriores à formalização do processo de 
licenciamento ambiental em análise junto ao órgão ambiental, inclusive uma Autorização 
Ambiental de Funcionamento vencida, juntada aos autos pela própria autuada (fls. 35). 
Assim, a autuada não faz jus à denúncia espontânea no caso vertente.  
 
Da mesma forma, a alegação de que o empreendedor foi autuado durante a análise de 
processo de licenciamento não é apta a descaracterizar o presente auto de infração, uma 
vez que, conforme exposto acima, não se trata de denúncia espontânea. 
 
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 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.) 
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Sobre a penalidade de suspensão das atividades imposta, certo é que a autuada pôde 
retornar as atividades do empreendimento mediante a celebração de TAC junto a este órgão 
ambiental, em 10 de agosto de 2016, conforme documento juntado às fls.46-50, nos termos 
do art. 76, §3º 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 Estadual nº 44.844/2008. 
 
4. Parecer Conclusivo 
 
Por todo o exposto, considerando as argumentações apresentadas pela autuada 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 e a EXCLUSÃO  da penalidade de SUSPENSÃO DAS 
ATIVIDADES, em função da assinatura de TAC. 
 
Data:  21/02/2017 
 
Equipe Interdisciplinar:  MASP Assinatura  
Larissa Medeiros Arruda 
Gestora Ambiental 
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Original Assinado 

Isabela Pires Maciel 
Gestora Ambiental de formação Jurídica 
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Original Assinado 

De acordo: Ricardo Barreto Silva 
Diretor Regional de Regularização Ambiental 
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Original Assinado 

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

 
 


