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PARECER RECURSO 
Processo:439426/16 Auto de Infração:025944/2016 

 
1. Identificação 
 
Autuado: 
José Francisco do Amaral 

CNPJ / CPF: 
297.052.401-59 

Empreendimento: 
Fazenda Maranata lote 30 
 
2. Discussão 
 
Em 18 de janeiro de 2016 foi lavrado pela PMMG o Auto de Infração nº 025944/2016, que 
contempla a penalidade de multa simples, no valor de R$ 4.155,31, em face do autuado, por 
ter sido constatada a prática da seguinte irregularidade, prevista no artigo 83, anexo I, 
código 108, do Decreto Estadual nº 44.844/2008: 
 

“Funcionar sem Autorização Ambiental de Funcionamento” (Auto de Infração nº 025944/2016). 
 
Em 29 de agosto de 2016, a defesa apresentada foi decidida pela Subsecretaria de Controle 
e Fiscalização Ambiental Integrada, sendo mantida a penalidade de multa simples. 
 
O Autuado foi devidamente notificado de tal decisão e apresentou recurso tempestivo, 
protocolado dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto pelo art. 43, do Decreto Estadual nº 
44.844/2008, no qual alega, em síntese: 
 
 Nulidade da decisão recorrida,por não garantir aoautuado contraditório e ampla defesa; 
 
 Preenchimento incorreto do Auto de Infração no campo “órgão responsável pela 

lavratura”; 
 
 Incompetência do agente fiscalizador para lavratura do Auto de Infração; 
 
 Necessidade de duas testemunhas para acompanhar a fiscalização; 

 
 Inexistência da Infração; 
 
 Nulidade do Auto de Infração por ausência dos requisitos do art. 31 do Decreto 

44.844/2008, no que se refere à circunstancias agravantes e atenuantese ausência dos 
requisitos de dosimetria da pena; 

 
 Requer a conversão do valor da multa em serviços de preservação, melhoria e 

recuperação da qualidade do meio ambiente; 
 
 Requer aplicação das atenuantes “c”, “e”, “f” e “i” do art. 68, I, do Decreto 44.844/2008.  
 
3. Análise 
 
Os argumentos apresentados norecurso, 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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Importantes esclarecimentos se fazem necessários acerca da legislação ambiental vigente, 
para a melhor compreensão da matéria e para a elisão dos argumentos suscitados pelo 
Autuado em seu recurso. 
 
Inicialmente, cabe esclarecer que a Lei nº 14.184/2002, que o recorrente afirma ter sido 
descumprida, não é aplicada ao caso vertente, tendo em vista a existência de normas 
específicas trazidas pelo Decreto Estadual nº 44.844/2008. A Lei nº 14.184/2002 apenas 
seria aplicável, de forma subsidiária, no casodo regramento específico não dispor de forma 
diversa. Dessa forma, são totalmente inoportunas as alegações do recorrente. 
 
O autuado faz remissão ainda à Lei Federal nº 9.605/98, que dispõe sobre as sanções 
penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente e dá 
outras providências. Contudo, com fundamento na distribuição de competências em matéria 
ambiental, no que tange às infrações administrativas ambientais, são aplicadas no Estado 
de Minas Gerais a Lei Estadual nº 7.772/1980 e o Decreto Estadual nº 44.844/2008.Logo, 
não há que se falar, na aplicação da Lei Federal 9.605/1998, em relação à esfera 
administrativatendo em vista a existência de regramento estadual próprio. 
 
Nesse sentido, quanto à alegada inobservância dos princípios do contraditório e da ampla 
defesa, carece de razão o recorrente, uma vez que, de acordo com os arts. 42 e 43 do 
Decreto Estadual nº 44.844/2008, o autuado foi devidamente notificado da decisão do 
processo através do OF/SUPRAMNOR/Nº 286/2017,por via postal, conforme aviso de 
recebimento – AR de fls.38, do qual constava o prazo de 30 dias para apresentação de 
recurso. Tanto é verdade, que o autuado protocolou, tempestivamente, o recurso ora em 
análise. Portanto, incabível a alegação de violação do contraditório e ampla defesa. 
 
Quanto à alegação de preenchimento incorreto do Auto de Infração no campo “órgão 
responsável pela lavratura”, não assiste razão ao autuado posto que não se trata de 
requisito essencial, utilizado apenas como indicativo, não comprometendo assim a validade 
do Auto de Infração, e tampouco compromete a ampla defesa ou o devido processo legal. 
Inclusive, tal ponto já foi alterado por ocasião da decisão administrativa de fls. 34. 
 
No que se refere a competência fiscalizatória da Policia Militar de Meio Ambiente,o Decreto 
44844/2008 assim determina: 

 
“Art. 28. A SEMAD, a FEAM, o IEF e o IGAM poderão delegar à PMMG, mediante convênio, as 
competências de fiscalização previstas neste Decreto.  
 
§ 1º Pelo só efeito da celebração do convênio a que se refere o caput, ficam credenciados os 
militares lotados na PMMG.” 

 
Portanto, todos os militares lotados na Polícia Militar de Minas Gerais estão credenciados 
por meio do convênio Nº 1371.01.04.01012 celebrado com a Secretaria de Estado de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - SEMAD, publicado no IOF em 05/04/2012 
(anexo) e renovado em 26/04/2016, para exercer as competências de fiscalização e 
aplicação de sanções administrativas.Portanto, por estar incorporado na polícia militar, o 
agente autuante tem legitimidade para efetuar fiscalização, agindo nos limites da norma. 
 
Ao contrário do alegado no recurso, o Auto de Infração em apreço possui todos os requisitos 
de validade previstos no artigo e 31, do Decreto Estadual supracitado. 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. 
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O fato de não constar as circunstâncias atenuantes e agravantes no Auto de Infração, 
significa que o empreendimento não possui quaisquer das referidas circunstâncias, motivo 
pelo qual foram corretamente deixadas em branco, não existindo qualquer erro formal. 
 
No que se refere à alegada ausência dos requisitos de dosimetria da pena, cabe salientar 
que no ano de 2016, ano em que foi lavrado o Auto de Infração em comento foi publicada a 
Resolução SEMAD nº 2.349, de 29 de janeiro de 2016, com a atualização dos valores das 
multas, sendo que no presente caso, considerando o porte (pequeno) e a gravidade da 
infração praticada (grave), tal resolução estabelece como valor mínimo, R$ 4.155,31, que é 
exatamente o valor que consta no Auto de Infração ora discutido. Assim, o valor da multa 
está perfeitamente adequado aos parâmetros estabelecidos pelo Decreto estadual nº 
44.844/2008. 
 
Logo, não há que se falar em qualquer tipo de vício formal ou material na lavratura do Auto 
de Infração em apreço. 
 
Com relação ao pedido de conversão da multa em medidas de controle ambiental, o Decreto 
Estadual nº 44.844/2008 estabelece em seu art. 63, como primeiro requisito a ser cumprido 
pelo autuado, para fazer jus à conversão pleiteada, a comprovação da reparação do dano 
ambiental causado e a adoção das medidas de controle ambiental exigidas pelo órgão 
ambiental. Senão vejamos: 
 

 “Art. 63. Até cinquenta por cento do valor da multa de que tratam os arts. 60, 61, 62 e 
64poderão 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 pelo recurso, 
ante a impossibilidade de cumprimento de requisito exigido na norma supracitada. 
 
Com relação ao requerimento de aplicação das alíneas“c”, “e”, “f” e “i” do art. 68, I, do 
Decreto 44.844/2008 esclarecemos que não se vislumbra a possibilidade de aplicação de 
quaisquer das atenuantes relacionadas no art. 68, do Decreto nº 44.844/2008, conforme 
esclarecemos a seguir. 
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Não há que se falar em menor gravidade dos fatos, uma vez que a infração constatada é 
tipificada pelo Decreto Estadual nº 44.844/2008 como infração de natureza GRAVE. Bem 
como não houve qualquer tipo de colaboração do autuado com o órgão ambiental para 
solucionar problemas advindos de sua conduta, o que impede a aplicaçãodas atenuantes 
das alíneas “c” e “e” do artigo retro mencionado. 
 
O autuado também não comprovou a existência de reserva legal devidamente averbada e 
preservada, inclusive o CAR apresentado indica o valor da área de reserva legal como 0,00, 
nem de matas ciliares e nascentes preservadas em seu empreendimento,razão pela qual, 
as atenuantes das alíneas “f” e “i” também não podem ser aplicadas ao presente caso. 
 
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 artigo 73, parágrafo único, do Decreto Estadual nº 47.042/2016, sugerindo a 
MANUTENÇÃO da penalidade de MULTA SIMPLES. 
 
Data:14/03/2017 
 
Equipe Interdisciplinar: MASP Assinatura 
 
Isabela Pires Maciel 
Gestora Ambiental de formação Jurídica 

1402074-7 Original Assinado 

 
Renata Alves dos Santos 
Coordenadora do Núcleo de Autos de Infração 

1364404-2 Original Assinado 

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

1138311-4 Original Assinado 

 
 


