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TELMO ARISTIDES 
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EXMO. PRESIDENTE DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE MEIO 
MIBIENTE DO SUL DE MINAS - SUPRMI SUL DE MINAS -· 
VARGINHA- MG. 

PROCESSO N, 440418/2016 
f\,.UTO DE INFRAÇÃO N, 010252/2015 

PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO lLRGE_NTE 

FRIGORÍFICO FRIGMAR EIRELI. nos autos do 
PROCESSO ADMINISTRATIVO 440418/16-

AUTO DE INFRAÇÃO n" 010252/2015, por seu advogado regularmente 
constituído, instrumento de mandato em anexo, inscrito na OAB/MG sob o 
n" ,)9.338, com escritório na cidade de Passos-MG, na Pça. Francisco Salles, 
n, 15-A, 2° andar, onde recebe intimações, não se conformando, datq._!Jenia, 
com a r. decisão proferida nos referidos autos, vem, respeitosamente, à 

presença dela recorrer por V la deste RECURSO 
ADMINISTRATIVO INOLVIINADO, a fim de que a douta 

jurisdição de segundo grau administrativo dele conheça e lhe dê 
PROVIMENTO. 

Termos em que, 

Espera Deferimento. 

Passos-MG, 11 de maio de 2017. 
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COLENDA SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE 

NOBRE E CULTO SECRETÁRIO 

EG.RÉGIO COLEG.IADO 

EMÉRITOS E CULTOS JULG.ADORES 

EXPOSIÇÃO FÁTICA 

Entre os ano:,; de 2005 a 2008 o MUNICÍPIO DE PASSOS teve 
vários problemas com seu abatedouro, prédio público e atividade econômica 
até então desenvolvida pelo mesmo. 

Em razão disso, primeiramente, o prédio e consequente atividade 
econômica foi transferida à ASSOCIAÇAO DOS AÇOUGUEIROS DE 
PASSOS, a qual, no curso da relação jurídica, devolveu o empreendimento 
à Municipalidade. 

Ao receber o "empreendimento" municipal da mencionada 
Associação, o Município logo procurou transferi-lo para alguém que julgava 
ser melhor competente para a concretização do objeto do mesmo, 
principalmente por se tratar de atividade econômica, em princípio, jungida 
à iniciativa privada consoante os arts. 170 e 173 da Constituição Federal; 
e, assim, em 02.02.2006 por meio da Lei Municipal 2.5~-l6 (anexa), doou, 
sem qualquer restrição ou condição, salvo a finalidade prevista no art. 3o 
da referida lei, todo prédio público P suas benfeitorias (a estrutura do 
empreendimento) à empresa COPERPASSOS ··- Cooperativa Regional dos 
Suinocultores de Passos LTDA. 

Porém, esta, também, por questõos desconhecidas do público e não 
divulgadas pela imprensa, no início de 2009, portanto, 03 (três) anos após 
receber, gratuitamente, o patrimônio público, .Qaralisou as atividades 
naquele local (abate) e o devolveu ao MUNICÍPIO, o qual, por questões 
meramente políticas e não técnicas, aceitou a devolução. 

No mesmo período o MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS 
GERAIS, por sua CURADORIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR, vinha 
atuando de forma ostensiva a eombater o abate clandestino de 
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para consumo humano no Município, donde a devolução do 
"empreendimento" ao Município com paralisação dos abates prejudicaria 
sobremaneira a atuação ministerial em prol dos consumidores e da saúde 
pública. 

Logo, engendraram todos os esforços para conseguirem, pessoa 
tisica ou jurídica, que assumisse o "empreendimento" quanto ao abate de 
animais no Município, até a regularização do mesmo. 

Chegaram, então, com proposta ao empresário do setor, o 
suinocultor, MARCO ANTONIO ,JOSÉ ESPER BALDINI com a proposta 
para assumir o "empreendimento" correspondente ao abatedouro de 
Passos-J1G, ocasião em que se lhe garantiram a permanência no mesmo 
por no mínimo 25 anos, além da possibilidade de prorrogação e/ou compra 
do imóvel, bem como o exercício desde o início da atividade econômica. 

A partir desse momento. constituiu-se a empresa FRIGORÍFICO 
FRIGMAR LTDA, CNPJ n' 10.735.531/0001-86, mais tarde transformada 
em EIRELI, conforme os documentos já juntados a estes autos - não se 
sabe porque inadmitidos pela r. decisão recorrida assumira o 
''empreendimento" na situação deixada pela COPERPASSOS. 

E, ato contínuo, a empresa FRIGORÍFICO FRIGl\iAR EIRELI, 
por meio dos TERMOS DE AJUSTA.IVIENTO DE CONDUTA firmados com 
o MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS, na qualidade de 
DEFENSOR E CURA.DOR DO MEIO AMBIENTE, juntamente com o 
MUNICÍPIO DE PASSOS, os quais assentiram na assunção do abatedouro 
local (prédio público do Município), assumiu a obrigação de promover todo 
e qualquer ajuste e adequaçào ambiental necessários à sua atividade 
econômica no local até a obtenção da licença operacional corretiva. Consta 
do referido TAC: 

" ... para tratar de assunto relacionado ao funcionamento do Frigorífico 
FRIGMAR L TOA. o qual substituiu a empresa COPERPASSOS 
L TOA, que vem funcionando sem licenciamento ambientaL. e ao 
final decíd:u-se o seguinte: 1) a Polícia Ambiental deverá vistoriar o 
Frigorífico FRIGMAR de modo a se averiguar eventuais 
irregularidades ao que se refere ao licenciamento ambiental; 2) O 
municíp!O de Passos manifestou-se no sentido de que tem pretensão 
de transferir o imóvel e os equipamentos onde hoje funciona o 
frigorífico FRIGMAR para o empreendedor... nos próximos dias 
encaminhará ao Poder Legislativo um projeto de lei formalizando a 
dita transferência; 3) o frigoríficO FRIGMAR se responsabiliza a . 
licenciar o empreendimento junto aos órgãos responsáveis, que/ 
deverá ser cumprido assim que receber o imóvel definitivamente do 
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Município, 4) foi concedido ao frigorífico FRIGMAR o prazo de uma 
semana, improrrogável, para que apresente ao M;mstério Público um 
Qrojeto de tratamento de efluentes a ser implantado provisoriamente 
g~rggj;jp au~ possa contmuar ~-ati'Yidade§ até que seja lavrado 
termo de ajustamento de conduta definitivo". 

(TAC anexo de 20.09.2009). 

O projeto foi apresentado na semana seguinte por elaboração da 
FACULDADE DE ENGENHARIA DE PASSOS- F'ESP (hoje UEMG) e 
supervisionado pela POLÍCIA A1viBIENTAL. 

Em razão disto, em 08.10.2009, os TAC's DEFINITIVOS foram 
firmados entre a recorrente e o MINISTÉRIO PÚBLICO na condição de 
DEFENSOR E CURADOR DO MEIO AMBIENTE, por meio dos quais 
confes;;;ou as irregularidades averiguadas pela Polícia Ambiental de 
Passo!':, no BO 612.276/09, e, assumiu o compromisso de: 1)- promover a 
concretização de "medidas paliativas" indicadas pela FACULDADE DE 
ENGENHARIA DE PASSOS FESP, hoje, UEMG, mediante apresentação 
de laudo técnico assinado pelo engenheiro, MANOEL REGINALDO 
FERREIRA, 2)- pagar a multa no valor de R$ (i.500,00. que foi revertida à 
ARPA, e :3)- dar em garantia ao cumprimento de todas as obrigações o 
imów~l rural de propriedade de MARCO ANTONIO JOSÉ ESPER 
BALDINI registrado no C.R.I. de Passos na matrícula 118.199. 

(TAC's anexos de 08.10.2009). 

E pelo mesmo TAC estabeleceu que a empresa teria o prazo de 12 
meses para dar entrada no pedido licenciamento ambiental definitivo: 

"O Frigorífico Frigmar se compromete a apresentar o licenciamento 
definitivo do empreendimento outorgado pelos órgãos competentes, 
no prazo de doze meses. contados da data da aprovação da lei que 
autorizará a transferência do bem público pela Camara Municipal de 

Passos" {item 6 do TAC definitivo). 

Desde então, a empresa seguiu, rigorosamente, os prazos para 
regularização ambiental do "empreendimento" instalado no local 
anteriormente ao Decreto 44.844/08, como provam a Lei Municipal 2.536 
de 2006 e o TAC MINISTERIAL de 28.09.09. 

Corno as principais obrigações assumidas pela recorrente têm 
como marco inicial a aprovação do projeto de lei de transferência do 
patrimônio público, mister conhecermos a lei municipal de concessão de/ 
direito real de uso resolúvel. {J 



TELMO ARISTIDES 
E ADVOGADOS 

Cumprindo, então, a declaração prestada no 1" TAC de 28.09.09 e 
consolidado no 2° TAC de 08.10.09, o Município enviou à Câmara Municipal 
o projeto de lei intitulado "Concessão de Direito Real de Uso Resolúvel", o 
qual foi aprovado e convertido na Lei Municipal2.807 de 13.05.10. por meio 
da qual o Poder Executivo local foi autorizado a transferir o patrimônio 
público à nJcorrente, sendo que o CONTRATO DE CONCESSAO DE 
DIREITO REAL DE USO RESOLÚVEL foi assinado somente Pm 02.06.10. 

A partir da assinatura deste contrato, momento em que se 
concretizou, efetiva e eficazmente. a transferência do patrimônio público do 
frigorífic:o munic:i.pal (FRIGOM), iniciou-se o prazo para a reeorrente 
c:umprir as obrigações assumidas como a elaboração de projeto ambiental 
para hcença operacional corretiva e respectiva abertura do processo 
administrativo junto à FEA.i\1/SUPRA."\1 SUL DE MINAS. 

Assim, e, portanto, tempestivamente e sem delongas, a recorrente 
protocolou junto à SUPRAM SUL DE MINAS o pedido de LICENÇA 
OPERACIONAL CORRETIVA em 2010 (e não em 2011 como consta do 
relatório da r. decisão recorrida), dando início ao processo COPA..,\'1 
10723/2010 (fl. 12). 

Portanto, desde 2010 a recorrente não só denunciara a atividade 
como apresentara o pedido de licenciamento corretivo de suas operações 
junto à SUPRA.i\1 SUL DE MINAS. 

Logo, sob as "medidas paliativas" elaboradas pela FACULDADE 
DE ENGENHARIA DE PASSOS- FESP (atual UEMG), as quais foram 
supervisionadas pela POLÍCIA A.NIBIENTAL DE PASSOS, e por isso, 
resultou nos TAC's firmados com o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO 
DE MINAS GERAIS na condição de DEFENSOR E CURADOR DO MEIO 
AMBIENTE em Passos-MG, autorizou a con6nuidade da atividade 
econômica da empresa, conservadas estas "medidas paliativas" de controle 
ambientaL 

E atendidas a todas as 
. .. 
1novaçoes e exigências técnicas 

1:mpervenientes, resultou no tratamento de efluentes e destinac,:ão 
adequada dos resíduos sólidos, e, a água residuária passou a ser captada 
pelo SAAE de Passos para uso em sua ETE (autorização anexa). 

Esta água residuária além de receber periódica análise do SAAE 
(análise anexa) é submetida à análise, igualmente, periódica como exigido 
pelo órgão ~mbiental mineiro, por laborato.'rio credenciado SGS GEOSOL/ 
LABORATORIOS LTDA. (análise anexa). e todos comprovam quantum. 

Página 5 de 38 



TELMO ARISTIDES 
E ADVOGADOS 

satls a eficácia das "medidas paliativas" como instrumentos de controle 
ambiental necessários à operação da atividade econômica no local até a 
obtenção da licença operacional corretiva. 

Prova disso que em 27.03.12, devido a delonga para análise e 
julgamento da viabilidade ambiental do empreendimento na forma do art. 
14 do Decreto 44.844/08, o mesmo agente fiscalizador, por e-mail, 
prescreveu a seguinte orientação à coordenadora do licenciamento: 

"Vocês não precisam aguardar a emissão da licença para tanto 
[referindo-se à execução das obras definitivas para operação 
adequada da atividade]. Com relação à ETE, realizem todas as 
adequações necessárias e se for o caso já iniciem o monitoramento 
da mesma". 

A própria SUPRAM recomendou a continuidade dos trabalhos e 
das adequações ambientais necessárias para a concretização do equilíbrio 
entre atividade econômica e proteção ambiental, pn:ncípio desenvoluimento 
sustentável. 

Consubstancia esta prova o próprio AUTO DE FISCALIZAÇÃO 
(fl. 03) que gerou o AUTO DE INFRAÇÃO (±1. 02), cuja cópia, praticamente 
inelegível após transcrever apenas a disposição literal de dispositivo legal, 
afirma a inexistência de qualquer dano ambiental: 

" ... não constatada a existência de poluição ou degradação ambiental". 

E a licença operacional, diante do precedente julgamento pelo c. 
COP AM:, só não foi concedida por terem os d. julgadores entendido ser 
necessária a oitiva, primeiro, do COMAR, pelo que o processo 10723/2010 
foi SUSPENSO, convertendo-se o julgamento do pedido de licença 
ambiental corretiua em diligência. 

Esta suspensão do processo não pode ser imputada à recorrente, 
vez que não deu causa à suspensão e, tampouco, retardou qualquer fase de 
análise e. julgamento do CO MAR, que somente em 22.12.2016 expediu o 
Oficio 1410/SERENGi25897 DEFERINDO a compatibilidade entre o 
empreendimento e o aeroporto de Passos-MG (cópia anexa). 

O referido documento foi tempestivamente juntado ao processo 
COPAlVI 10723/2010, o qual se encontra na fase de instrução -conferência 
da documentação e averiguação de eventual complementação - pa~ 

submissão a parecer jurídico e novo julgamento de viabilidade. ~j' 

"' 
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Portanto, a demora na obtenção da licença ambiental corretiva 
não pode ser imputada à recorrente, que, tempestivamente, nos moldes dos 
TAC's firmados com o MINISTÉRIO PÚBLICO e da Lei Municipal 
2.807/10, cumpriu as exigências para o compatível funcionamento com a 
preservação ambiental, dentro do preceito de desenvolvimento sustentável. 

Complemente-se que, em momento algum a SUPRAl'vl notificou a 
recorrente comprovando sua recusa em valorar os TAC's firmados com o 
MINISTÉRIO PÚBLICO; todavia. em 18.09.15 a recorrente protocolou 
junto ao processo COPAIVI 10723/2010, pedido de celebração de TAC a fim 
de evitar qualquer discussão futura (proto<:olo R484009/15 anexo). 

Todavia, a SUPRAM SUL DE MINAS quedou-se silente, nem 
deferindo, nem diwndo - decisão fundamentada - por que indeferia; mas 
em 23.09.15, portanto, uma semana depois, enviou o fiscal, DANIEL 
ISCOLD A. DE OLIVEIRA ao estabelecimento da recorrente para multá
la por ausência de licença operacional, momento em que, como acima 
mencionado, não encontrou nenhum ato polnidor ou degradador ambiental 
pela atit•idade, tendo em vista que a empresa sle~~nnrol.Y~JJ.J.Qdo Q_.siste_J]la 
necessário de tratamento dos resíduos de sua atividade, como aliás, 
oriPntado por ele em e-mail de 2012. 

Diante desta inércia da SUPRAM SUL DE MINAS em decidir se 
deferiria ou indeferiria o pedido de TAC para funcionamento provisório, a 
empresa protocolou novo pedido em 29.04.16, protocolo R0184505/16 
(anexo). 

Este é o relatório dos fatos. 

DA NECESSIDADE DO RECURSO: 

Porém, sem maiores investigações a partir do processo 
10723/2010, a SUPRAM SUL DE MINAS, neste processo, tomou, çj,_gta 
vertia, a letra fria e isolada da lei, e, sem atentar para as circunstâncias 
fáticas do caso, acima relatadas, sob o argumento de que a Resolução 
CONAMA 237 exige o licenciamento operacional das empresas em 
funcionamento (art. 2°), cuja a ausência a Lei 9.605/9R tipifica como crime 
ambiental e que a recorrente não preenche nenhum dos requisitos que 
excepcionam a regra a permitir a continuidade de sua atividade (parece{. 
de fls. 31134), decidira pela manutenção da multa inf1igida (fl. 35). $ 
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Razões deste recurso. 

EXPOSIÇÃO DE DIREITO 

Segundo a r. decisão recorrida não há "fundamentos de fato e de 
direito" que justificassem a defesa da recorrente no processo, tendo em 
vista se encontrar o AI 10252/15 em conformidade com o Decreto 44.844/08 
e a multa estar de acordo com o art. 83, I, cód. 108 do Decreto 44.844/08. 

Ousamos dissentir, data venia, desta decisão pelas razões abaixo, 
as quais são suficientes para infirmarem-na. 

PRELIMINARMENTE 

DA JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS: 

Como indeferiu-se, sem fundamentação, a análise e julgamento da 
multa à luz das informações e dados contidos nos documentos dos autos e 
seus efeitos jurídicos, mister esta preliminar para apontar que se admite a 
juntada de documentos inclusive na fase recursal, como permite o art. 44 
do Decreto 44.844/08: 

Art. 44 ·- No recurso, é facultada ao requerente. no prazo a 
que se refere o art. 43. a juntada de novos documentos que 
julgar convenientes. 

Desse modo, importante salientar que não se pode promover o 
julgamento administrativo do tema sem a apreensão dos ato-fatos 
traduzidos pelos documentos acostados a f~ste recurso e ao final elencados/ 
os quais comprovam as razões de fato expostas. ~ 
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MÉRITO 

DOS LIMITES DA REGULAMENTAÇÃO 
LITERAL- IMPOSSIBILIDADE: 

INTERPRETAÇÃO 

A exigência de li<xmciamfmto prév1o ao funcionamento de 
qualquer atividade humana que cause ou possa causar dano ambiental é a 
regra que se infere de todo ordenamento jurídico, principalmente, da lei 
estadual de 1980 (Lei 7. 772í80). que em seu art. SO dispõe: 

Art 8" A localização. construção, instalação, ampliação, modificação e 
operação de empreendimentos e atividades utilizadores de recursos 
ambientais considerados efetiva ou potencialmente poluidores, bem como 
dos que possam causar degradação ambiental, observado o disposto em 
regulamento, dependerao de prévio licenciamento ou autorização ambiental 
de funcionamento do Conselho Estadual de Politica Ambiental Capam. 

Disposição esta que veio constar na RESOLUÇAO CONA\'IA 237, 
17 (dezessete) anos depois: 

Art. 2°A localização, construção. instalação, ampliação, modificação e 
operação de empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos 
ambientais consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras, bem como os 
empreendimentos capazes, sob qualquer forma, de causar degradação 
ambientaL dependerão de prévio licenciamento do órgão ambiental 
competente. sem prejuízo de outras licenças legalmente exigíveis. 

E, por conseguinte, no Decreto 44.844/08, 21 (vinte e um) anos 
depois da referida Lei 7.772/80: 

Art. 4" - A localização. construção, instalação, ampliação, modificação e 
operação de empreendimentos ou atividades utílizadoras de recursos 
ambientais considerados efetiva ou potencialmente poluidores, bem como 
dos que possam causar degradação ambiental, na forma estabelecíàa pelo 
Copam, nos termos do caput do art. 3", dependerílo de prévio Licenciamento 
Ambiental ou da AAF 

Portanto, a RESOLUÇAO 237 do CONA1V1A e o próprio art. 4° do 
Decreto regulamentador. em nada influem na decisão da questão. 

O Decreto regulamentar a que se refere o art. 8° é aquele utilizado 
como fundamento da r. decisão recorrida, Decreto 44.844/08, o qual, por ser 
um ato inferior a lei, destinado única e exclusivamente à regulamentação 
da lei, nâo pode criar regra que não decorre do poder regu.la.mentadrr · 
conferido pelos art. 3°, 9" e 12 da Lei 7. 772/80: · 

,/' 
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Art 3° Os resíduos líquidos, gasosos, sólidos ou em qualquer estado de 
agregaçêo da matéria, provenientes de atividade industnal, comercial, 
agropecuána, doméstica. pública, recreativa e de qualquer outra espécie, só 
podem ser despejados em águas interiores, superficiais e subterrâneas, ou 
lançados à atmosfera ou ao solo, desde que não excedam os lim1tes 
estabelecidos pela autoridade competente, nos termos do Regulamento 
desta Lej. 

Art 9° As fontes de poluição indicadas no Regulamento e já existentes na 
data da publicação desta lei ficam sujeitas a registro no Conselho Estadual 
de Política Ambiental COPAM, que lhes verificará a conformidade com as 
normas desta lei e do seu Regulamento e assinará ao_respgnsáy.ê_[ prazq para 
a adaptação que se fizer necessária. 

Art. 12 No exercíCIO da sua atribuição de avaliar o cumprimento das 
obrigações assumidas para a concessão de licença de instalação e de 
funcionamento, o Conselho Estadual de Política Ambiental COPAM poderá 
íl.ª-ter_mjf.@.L._Q.YªndQ.fl_eces§.ário.jl adoÇ_ªQ de_q_[?...QQ.~[ii.Y.O d_~_[!led[ç-ªQ._ª.IJ-ªIise 
~_ç_gntro_lª-· 

Desse modo, o poder de regulamentar diz respeito tão-somente 
ao;; limites de tolerância para lançamento de resíduos nas águas, no solo e 
no ar, para qualificar e quantificar as atividades efetivas ou 
potencialmente poluidoras, determinar a adoção de medidas tecnicamente 
necessárias para a operação da atividade e fixar prazos para adequação de 
atividades já em funcionamento conforme a complexidade do 
empreendimento, ex ui dos arts. 3°, 8'", §§ 1°, 2°, 3u e 4", e arts. 9" e 12, todos 
da Lei 7.772/80. 

Consubst.ancia esta tese o disposto no art. 3° do Decreto 44.844/08 
ao fixar a competência do COPAM: 

Art. 3° - Compete ao Capam estabelecer, por meio de Deliberação 
Normativa. os critérios para classificação dos empreendimentos ou 
atividades efeiiva ou potencialmente poluidores ou degradadores do 
meio ambiente, especificando quais serão passíveis de 
Licenciamento Ambiental ou de Autorização Ambiental de 
Funcionamento- AAF. 

Dito isto, de duvidosa constitucionalidade o Decreto 44.844 na 
parte em que, e se, "vai além e especifica que as atividades que estejam 
operando sem a devida regularização deverão obter a licença na modalidade 

corretiva", conforme os fundamentos da r. decisão recorrida. 

Evidente que estas empresas, dentre elas a recorrente, sohretudo 
a partir da Constituição Federal de 1988, têm de adequar sua atividade aos 
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jurídica ambiental datar de 196Ei e a Lei 7.772 datar de 1980, o Estado 
permitiu-- autorizando e legitimando o seu funáonamento- sem qualquer 
exigência sob o binômio: desenvolvimento x sustentab1:Zidade ambiental. 

De outro lado, também, o Estado em momento algum limitou as 
intervenções do MINISTÉRIO PÚBLICO, sobretudo em MINAS GERAIS, 
nas questões voltadas ao licenciamento das atividades humanas, nem a 
SCPR.-'li\'1 SUL DE MINAS ao tomar conhecimento dos TAC's ministeriais 
com a recorrente, j_ª-_IJlaÜL._a nQtific_Qu sob_re ~yentual n~gativª de __ valm: 
jurídico aos mesmos. 

Ao contrário, sempre permitindo e legitimando suas atuações, e, 
com isso, historicamente, incutindo na psique social e até mesmo de 
advogados, a LEGITIMIDADE, se não legal ao menos aparente, do Parquet 
para firmar termos de compromissos e estabelecer exigências para o 
desenvolvimento de atividades humanas poluidoras ou degradantes até a 
obtenção da licença ambiental de operação. 

Dito isto, permissa venia, não se pode, agora, após estas anomalias 
formais concebidas pelo próprio Estado de Minas Gerais, vir sancionar a 
pessoa, física ou jurídica, com fundamento em disposição isolada de 
dispositivo legal vigente, por meio de mera e singela reprodução do texto 
legal sem atentar para as circunstâncias do fato gm-ador da infração. 

Isto porque: 

DA DISCRICIONARIEDADE NA OBTENÇÃO DO T AC 
AMBIENTAL OU DA AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL PROVISÓRIA: 

Diz a r. decisão recorrida que a formalização de TAC ou a 
concessão de autorização ambiental é uma discricionariedade dos órgãos 
ambientais, pois, cabe aos mesmos decidirem por "conveniência e 
oportunidade" se concedem ou não o T AC ou a AUTORIZAÇÃO 
AMBIENTAL PROVISÓRIA à empresa em funcionamento até a obtenção 
da licença ambiental corretiva. 

Trata-se de interpretação, rJgtg_ __ r,;_~nig_, liberal e isolada de 
dispositivo do Decreto 44.844/08, por isso, clissonante da necessana e . 
indispensável inteireza sistêmica, harmônica e holística das norm~(, 
jurídicas. (P 
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E interpretação literal, mormente, isolada de dispositivo, é um dos 
piores vícios, pois, leva a equívocos inconciliáveis e muitas vezes à injustiça, 
ao irrazoável, ao imoderado, ao desproporcional e, assim pudesse subsistir, 
bastaria saber ler para se tornar um aplicador do Direito: 

" .. para atribuição do título de bacharel em Direito seria suficiente a 
alfabetização, e todo 'doutor do ABC', aos seis anos de idade, seria, 
também, doutor em Direito .. .!'· 

O § 5", do art. 9° do Decreto referido diz: 

§5°- f_orm.ªHzado Q proç~_§so d~ LO e comprq_vada.il instaJilcào_çjas medidas 
de controle ambiental necessárias á operação, o órgão ambiental poderá, 
mediante requerimento expresso do interessado, conceder Autorização 
Provisória para Operar - APO - para as atividades industriais, de extração 
mineral, de exploração agrossilvipastoril, atividades de tratamento e 
disposição final de esgoto sanitário e de resíduos sólidos que obtiveram LP e 
LI, ainda que esta última em caráter corretivo. 

Mostra-se, portanto, que a ordem jurídica de regência aceita a 
formalização do processo de licença operacional - e aqui pouco importa se 
corretiva ou não -- como instrumento apto à produção de efeitos jurídicos 
para o desenvolvimento da atividade ainda por licenciar. 

Neste diapasão, o art. 14 do Decreto determina, fazendo coro ao 
preceito ambiental constitucional, a adequação dos empreendimentos já em 
funcionamento, ni!Q_hf!veQQ._Q _ _lfuúca na paralisação intertemporal da 
atividade econômica, como alegado pela r. decisão recorrida, pois, assim 
fosse, não seria o caso de licença operacional corretiva, mas, de estrita 
licença operacional, vez que todo setor empresarial deveria "suspender suas 
atividades": 

Art. 14- O empreendimento ou atividade instalado, em instalação ou 
em operação, sem a licença ambiental pertinente deverá regulariza
f;e ob_!endoJI ou LQ, em caráter corretivo, med;ante a comprovação 
de viabilidade ambiental do empreendimento. 

o § e deste artigo, basicamente repete a disposição do cama: 

§ 1°- O empreendimento ou atividade instalado, em instalação ou 
em operação, sem a devida AAF deverá regularizar-se Q.btendo a. 
resQectiva AAF ~m cª-r_áter CQrreti'LQ. t 

J 
1 MACHADO SEGUNDO. Hugo rl.e Brito. Processo Tributário. 7. ed. Atlas: São Paulo: 
1991. 
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Desse modo, o ordenamento jurídico previu justamente os casos 
nos quais a atividade econômica já preexistia e, dessa forma, estabeleceu 
regras para regularização justamente para não ''suspender as atividades" 
empresanms. 

Quando a ordem jurídica fala que o Estado "poderá", não está, 
como possa parecer numa análise mais desapercebida, literal e isolada 
como a realizada pela r. decisão recorrida, conferindo o poder arbitrário de 
deeidir se concede ou não os instrumentos autorizatórios (TACou AA.F). 

Pois, a partir do momento que se reconhece o direito às empresas 
de obterem a autorização ambiental provisória até o licenciamento 
definitivo do empnwndimento, não nos parece -- e nem poderia - que a 
ordem jurídica tenha colm~ado o deferimento da autorização ou do TAC, ao 
guante do poder discricionário do Estado, na medida que, gera direito 
subjetivo do titular da atividade econômica à obtenção da autorização 
provisória ou do TAC, quando adotadas e comprovadas as medidas 
necessárias para a operação, fX vi do § 5" do art. 9° cíc a segunda parte do § 
8° do art. 14 do Decreto em foco: 

... dependerá de assinatura de Termo de Ajustamento de Conduta 
com o órgão ambiental, com previsão de condições e prazos para 
instalação e funcionamento do empreendimento ou atividade até 
a sua regularização. 

Isto porque a Administração Pública tem o dever de observar o 
princípio da legalidade de seus atos, não podendo agir ou omitir conforme 
seu alvedrio, pois, ao contrário do cidadão, só pode realizar aquilo que a lei 
manda. 

E a lei ambiental manda que regularize a situação do 
empreendimento já em operação, mediante autorização ambiental ou TAC, 
quando: formalizado o processo de LO e implementadas as medidas 
necessárias para o funcionamento(§§ 5°, art. 9", 3° e 4°, do art. 14) que por 
lógica, o só fato de formalizar o pedido de LO não é suficiente para evitar o 
dano ambiental, de forma que, havendo continuidade da atividade impera
se a adoção das medidas de proteção ambiental, ex lli do art. 15, capu.t do 
Decreto 44.844/08. 

Não se trata, pois, de mera discricionariedade do Poder Público, 
antes, um dever de eonceder a licença provisória, que só pode ser indeferida " 
por questões de mérito, ou seja, não adoção das medidas necessárias oi 
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insuficiência ou ineficácia apesar da exigência de complementação, ex vi 
dos §§ 1° a 4" do art. sa da Lei 7.772/80. 

CARVALHO SANTOS citando o clássico e pujante ensinamento 
de HELY LOPES em sua clássica obra DIREITO ADMINISTRATIVO, 
manifesta que os poderes conferidos pelo ordenamento jurídico aos órgãos 
administrativos do Estado são "irrenunciáveis" e "devem ser 
obrigatoriamente exercidos'', pois: 

" ... as prerrogativas públicas, ao mesmo tempo em que 
constituem poderes para o administrador público, impõem-lhe 
o seu exercício e lhe vedam a inércia, porque o reflexo desta 
atinge, em última instância, a coletividade, esta a real 
destinatária de tais poderes ... é o que se denomina poder
dever de agir"2. 

Portanto, impõe-se à Administração Pública, diante do direito
gara.núa fundamental de petição e dado à compatibilidade lógica entre o 
poder-dever de agir e indispensabilidade de uma decisão, que, por seu 
turno, exige escorreita e adequada fundamentação, pronunciar-se sobre o 
pedido de TAC e/ou concessão de licença ambiental provisória para 
funcionamento, não se encontrando, pois, no âmbito da "conveniência e 
oportunidade" do órgão ambiental. 

Tanto é assim, que o julgamento se funda em exame técnico da 
prova da "viabilidade ambiental do empreendimento", ex vi do § 2° do art. 
14 e çaput, in fiiJ.f., do art. 15 do Decreto regulamentador. 

Isto porque, sob o ponto de vista do ato decisório não se manifesta 
como ato discricionário pela simples razão de que, uma vez comprovada a 
eficácia das medidas de controle ambiental adotadas para operação, a 
viabilidade ambiental do empreendimento, o empreendedor, como cidadão 
e livre para o desenvolvimento de qualquer atividade econômica, tem 
direito assegurado ao TAC ou à AAF, que provisoriamente legitimam sua 
atividade. 

De contrário, por via obliqua. far-se-á LETRAS MORTAS dos arts. 
1°, IV, 5°, XIV, e 170 da Constituição Federal, os quais asseguram como 
direito-garantia fundamental o livre exercício de atividade econômica, a/ 
qual é entre expressamente entregue à livre inz:ciativa. ~ 

2 CARVALHO FILHO, .José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 24" Ed. 
Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011, p. 42. 
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De modo que, uma vez obstlrvados os requisitos exigidos para o 
exercício da atividade econômica, nasce para o titular o direito subjetivo de 
exigir do Poder Público o devido licenciamento. 

Conseguintemente, não se está diante de ato discricionário da 
Administração, como alega a r. decisão recorrida, pois, o Poder Público não 
pode, .$12Q!JJ .. ;>uq, decidir se concede ou não a AAF ou se celebra o 'I'AC a 
regularizar, temporariamente, a operação do empreendimento. 

Preciosas as lições de ODETE MEDAUAR: 

"Assim, atos discricionários são aqueles resultantes de 
alguma escolha efetuado pela autoridade administrativa ... 
Evidente que a margem de escolha não significa liberdade 
absoluta - o próprio conteúdo tem de ser consentido pelas 
normas do ordenamento ... 
Atos administrativos vinculados são aqueles editados sem 
margem de escolha, pois a legislação já predetermina o seu 
teor, se atendidas as especificações aí fixadas" 1. 

Logo se observa que ainda que se tratasse de ato discricionário o 

seu conteúdo, isto é, a autorização prov1sona em si mesma, 
independentemente da forma, já afastaria qualquer possibilidade de 
escolha (oportunidade e conveniência) do órgão ambiental em conceder ou 
não. 

Quanto à vinculação a nobre e culta administrativista, cita como 
exemplo de ato vinculado as_ lill':,IJ.ças outorgadas pelo Poder Público 
(2009:151). 

Sobre os Poderes da Administração, o ensinamento de DI PIETRO 
reafirma a tese aqui esposada, por inadmitir poderes discricionário e 
vinculado como poderes autônomos, isto ó, passíveis de exercício em si 
mesmos, sendo meros atributos de outros poderes e competências, para em 
final ensinar-nos: 

" ... quando se diz que determinada atribuição da 
Administração é vinculada, quer-se significar que está sujeita 
à lei em praticamente todos os aspectos. O legislador, nessa 
hipótese, preestabelece todos os requisitos do ato. de tal 
forma--9.!J_§, estando eles presentes. não cabe à autoridade 
admlnlstcatlva senão editá-lo, sem apceclação de aspectoy 

"Direito Administrativo Moderno. 13" Ed. São Paulo: RT, 2009. p. 150/151 
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concernentes à oportunidade, conveniência, interesse público, 
equidade" 1 (grifamos). 

Evidencia-nos isto, o fato de que o ato discricionário é passível de 
rev_g_gp.cãQ, enquanto o ato vinculado de ·ªn.!J.la..Ç_i!Q e ç_ªSS:'!Ç.ªQ, a primeira por 
ilegalidade e a segunda por como sanção por infração aos requisitos e 
condições de sua concessão e aquela por conveniência e oportunidade. 
Aquda de natureza formal de adequação e esta de natureza sancionatória 
por infração. 

E neste aspecto, o art. 16 da Lei 7.772í80 estabelece as sanções 
que se sujeitam os infratores, nela não constando a revogação, senão a 
restrição de direito: 

Art 16. As infrações a que se refere o art. 15 serão punidas com as 
seguintes sanções, observadas as competências dos órgãos e das 
entidades vinculados à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável Semad: 
I advertência; 
11 multa simples; 
111 multa diária; 
IV apreensão dos animais. produtos e subprodutos da fauna e flora, 
instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer 
natureza utilizados na infração; 
V destruição ou inutilização do produto; 
VI suspensão de venda e fabricação do produto; 
VIl embargo de obra ou atividade; 
VIII demolição de obra; 
IX suspensão parcial ou total das atividades; 
X restritiva de direitos. 

E dentre as restrições de direito, o Decreto 44.844/08 não inseriu 
a revogação da licença, mas a sua cassação ou cancelamento: 

Art. 78- As sanções restritivas de direito são: 
I -suspensão de registro, licença, permissão ou autorização; 
I! - cancelamento de registro, licença, outorga, permissão ou 
autorização; 
111 -perda ou restrição de incentivos e benefícios fiscais; 
IV- perda ou suspensão da participação em linhas de financiamento 
em estabelecimentos oficiais de crédito; e 
V- proibição de contratar com a Administração Pública. pelo período 
de até três anos. 
VI -suspensão de entrega ou utilização de documentos de controle 
ou registro expedidos pelo órgão ambientai competente, ap. licável à(. 
infrações capituladas no Anexo 111 a que se refere o art. 86 

f 

----------------------------· 
t DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 1-1" Ed. São Paulo: Atlas. 
2002, p. 8G. 
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No mesmo sentido: ANEXO IV, CÓD. 404 e ANEXO V, CÓD. 505, 
516, 520, 523, 526, 528, 529, 530. 533. 534. 

Dessa forma, a ordem de regência em momento algum sancionou 
o l:mpn;endedor com ''revogação"' da licença ambiental, próprio do ato 
administratiuo discricionân:o, :oenão somente com seu cancelamento, sendo 
que a revogação se refere tão-:oomente ao não-atendimento de pressupostos 
para convalidação de licença (condicionanü;:o). 

Ademais disso, o poder discricionário não pode ser convertido num 
poder despótico a conferir ao Estado simplesmente negar. porque não se 
lhe conuém ou deferir por entender oportuno; ambas as hipóteses devem 
estar fundamentadas na ordem jurídica e nos pressupostos técnicos de 
adequação ambiental da atividade (medidas necessárias), por força do § 2° 
do art. 14 do referido Decreto: 

§ 2°- A demonstração da viabilidade ambiental do empreendimento 
dependerá de análise pelo órgão ambiental competente dos 
document~rojetO.§..L§!udos _exigiyJ~is para a obtenção das 
licenças anteriores, ou quando for o caso, AAF. 

O que per si, já afasta a inserção da autorização ambiental ou da 
celebração do TAC do âmbito da discrióonariedade estatal. 

Até porque, a fundamentação é indispensável quando se está 
diante de uma reivindicação do cidadão perante o Estado, conforme o art. 
38 do Decreto: 

Art 38 - A autoridade deverá fundamentar sua decisão . 
podendo valer-se de anáiises técnica e jurídica do corpo 
técnico da respectiva unidade. 

Disposição esta que não obstante se encontrar no CAP. VI que 
trata dos recursos e das multas, tem função heterotópica por se encontrar 
em consonância com os arts. 2" e 46 da Lei Estadual 14.184/02, vez que todo 
requerimento do administrado gera o dever de decidir do Estado, em face 
do direito-garantia fundamental do direito de petição. na forma do art. 5°, 
XXXIV, da Constituição Federal. 

Art. 2° A Administraçao Pública obedecerá, dentre outros, aos 
princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade. 
finalidade, motivação, razoabilidade, eficiência, ampla defesa. do 
contraditóriq e da transparência 

Art. 46 A Adrnin.istração tem o dever de emitir decisão motivada no( 
processos. bem como em solicitação ou reclamação em matéria de 
sua competência. _, 

~~~.~~ de - .......... . 
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§ 1° A motivação será clara. suficiente e coerente com os fatos e 
fundamentos apresentados. 

Dito isto, tem-se que ao contrário dos fundamentos da r. decisão 
mcorrida, çlgtq__yeniq, é direito do empreendedor, do empresário, direito 
subjetiuo de obter a autorização ambiental provisória(§ 1", art. 14) quando 
empreendidas as medidas ambientais necessárias à continuidade da 
operação preexistente (§ 5o do art. 9" e §§ 2" e 3" do art. 14, e caput in fine 
do art. 15), estando, portanto, diante de um ato vinculado da 
Administração Pública. que não pode negá-los por questão de "conveniência 
e oportunidade", diante do§ 3° do art. 14: 

§ 3° - A continuidade da instalação ou do funcionamento de 
empreendimento ou atividade concomitantemente com o trâmite do 
processo de Licenciamento Ambiental ou de AAF previstos pelo caput 
e § 1°. respectivamente, depE)!nderá de assinatura de Termo de 
Ajustamento de Conduta com o órgão ambiental, com previsão de 
condições e prazos para instalação e funcionamento do 
empreendimento ou atividade até a sua regularização. 

E a recorrente para a continuidade de seu funcionamento detém o 
TAC do MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS que é órgão 
ambiental estatal competente para a defesa e curadoria do meio ambiente, 
portanto, é titular de um TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL que 
pode fazer valer perante o Estado de Minas Gerais, vez gue não segue 
QQ.luindo e nem degradando_.Q ambiente_ em face d_ªs IIJg!fida~ adQ.tada§. 

DO PRESSUPOSTO DA FISCALIZAÇÃO E SUA ADEQUAÇÃO 
ATÉ A MULTA: 

O Decreto de regência diz ainda que a fiscalização tem caráter 
socioeducativo, isto é, primeiro instrui e orienta o empreendedor e, só 
depois, em não atendidas as orientaçôes/recomendaç:Õf!S, é que sP lavra o 
auto de infração e aplica a multa, principalmente, quando se rdere à micro 
e pequena empresa, como sói a recorrente, como provam os documentos de 
fls. 20/30 e anexos: 

Art. 29A- A fiscalização terá sempre natureza orientadora e, desde 
que não seja constatado dano ambiental, será cabível a notificação 
para regularização de situação. nos seguintes casos 
I -entidade sem fins lucrativos; ~·· 
11- microempresa ou empresa de pequeno porte; 
111- microempreendedor individual; • 
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IV- agricultor familiar; 
V- proprietário ou possuidor de imóvel rural de até quatro módulos 
fiscais; 
VI - praticante de pesca amadora: 
Vil- pessoa física de baixo poder aquisitivo e baixo grau de instrução. 

Portanto, a fiscalização primeva tem, necessariamente, de ser 
orientadora e não sancionadora. Significa dizer que durante a fiscalização 
se orienta e, por obviedade, se concede prazo razoável - conforme a 
exigência orientadora- para o empreendedor executá-la. 

Por isso, o art. 29-C do mesmo diploma, que deveria ser o 29-B 
pelo princípio da relação, diz: 

Art. 29C- O IilltifiJ&!d.Q nos termos do art. 29A deverá regularizar-se. 
dar inicio ao processo de regularização ambiental de sua atividade, 
prestar Informações solicitadas ou cumprir as determinações 
impostas no prazo máximo de vinte dias, contados da notificação. 

Logo, atentando-se para a finalidade da fiscalização, ao 
empreendedor se notifica para regularizar sua atividade e cumprir 
determinações, que não podem ser outras senão de adequação do 
empreendimento às necessidades ambientais de proteção, na forma dos 
arts. 9", § 5° e 14, § 1". 

E, então, somente se não atendida a notificação (art. 29B) 
derivada da fiscalização (art. 29A), é que se lavra o AUTO DE INFRAÇAO 
e sanciona a empresa com a pena cabível: 

Art. 290 - O não atendimento ao disposto no art 29C importará na 
lavratura do respectivo auto de infracão, pelo responsável pela 
lavratura da notificação ou por outro indicado pela autoridade 
competente, com a aplicação das penalidades cabíveis, conforme 
previsto na legislação ambiental vigente. 

E observando-se os documentos de fls. 02 e 03, respectivamente, 
AUTO DE INFRAÇAO e AUTO DE FISCALIZAÇAO, temos, na r. decisão, 
justamente o contrário do disposto no Decreto 44.844/08 a partir de 2013 
ano em que foram inseridos os arts. 29-A, 29-B, 29-C e 29-D. 

Pois, às 15:40 horas do dia 23.09.15, iniciou-se a fiscalização no 
4333~)/15, da qual não resultou qualquer orientação com prazo à recorrente 
nos termos do art. 29-A, mas, diretamente no AUTO DE INFRAÇAO 
010252/15, lavrado às 16:10 horas do mesmo dia 23.09.15, 

em w~r assíncronia com a regras acima transcritas. Daí a NULIDADE! 



TELMO ARISTIDES 
E ADVOGADOS 

DA INTERPRETAÇÃO LITERAL E O ERRO DE F ATO: 

A interpretação literal e isolada dos dispositivos da Lei 7.772/80, 
do Decreto 44.844108 e da Lei 9.605/98, juntamente com o erro de fato, 
queremos crer, levaram à infligêneia da pena de multa~ 

É que, a recorrente, consoante o processo COPAM 10723/2010, 
desde 2010 "formalizou o processo de LO" e "comprovou a instalação de 
medidas de controle am.biental necessárias à operação"(§ 5°, do art. 9°, § 3°, 
do art. 14, e ç;,aput do art. 15 do Decreto 44.844/08) como decorre da 
exposição fática, euja ausência de dano ambiental foi constatada pelo 
próprio fiscal no dia 23.09.15 (fl. 03), conforme o§ 2°, do art. 2H-A. Prova 
disso é a qualidade da água resíduária comprovada neste reeurso. 

Portanto, cumpriu a determinação do art. 14 apre;,;entando à 
SUPRAJ.\1 SUL DE MINAS todos os estudos e dados técnicos destinados a 
comprovar a "viabilidade ambiental do empreendimento". Desde 2010! 

E, dessa forma, deu início à execução da obrigação assumida no 
TAC firmado com o MINISTÉ~RIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS em 
outubro de 2009 de apresentar o licenciamento ambiental do 
empreendimento, cuja satisfação integral não depende exclusivamente da 
obrigada. 

E, ato contínuo, já havia implementado as medidas ambientais 
necessárias à operação da atividade empresarial quando executou as 
"medidas paliativas" fixadas pela POLÍCIA AJ'viBIENTAL em conjunto com 
a FACULDADE DE ENGENHARIA DE PASSOS- FESP (atual UEMG), 
cuja eficáeia ambiental é consubsranciada pelo AUTO DE FISCALIZAÇAO 
(fl. 03) que não registrou nem poluição e nem degradação ambiental. 

Desse modo, em 23.09.15, data do auto de infração (fl. 02), a 
recorrente já havia dado início ao processo de licenciamento ambiental 
operacional corretivo, portanto, já havia FORMALIZADO O PROCESSO, 
cujas "MEDIDAS DE CONTROLE All·-IBIENTAL NECESSÁRL4S À 
OPERAÇÃO" foram comprovadas durante a própria FISCALIZAÇÃO de 
23.09.15 (fl. 03), isto é. no ato da fiscalização, consoante o art. 29B! 

E, assim, diante deste quadro fático probatório apto à produção 
dos efeitos jurídicos atinentes à concessão da autorização ambiental 
provisória (APO) ou à celebração do TAC, a recorrente fazia (e ainda faz) / 
jus à subsunção de sua situação aos preceitos dos arts. 15 e 29-B, § 2°, quEf'[Í 
dizem: VI! 
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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, formjllizar P.êdido ge LI _9_ld 
LQ ___ Q!J At\_f_~f!l ___ carát~r cor_mtivo, ou outorga pela utilização de 
recursos hídricos e demonstrar a viabi!idade ambiental do 
empreendimento ou atividade. 

Art. 298 [ Ol7_l/§.~.ê] 

§ 2° - Verificada a ocorrência de uma das hipóteses dos incisos 
do art. 29A, comprovada no prazo de defesa do auto de infração, 
!)erão excluídas as penalidades aplicadas, sendo lavrada 
notificação para regularização da situação pelo agente 
responsável pela lavratura do auto de infração ou por outro 
indicado pela autoridade competente. 

Isto porque, o processo de licenciamento ambiental corretivo (LO) 
foi, como acima exposto, formalizado em 2010, portanto, antes da 
FISCALIZAÇÃO e AUTUAÇ.Ã.O; e assim, a ç_QrltrQri_o st:nsu da r. decisão 
recorrida, não há fundamento algum, nem lógico-fático e nem lógico
jurídico, para afastar a incidência conjugada dos arts. 29-A, 29-C, 29-D e 
15, § 4" e 9°, § 5° do Decreto 44.844/08: 

§ 4°- Na hipótese de f.Qrrnali4ªção t~-~-~Jjya do_ procê_sso, os_~feitos 
da _çlgnún_çig~......&.§P.ont~D.ê.ê......QP.§rarão .. até. obtenção _çla Lic_<~nça 
Ambiental, AAF e outorga. 

A toda evidência a "formalização tempestiva do processo" a que se 
refere o dispositivo e por isso faz incidir a aplicação do capnt do art. 15, é 
aquele de que tratam os arts. 9", §5° e 14, §§ 1" e 2° já acima transcritos. 

Formalízaçào de pedido esta comprovada pelo recibo de fl. 12 dos 
autos, no qual a SUPRAM SUL DE MINAS elenca o rol de documentos 
recebidos da empresa no processo 10723/2010, e, dentre eles o RECIBO DE 
ENTREGA 314917í2011 contendo o FOBI e o FCEI, atendendo assim, em 
09.05.2011 o mandamento do§ 3° do art. 15: 

§ 3° - A denúncia espontânea opera efeitos desde a data da 
caracterização do empreendimento ou atividade, por meio de 
Formulário de Caracterizacão do Empreendimento- FCE, até a data 
de vencimento do Formulário de Orientação Básica - FOB, no caso 
de não formalização tempestiva do processo. 

Assim, ainda que não houvesse "formalizaçào tempestiva do / 
processo (LO)" nos termos do§ 5°, do art. 9° do mesmo Diploma, consider% 
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se denúncia espontânea para efeito de incidência do caput do art. 15, o 
protocolo do FCE e o FOB. 

Como estes foram devidamente entregues em 09.05.2011 à 
SCPRA.!.vl SUL DE MINAS, em 2015, portanto, ao tempo da 
FISCALIZAÇÃO (fl. 03) há muito já se havia "formalizado (i.nstaurado) o 
processo de LO" nos termos do§ 1°, do art. 14 c/c o§ 5°, do art. 9° do Decreto 
44.844/08! 

Por Isso, constatada a preex1stencia do processo COPA.l\1 
10723/2010, tem-se, d_qta v_enia, satisfeir,a a regra dos §§ 3° e 4° do art. 15 
ele o art. 14, §§ 1 o e 3o do Decreto 44.844/08 e, por conseguinte, a incidência 
regulatória do caput do art. 15 e do§ 2° do art. 29-B: 

§ 2° - Verificada a ocorrência de uma das hipóteses dos incisos do 
art 29A. _comprovada no pra~Q..de defesa do auto de infração, serão 
excluídas as penalidades aplicadas, sendo lavrada notificação para 
regularização da situação pelo agente responsável pela lavratura do 
auto de infração ou por outro indicado pela autoridade competente. 

E a defesa de fls. 09/10 destes autos demonstrou os fatos acima 
relatados, principalmente, a preexistência do processo COPA.l\1 
10723/2010, razão pela qual a r. decisão recorrida incorre erro de fato 
porque declara inexistente (ato e.·ástente; e, assim, queremos crer, por 
interpretação literal e isolada de dispositivo normativo, manteve a multa 
infligi da. 

DA PREEXISTÊNCIA DE TAC - PEDIDO DE TAC - DATA DA 
MULTA- ERRO DE FATO: 

Outro erro de fato em que incorre a r. decisão recorrida é declarar 
que somente em 2016, a recorrente requereu a celebração de TAC. Este é 
um dos fundamentos da r. deeisáo: 

" ... somente em 2016, veio solicitar a assinatura de um TAC". 

Primeiramente, cumpre-nos esclarecer que a "formalização do 
processo de LO" nos termos dos§ 5", do art. 9" e § 1" do art. 14 do Decreto 
44.844/08 se deu em 2010, em cumprimento à Lei Municipal 2.807/10 e 
TAC's firmados com a CURADORIA DE DEFESA DO MEIO AlviBIENTE 
do MINISTÉRIO PÚBLICO DE PASSOS, em setembro e outubro de 200~ 
E é o que prova o recibo de fl. 12. ~ 
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Dito isto, a recorrente tem seu funcionamento provisório estribado 
em autorização de órgão ambiental competente, o MINISTÉRIO PÚBLICO 
DE MINAS GERAIS na qualidade de CURL\DOR DA DEFESA DO MEIO 
Al'viBIENTE; e isto, desde a retomada da atividade inicialmente dirigida 
pelo Município de Passos-MG, antes mesmo da Lei 7. 772/80. 

E, ato contínuo, adotou todas as "medidas de controle ambiental 
necessária paro operação" ou de "viabilidade ambiental" de sua atividade, 
consoante, também, o § 5°, do art. 9°, o § 3° do art. 14 e o çam{l do art. 15, 
por forç:a do § 4" do citado art. 15 do Decreto 44.844/08. 

Por isso, o aval da POLÍCIA AMBIENTAL DE PASSOS e da 
FACULDADE DE ENGENHARIA DE PASSOS-- FESP. 

Até que em 2015 o consultor ambiental, LUCIANO DOS SANTOS 
RODRIGUES, informou ao estabelecimento que a SUPR.Alvl não tem 
reconhecido efeito jurídico a TAC com o MINISTÉRIO PÚBLICO e, por 
isso, orientou pleitear um TAC diretamente com a SUPRAl\1 SUL DE 
MINAS. 

Todavia, importa registrar que nem mesmo no ato da fiscalização 
de fl. 03, que gerou o auto de infraçào de fl. 02, voltado à existência de 
autorização para funcionamento, o agente público fiscalizador, atentou 
para o art. 29-A do Decreto 44.844/08 e orientou a empresa sobre a negativa 
de efeito jurídico aos TAC's firmados com o MINISTÉRIO PÚBLICO. 

Por esta razão e somente por esta razão, que somente em 2015 e 
não em 2016 a recorrente requereu, conforme protocolo RL184009/15 de 
18.09.2015, junto à SUPRAM SUL DE MINAS o pedido de celebração do 
TAC para continuidade de sua atividade até o licenciamento ambiental, na 
forma do § 3° do art. 14 e caput e § 4o do art. 15, uma vez que preenche os 
requisitos para a sua concessão; requisitos estes já demom;trados à 
saciedade nos tópicos anteriores. 

E como já dito, antes de se pronunciar em faee da preexistência de 
regular processo de regularização operacional (PROCESSO 10723/2010), 
dias depois do protocolo, a SUPRA_L\1 SUL DE MINAS envia ao 
estabeleeimento um fiscal para autuar a empresa, não para fiscalizar, mas 
tão-s_o~ente autuar a empresa, em manifesta inobservância dos arts. 29-y 
e segumtes do Decreto 44.844/08. 

1 
Assim, ao falar que: 
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"O autuado iniciou o processo administrativo para licença de operação em 
caráter corretivo em 2011, mas somente em 2016, veio solicitar a assinatura de um 
TAC", a r. decisão recorrida tão-somente reafirma: 1)- o erro de fato em que 
incorre, vez que o processo de LO foi formalizado em 2010; 2)- o prévio 
conhecimento da FISCALIZAÇAO da existência do processo 10723/2010 
para obtenção da LO corretiva, de adequação, e, portanto a incidência dos 
arts. B0

, 14 e 15 do Decreto 44.844i08: e 3)- o erro de fato quanto ao 
requerimento do TAC que não se deu em 2016, mas, em 18.09.15, como 
acima demonstrado (cópia do ofício anexa). 

E por isso, não há elemento técnieo e nem jurídico a sustentar a r. 
decisão recorrida. 

Principalmente porque a recorrente vem f\mcíonando sob a égide 
de um TAC firmado por autoridade reconhecidamente LEGÍTI:\1A para a 
DEFESA DO MEIO AIVfBIENTE e, cuja competência em momento algum 
foi contestada ou afastada quer pela SEMAD, quer pela própria 
CORREGEDORIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO, donde não se poder, a 
posteriori, tomar o empreendedor, pessoa fisica ou jurídiea, como infrator 
por estar atuado conforme um permissivo expedido por quem, pública, 
notóriÇL_f_..SLStensivamente se ;;tpr~ª~;'llt1L .. .llill'l!nte'-____ a so_çiedªde como 
LEGITIMADO para a questão e. que, claramente, no afã de promover o 
devido ajuste para o funcionamento, não só exigiu a adoção de medidas 
pertinentes ao "controle ambiental'' neetJssárío ao funcionamento da 
empresa (§ 5°, art. 9", § 3°, art. 14) eomo prescreveu as medidas que seriam 
implementadas. 

E dessa sorte, não se pode conceber possa a recorrente, em face 
dos TAC's firmados com o MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS 
ser dec.larada infratora doB arts. 8" da Lei 7. 772/80, 4° do Decreto 44.844/08 
e 16 da Lei 21.972/16, pela simples razão de que está autorizada a 
continuar sua atívi __ t!ªde no local, pois que, cumpriu/executou as "medidas 
paliativas" impostas pelo Parquet a partir de projeto elaborado em conjunto 
pela FACULDADE DE ENGENHARIA DE PASSOS e POLÍCIA 
A.MBIENTAL. 

De contrário, estar-se-á rompendo o equilíbrio das relações entre 
o Estado e o cidadão, malferindo de morte a moralidade e a boa-fé. 

Assim, se em 2015 se buscou a celebração de TAC eom a SUPRA.1\II . 
/ 

SUL DE MINAS, não o foi porque estava irregular (operando se"( 
autorização) ou por invalidar os TAC's há muito firmados com 
MINISTÉRIO PÚBLICO. mas. por ter sido orientada a tal desiderato. . 
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Todavia, o pedido de TAC com a SUPRA.:.\1:, não esvazia de valor 
jurídico os TAC's firmados com o Pa.rquet porque a recorrente o assinou de 
boa-fé, crendo na LEGITI::\fiDADE do órgão estatal ambiental não só para 
as exigências, mas, também, para condicionar o funcionamento da empresa 
ao atendimento destas mesmas exigências. 

Desse modo, desde a execução das medidas ambientais de 
adequação da atividade à proteção ambiental necessária não-poluição e 
não-degmdação -- a recorrente satisfez os requisitos para a obtenção da 
autorização provisória, seja stricto sensu, seja do TAC: 

I. 

n. 

Implementar medidaR de proteção ambiental, por ausência 
de direito adquirido de continuar poluindo (art. 9°, § 5°); 

Celebrar TAC com órgão ambiental do Estado (art .. 14, § 3°); 

III. Demonstrar a viabilidade ambiental do empreendimento 
(art. 15 in fine); e 

IV. Formalizar pedido de licenciamento corretivo (art. 15). 

A implementação das medidas de adequação do empreendimento 
à proteção ambiental restara comprovada antes mesmo da fiscalização. 
consoante o próprio relatório da SUPRA..:.\'1 SUL DE MINAS enviado ao 
Parquet estadual em 15.07.15 (anexo). 

Em consequência disto, decorre a viabilidade ambiental do 
empreendimento, pois que: a fiscalização não encontrou nenhuma poluição 
ou degradação ambitmtal, o MINISTÉRIO PÚBLICO determinou a baixa 
no gravame (certidão do registm de imóvel anexa) e a própria SUPRAM 
reconhece a concessão anterior de licença ambiental para o 
empreendimento no mesmo local (Oficio 396/13 anexo). 

Os TAC's ministeriais, como títulos executivos extrajudiciais 
emitidos por um órgão ambiental competente, são comutativos, pois, se de 
um lado traz obrigações para a recorrente, de outro, traz a obrigação do 
Estado de acolher, atendidas as medidas de proteção ambiental, a 
continuidade da atividade. satisfazendo, destarte, o requisito legaL 

E como em 2010 a t•ecorrente formalizou pedido de licenciamento 
ambientaL e.x vi dos arts. 9°, § , e 1fi, preenchidos se encontram todos os 
quatro requisitos para a continuidade de sua atividade até o licenciamento. 

produz 
Destarte, o TAC com o MINISTÉRIO PÚBLICO MINEIRO/ 
o elCZ:to jurídico indispensável e equivalente à autorízaçã9_j 
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am provisória de que fala a Lrü 7.772180 e seu Decreto 44.844/08, 
estando, por isso, regular a atividade da recorrente. 

Portanto, aqui. também, a r. decisão declara inexistente fato 

í:?_xist~]Jte, qual seja, deelarou que a empresa está funcionando sem a devida 
antorização ambiental ou TA.C; porém. desde 2009 detém Pste último que 
se lhe autorizou a funcionar e, cuja legitimidade em momento algum foi 
jurídica e processualmente contestada e/ou invalidada pela SUPRAtlV1 SUL 
DE MINAS, gQ.nde O§ efeitos -~W. rG,hu;ãQ . ..à re_ç_orrente hão de m:,evgtlecer 
como autori?.;ªçâo àmbiental provisória de funcionamento. 

DA VALIDADE DO T AC COM O MINISTÉRIO PÚBLICO 
INEXISTÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO À EMPRESA- BOA·FÉ: 

Diwr que a recorrente s<~ encontra em funcionamento e 
formalizou o pedido de licença ambiental corretiva em 2011 e somente em 
2016 veio requerer o TAC, como se tal fato desabonasse sua conduta, 
justificando, por isso, a recusa na celebração do instrumento mttorizativo 
operacional provisório, é dat.!J._ ve11i1~, negar efeitos jurídicos aos 'l'AC's 
firmados em 2009 com o MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS e 
solapar o princípio-regra da moralidade e da boa-fé objetiva nas relações 
jurídicas, ex vi dos arts. 37 da Constituição Federal f' 422 do Código CiviL 

Ora, a partir do momento que o Estado, uno e indissolúvel, ex vi 
do art. 1°, da Constituição Federal, cujos Poderes exercidos são m!C'ramente 
compartimentados para possibilitar a estabilização político-administrativa 
e jurídica da sociedade, porém, exercidos em nome e pelo o Estado como 
uma integralidade sociopolítica, não se pode exigir do cidadão - tomada a 
expressão ampla para abranger tanto a pessoa física quanto a pessoa 
jurídica, à qual o ordenamento jurídico reserva também atributos daqttela, 
ex vi do art. 52 do Código Civil - chamado pelo Estado a adequar a sua 
atividade aos preceitos técnicos ambientais prescritos em lei, venha 
questionar a LEGITIMIDADE do órgão que presenta o Estado. 

O MINISTÉRIO PÚBLICO foi investido do Poder de 
CURADORIA E DEFESA DO MEIO AlviBIENTE e, nesta condição, ao 
conclamar vários outros órgãos do Estado: Poder Executivo Municipal e 
Polícia Ambiental de MINAS GERAIS, em busca de uma solução para aj 
çontinuid-ª.de da atividade da recorrente, sem dúvida alguma, e dela não s1J 
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exigir outra coisa, incutiu a seus dirigentes estarem diante de real 
presentação estatal, portanto, de LEGITIMIDADE do Parquet. 

A teoria da aparência vem ao encontro desta LEGITIMIDADE do 
Parquet ao propor os TAC's firmados em 2009, pois, aparente e 
ostensivamente, público e notório, portou-se como órgão ambiental do 
Estado, LEGITIMADO a autorizar o funcionamento provisório da empresa 
até a obtenção da licença ambiental, como consta do TAC: 

" ... deliberarem sobre o funcionamento e a obrigatoriedade de 
licenciamento do Frigorífico Frigmar L TOA" 

Em seguida, nos TAC's defmitivos, as autoridades do Estado 
fixaram as condicionantes para a continuidade da atividade, itens 4, 5, 6, 
7, 8 P 9, do TAC firmado em 08.10.09. 

O qual, ao final, é declarado, na forma do art. 5°, § 6° da Lei 
7.347/85 e art. 585, VII, do Código Processo Civil, TÍTULO EXECUTIVO 
EXTRAJUDICIAL. 

Destarte, a recorrente, salvo descumprimento das medidas de 
controle ambientais impostas no item 4 do TAC de 08.10.09 ou omitindo ou 
retardando injustificadamente a formalização do processo de licença 
ambiental corretiva, item 6 do TAC, tem à posse TÍTULO EXECUTIVO 
EXTRAJUDICIAL que se lhe confere regularidade ao desenvolvimento de 
sua atividade econômica, portanto, à sua continuidade frente ao Estado. 

Pois, se atendeu as prescrições do Estado (TAC), não estando 
poluindo nem degradando. não pode ser autuada por ausência de 
licenciamento ambiental, justamente por causa da autorização constante 
do TAC como título executivo extrajudicial, também, contra o ESTADO DE 
MINAS GERAIS. 

A inegável aparente LEGITIMIDADE do Parquet e a força de 
TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL de seus TERMO DE 
AJUSTAI\iENTO DE CONDUTA imprimida pela ordem jurídica, sem 
dúvida incutiram na recorrente estar autorizada a funcionar. 

Acrescente-se aí, que a despeito das várias fiscalizaçôes e vistorias 
realizadas pela SUPRAM SUL DE :MINAS, a recorrente em momento 
algum foi NOTIFICADA - espírito da fiscalizaçâo prescrito pelo art. 29-(4. 
do Decreto 44.8 44 I 08, inserido em 20 J.'l - da irregularidade de seu 
funcionamento por não se reconhecer o órgão do mesmo Estado o TA · 

v; 
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firmado por outro, na mesma condição de defensor do direito ao mew 
ambiente ecologú:amente equilibrado. 

De modo que, de 2010 até 23.09.15 a SUPRAM SUL DE MINAS 
reforçou a credibilidade da recorrente no TAC MINISTERIAL que 
autorizara seu fu:neíonamento mediante as condicionantes já mencionadas 
ao quedar-se inerte sem qualquer notificação ou orientação, principalmente 
após 2013, data em que o art. 29-A passou a viger, sobre a invalidade ou 
não-reconhecimento da juridicidade do referido TÍTULO EXECUTIVO 
EXTRAJUDICIAL. 

Tendo conhecimento dos TAC's MINISTERIAIS desde 2010, data 
venia. a SUPRAM SUL DE MINAS, se não reconhecia valor jurídico aos 
mesmos por questões de competência, não obstante o Parquet ter atuado 
como órgão ambiental competente do Estado, tinha por dever notificar a 
~1!JQI.~§.a, como tq_gtas_QJltras vezes o fe:t;.,_.Q.f!J.:.1LQI ... QIJ.lOV!;!_r a adequl!cão jynto 
a si, expressando, clara e ostensivamente. a NEGATIVA de valor jurídico 
àqy~le§_.instr_ymentos minist!;!_riai§_d,Jriuç_ipahnent& .. ruill!?. .. ª edição dQ_art,._29-
A. 

De modo que, este conjunto de forças e circunstâncias: !)
indivisibilidade do Estado; 2)- presentaç:ão do Estado por seus órgãos; 3)
legitimidade do MP para presentar o Estado como curador de defesa do 
meio ambiente; 4)- formalização de TAC com condicionantes para 
funcionamento da empresa; 5)- execução de medidas exigidas no TAC que 
se mostraram eficazes à proteção do meio ambiente; e 6)- ausência de 
insurreição da SUPRAJ.vi SUL DE MINAS contra o valor jurídico dos TAC's 
firmados, erigiu, pela teoria da aparência, pela unicidade estatal no 
exercício de seus poderes, pela moralidade e pela boa-fé objetiva, os efeitos 
iill:idico§l esperaqQ§. 

Tanto é assim, que 15.07.15 a SUPRAJ.vi SUL DE MINAS 
apresenta ao MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS um relatório 
de vistoria informando estar o empreendimento funcionando de forma 
adequada e sem causar dano ambiental. 

Daí porque, há de se reconhecer efeito jurídico de autorização 
ambiental provisória aos TAC's firmados pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DE 
MINAS GERAIS condicionando o funcionamento da empresa ao 
atendimento das medidas de controle ambiental (medidas paliativas) 
elaboradas pela FA~ULDADE DE ENGENHARIA DE PASSOS- FESP/ 
com auxílio da POLICIA AMBIENTAL. !4 
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Em complemento o AUTO DE INFRAÇÃO refere-se à infração do 
art. 83 do Decreto 44.R44í08, cuja sanção prevista é a do ANEXO 1: 

Art. 83 - Constituem infrações às normas sobre a proteção, 
conservação e melhoria do meio ambiente, as tipificadas no Anexo I. 

O Código da Infração, conforme o mesmo AUTO DE INFRAÇÃO, 
é 106, que tipifica a infração da seguinte forma: 

Instalar, construir, testar, operA[ ou ampliar atividade §!fetiV<!...Q.\! 
potençialmeote poluidora ou degradadora do meio ambiente sem as 
licenças de instalação ou de operação, desde que não amparado por 
termo de ajustamento de conduta com o órgão ou entidade ambiental 
competente, se não constatada a existência de poluição ou 
degradação ambiental. 

Infere-se, portanto, que a ordem jurídica aceita como excludente_ 
de ilicitude a operação de atividade efetivo ou potencialmente poluidora 
quando alicerçada em TAC firmado por qualquer órgão ou entidade 
ambiental competente, não atribuindo qualquer exclusividade à FEAM. ao 
COP AJ\.1 ou às SUPRAl\1's, não podendo. por isso. o interprete restringir o 
alc;;:tnce da n.Qrma a limi_tar ª··com_neténçia ª_mbie_n_tal dos dejllais _ _Qrgãg_~ de 
curadoria e defesa do meio ambiente d,o l!~stado. 

E o Parquet é órgão ambiental competente para a defesa e 
curadoria do meio ambiente no Estado de Minas Gerais, tanto que 
constituiu um TÍTULO EXECUTIVO EXTRA,JUDICIAL, de modo que, o 
mesmo deve ser reconhecido, assim como os efeitos jurídicos que dele 
emanam, para reconhecer que a recorrente está em operação amparada por 
TAC emitido por órgã.o ou entidade estatal competente, in casu, o Parquet! 

Por fim, a r. decisão não apresenta qualquer fundamento pelo qual 
refere-se ao Cód. 108 do Anexo I do Decreto 44.844/08, devendo prevalecer 
o CÓDIGO lançado no Auto de Infração (106). 

DA MULTA- ATIPICIDADE DA CONDUTA: 

Em face da preexistência de TAC firmado entre a recorrente e o 
MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS para funcionamento até 
obtenç-ão da licença operacional definitiva. vez que, nos termos do § 5'', d~ 
art. 9°. dos §§ lo e 3" do art. 14 e 15 caput do Decreto 44.844/08 e TA 

I 
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MINISTERIAL, como constatado em 15.07.15 pela SUPRAM SUL DE 
MINAS nos termos do R~cüatório de Vistoria enviado ao MINISTÉRIO 
PÚBLICO, adotou todas a" medidas de controle ambiental necessárias à 
operação da atividªde, não se registrando nenhum dano aJp.biental, até 
.UJesmo 1111. fiscfllizac?o dJt 23.Q_9.15, _ _Q_t~_ndo __ forml}liza_d_Q_Q__Qroc~~so d!Z 
licenciamento ambiental em 2010, tem-se a satisfação dos requisitos para 
p fl!n_çioQp.meu.Jg_m:QyisiQ_nado d_o e~_:L<;tbelgçimeu.to. 

E como o CÓD 106 do ANEXO I do Decreto 44.844/08 tipifica 
somente a atividade desamparada por TA..C expedido por qualquer órgão 
ou entidade ambiental competente -- podemos citar como exemplo desta 
última o Instituto Chico Mendes - torna-se atípica a conduta quando 
amparada desde o início por TAC de órgão estatal-- princípio da unicidade 
do Poder- competente para a defesa e curadoria do m<Üo ambiente, in cq_su, 
o MINISTÉRIO PÚBLICO. 

Portanto, pennissa venia, há de se reconhecer a legitimidade do 
MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS para estabelecer condições, 
mormente quando amparado em projeto técnico de uma entidade de ensino, 
para funcionamento provisório de atividade econônúca, e, desse modo, há 
de se reconhecer efeitos jurídicos autorizantes aos TAC's firmados pela 
recorrente com este órgâo ambiental competente que presenta o Estado de 
Minas Gerais. 

Por conta disso, manifesta é a atipicidade da conduta, na medida 
que o tipo infracional só se manifesta se o empreendimento não estiver 
escorado em TA..C com órgão ou entidade ambiental competente. 

Não bastasse a atipicidade da conduta na medida que a recorrente 
possui TA..C como TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL que a autoriza 
funcionar, na medida que atendeu os pressupostos do § 5° do art. 9" c/c os 
§§ 1°, 2°, 3° do art. 14 e ç_gp_u.t e §§ 3" e 4" do art. 15, todos do Decreto 
44.844/08, tem-se de observar que a recorrente não teve período de 
funcionamento descoberto de TAC. 

Assim, a r. decisão ao fundamentar que: "a aplicação de penalidades 
pelo período que o empreendimento operou sem a devida licença de operação", 

data uenia. quer se justificar em si mesma e não em elementos objetivos, 
poiR, os TAC's permissivos da continuidade da atividade datam de 2009, 
não havendo u hiato alegado entre 2011 a 2016 a descoberto a permitir f 
incidência do § 4° do art. 14 e do § 2° do art. 15 do Decreto 44.844/08. ~ 
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Das razões lógico-jurídicas acima, decorre que desde o inicio da 
atividade a empresa está escudada em TAC's f!mitidos por órgão estatal 
competente ele defesa e curadoria do meio ambiente, portanto, em título 
executivo extrajudicial, o qual produz efedos jurídicos a afastar qualquer 
imputação por operação sem licença como eonstou do AUTO DE 
INFRAÇÃO de fl. 02. 

Observe-se que a eonjugaçâo do § 4° do art. 14 com o § 2o do art. 
15 do Decreto 44.844/08 leva-nos à clara conclusão de que a ordem jurídica 
não obsta nenhuma sanção quanto a irregularidades ambientais outras, 
nem tampouco exime o empreendedor de regularizar seu empreendimento 
e promover a adequação ambiental do mesmo, mas, obsta em faee do TAC 
permissivo e das medidas de proteção ambiental adotadas a autuação da 
empresa por funcionamento sem licença ambiental. 

Significa, portanto, que uma vez escudado em TAC emitido por 
quem tem legitimidade para tanto e detém competência para defesa e 
euradoria do meio ambiente, o empreendedor nâo pode ser multado por 
estar desenvolvendo a atividade autorizada por este órgão, senão por outras 
infrações. E assim, somente responde pelo período em que operou sem a 
autorização formalizada no TAC, o que n.ã_o é .Q __ _çasQ .. !Ja rJ~_çprr~_llte. 

Pelo simples fato de que a regra autorizante dos arts. 9", § 5°, 14, 
§ 3°, e 15, caput, e Anexo I, cód. 106, do Decreto 44.844/09, toma como 
regular a operação quando o empreendedor: 1)- formaliza o pedido de 
licença operacional, 2)- implementa medidas eficazes de controle ambiental 
para operação, 3)- demonstra a viabilidade ambiental de sua atividade, e 
4)- obtém TAC de qualquer órgào ambiental do Estado para funcionamento 
e não somente da FEAM ou COPA1\-f ou SEl\-IAD. 

Estes requisitos, a recorrente possui, de modo que, não se pode 
cogitar de multa por funcionamento sem licença de operação. 

DO VALOR DA MULTA: 

Por fim, o valor da multa mostra-se demasiadamente excessivo, 
po~s, a empresa funciona sob TAC autorizativo firmado pelo MINISTÉRIO 
PUBLICO DE MINAS GERAIS e implementou todas as medidtr< 
destinadas à operação ambientalmente regular do empreendimento, alé 
de ter requerido. tempestivamente, o licenciamento ambiental corretivo. J 
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Mister que as multas guardem proporcionalidade e razoabilidade, 
moderação e adequação com o fato-causa da sanção. 

Destarte, ad argumentandum tantum, ainda que fosse- mas não 
é - hipótese de desenvolvimento de atividade sem licença ambiental, ter
se-ia ele observar os preceitos acima. 

Como o Anexo l do DHcreto 44.844í08 não fixou os valores 
individuais das multas como o fizeram os Anexos III, IV e V, optando por 
faixas de valores, sobreleva a incidência dos princípios da razoabilidade, 
da proporcionalidade, da moderação e da adequação. 

Observe-se, primeiramente, que não se trata de reincidência e, 
portanto, ao contrário do que consta no Auto de Infração de fl. 02, 
manifestaria atenuantes caso não fosse a at.ipicidade da conduta em face 
do TAC ministerial. 

Segundo, verifica-se, se admitíssemos a hipótese ele existência de 
infração, a incidência do inc. I, letra a, do art. 68 do Decreto referido, vez 
que confirmada a efetividade das medidas pelo relatório ela SUPRAM SUL 
DE MINAS enviada ao Parquet em 15.07.15, portanto, antes elo AUTO DE 
INFRAÇAO. 

Terceiro, o fato de que a recorrente sempre, e até mesmo por 
ocasião da fiscalização que resultou no auto de infração de fl 02, colaborou 
com a fiscalização e na resolução dos problemas ambientais surgidos, 
conforme a letra e, do inc. I, do art. 68, inclusive requerendo em 18.09.15 a 
formalização do TAC diretamente com a SUPRAM SUL DE MINAS a 
despeito da validade do TAC com o MINISTÉRIO PÚBLICO: 

e) a colaboração do infrator com os órgãos ambientais na solução 
dos problemas advindos de sua conduta, hipótese em que ocorrerá a 
redução da multa em até trinta por cento: 

E quarto, que diante da ausência de dano ambiental, da qualidade 
ela água residuária e ela existência ele TAC do MINISTÉRIO PÚBLICO 
autorizando a recorrente funcionar, tem-se que a alegada ausência ele 
autorização ambiental se existente fosse, não teria potencial ofensivo, nos 
termos da letra e, do inc. I, do art. 68 do Decreto mencionado, como 
reconhecido pela r. decisão recorrida: 

c) menor gravidade dos fatos tendo em vista os motivos e suas( 
consequências para a saúde pública e para o me1o ambiente ~ 
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recursos hídricos, hipótese em que ocorrerá a redução da multa em 
trinta por cento; 

Nenhuma destas atenuantes foi observada pelo AUTO DE 
INFRAÇÃO de fl. 02. conforme se observa de seu item 9. 

Logo, o valor da multa foi fixado aleatoriamente com vistas apenas 
à frieza da letra que diz penalizar a empresa que funcionar sem licença 
ambiental ou no mínimo, autorização ambiental provisória ou TAC. não 
adequando o valor às circunstâncias do caso. 

Assim, para o valor de R$ :30.052,27 não se levou em comüderação 
aquelas circunstânçias _atenuantes; por isso, data uenia, a r. decisão 
recorrida ao julgar procedente o AUTO DE INFRAÇÃO não poderia deixar 
de revisar seu valor em face das quatro circunstâncias acima elencadas e 
dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da moderação. 

Dito isso, ad argumentandum tantum, se infração existisse e se 
incidente a pena de multa, não se encontra, poi8, nenhum fundamento para 
que a esta fosse aplicada no valor de R$ 80.052,27, o que importa em 
nulidade do valor da pena imposta sem nmdarnentação, !Z.~ r; i dos arts. 2° e 
46 da Lei 14.181/02. 

Desse modo, não obstante a faixa estabelecida no Anexo I do 
Decreto 44.844/08 não há nenhum fundamento lógico-jurídico e lógico
fático para a fixação da multa no valor de R$ 30.052.,27, vez que as reduções 
decorrentes das atenuantes e do disposto no art. 16 da Lei 7.772/80 incidem 
após a fixação do valor da multa, para qual se exige fundamentação lógica 
e parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade, de moderação e 
adequação não evidenciados no presente caso. 

Portanto, a nulidade da multa aplieada e seu valor se impõe pelas 
razões acima referidas. 

DO EfEITO SUSPENSIVO: 

Com a decisão de primeira instância administrativa, esta douta 
jurisdição enviou à empresa a guia de recolhimento da multa infligida, sem/ 
se ater paru o duplo grau de jurisdição e o fato de que a decisão proferidA' 
não transitara em julgado, conforme lições de CELSO MELLO: A 
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"Toda vez que a Administração decidir um dado assunto em 
ú.ltima instância, dP modo contencioso, ocorrerá a chamada 'coisa 
julgada administrativa"'5. 

Ora, sabendo-se que qualquer pessoa somente poderá ser 
considerada culpada após transito em julgado da decisão, ex vi do inc. LVII, 
do art. 5", da Constituição Federal, não se pode imputar à recorrente a 
pecha de condenada: 

LVII- ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de 
sentença penal condenatória: 

Como direito-garantia fundamental do cidadão na 
Constituição Federal, não se pode considerar a empresa culpada, do só fato 
da decisão proferida, como se por um impulso idiossincrático pudesse 
induzir a coisa julgada administrativa antes do trânsito em julgado da 
decisão. 

Por isso, a cobrança da multa, desde já, mostra-se infensa ao 
direito fundamental ao DEVIDO PROCESSO LEGAL, assegurado ao 
empreendedor, principalmente, porque o recurso administrativo independe 
de cqJ@Q, na forma do art. 51, § 2°, da Lei Estadual 14.184/02: 

multa! 

Art. 51... 
§ 2° A interposição de recurso independe de caução, salvo exigência 
legal. 

Se independe de caução, não há razão para a cobrança abrupta da 

Na medida quP o crédito tributário ou não-tributário nasce de um 
fato típico previsto no ordenamento jurídico como gerador da obrigação, não 
restando dúvida que, pel}_Q!)ndQ_BEC_URS.Q .. 9u ainda_ª traJ1.Sita_rjlm jl,!lgado 
a decisão administrativa, não se pode cogitar de planificação da questão, 
pela coisa julgada administrativa, a ensejar o lançamento. 

De modo que, o lançamento da multa e consequentP inscrição na 
dívida ativa, viola a garantia da recorrente ao devido processo legal, ao 
contraditório e à ampla defesa, por promover a imediata exação fiscal cujo 
fato gerador se encontra impugnado por este recurso e a decisão 1 

proferid~ n~~ foi .de~:liti~~.:_~:nda não transitara em julgado. ' 

5 MELLO, Celso Antonio Bandeira. Curso de Direito Admínistrativo. 19' Ed. S;J 
Paulo: Malhciros, 200.5, p. 428. 
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Por estas razões, nos termos do art. 57, parágrafo único, da Lei 
Estadual 14.184/02, o EFEITO SUSPENSIVO a este recurso se impõe, a 
fim de que a cobrança do crédito da multa seja suspensa, com a ~~!.t~&Q 
do lançamento do crédito e da inscrição na dívida ativa. 

Art. 57 
Parágrafo único Havendo justo receio de prejuízo ou de difícil ou 
incerta reparação decorrente da execução. a autoridade recorrida ou 
a imediatamente superior poderá, de oficio ou a pedido do 
interessado, em decisão fundamentada, atribuir efeito suspensivo ao 
recurso. 

Ademais, o art. ,17 do Decreto Estadual 44.844/08 estabelece que 
o recurso inteqJOsto contra decisão proferida em caso de autuação por falta 
de licenciamento ambiental TEl\I EFEITO SUSPENSIVO, ao dizer que o 
disposto do capu.t do art. 47 não se aplica a esta hipótese: 

§ 2° No caso de autuação por ausência de Licença Ambiental 
ou de AAF não se aplica o disposto no caput. 

Soma-se a isto, o fato de que a multa aplicada somente pode ser 
cobrada, e, portanto, lançada e inscrita em dívida ativa, após a decisão 
irrecorrível da Administração Pública, o que definitivamente não é a 
decisão recorrida, ex_fLi do art. 48, § 1°, do Dec. Estadual 44.844/08: 

§ 1° Na hipótese de apresentação de defesa ou re_ggrso, as multas deverão 
ser recolhidas no prazo de vinte dias, contados da notificação da decisão 
administrativa definitiva. sob pena de mscnção em divida ativa. 

Definitiv<!.mentg.._1!_ __ J;l_eci,2ãLr.E;l_ço.o:!ga Jlão s~ ___ tra_t:l de _ deçj:§ão 
definitiva a ensejar a inscrição em dívida ativa, principalmente por não ter 
transitado em julgado e caber, na dicção dos arts. 46 e 45 do Dec. Estadual 
44.844/08 c/c o 57 da Lei Federal 9.784/99, recurso, ora interposto. 

Destarte, o EFEITO SUSPENSIVO a este RECURSO se impõe, 
como garantia à recorrente, a obstar o lançamento e a inscrição em dívida 
ativa de valor cujo fat_o geradorº- ilegal e.~ multa infli 'da como corolári 
é improcedente, por isso. é infundada. 
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PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO 

Desse modo, a 1:nterpretaçâo sistêmica, harmônica, holística, 
garantidora da inteireza do ordenamento jurídico, leva-nos à conclusão de 
que a recorrente tem o diréto subjetiuo de obter a autorização pro1:isória 
de fu.ncionarnento (continuar funcionando) por ter formalizado pedido de 
adequação de sua atividade aos preceitos ambientais exigidos (LO), ter 
implementado todas as medidas necessárias à compatibilidade da 
atividade econômica aos preceitos de proteção ambiental, no binômio: 
atividade econômica x sustentabilidade ambiental, ter firmado TAC com 
órgâo ambiental competente para seu funcionamento provisório, e ter 
comprovado a viabilidade ambiental do empreendimento. 

De Lembrando-se de que não há e nem se admite "análise 
interpretativa discricionária" como fundamentou a r. decisão recorrida. 
Toda análise é parametrizada e metodizada em princípios e preceitos que 
asseguram a harmonia do trabalho interpretativo com a inteireza do 
sistema científico ao qual se insere. 

De contrário, a ordem ambiental a ser concretizada na sociedade 
pelos órgãos do Estado, estará obstando o desenvolvimento econômico e, 
mais que isso, retornando ao ambiente ditatorial de outrora para impedir 
e inviabilizar empreendimento preexistente. 

POSTO ISTO, requer a este colendo colegiado julgador e nobre 
relator, digne-se em: 

I- conhecer deste RECURSO ADMINISTRATIVO por ser 

próprio e tempestivo; 

II- Dar a este RECURSO efeito SUSPENSIVO, ex vi legis dos 

arts. 45, 4G, 47, § 2°, 48, § 1°, 51,§ 2° e 57, parágrafo único 

do Decreto 44.844/08 c/c o art. 57 da Lei 9. 784/99, para 

determinar a IMEDIATA SUSPENSAO da cobrança da 
multa e respectivo DAE 930038539639 e seu consequente 
lançamento e inscrição da dívida ativa do Estado, sob pena 
de agravar, ainda ma1s, a situação da recorrente 

sancionada por fato ilícito in~xistent~ ante o TAC celebr~do/ 
previamente com o MINISTERIO PUBLICO ESTADUA{;\ 
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III- Dar PROVIMENTO a este recurso para cassarem 

integralmente a decisão recorrida, ANULANDO o auto de 
infração 010252/15 pelas razões expostas neste recurso, 
mormente, em face da comprovação das obras de controle 

ambiental necessárias ao funcionamento da empresa, 

escudado em TAC MINISTERIAL, FISCALIZADO pela 
POLÍCIA Al\1BIENTAL, ter a recorrente formalizado o 

pPdido de LO P provada a viabilidade ambiental do 

empreendimento, e não se ter constatado qualquer dano 
ambiental ante a eficácia das medidas de controle 

ambiental adotadas, como provam os documentos anexos. 

IV- Ou, dar PROVIMENTO a este recurso para determinar a 

redução proporcional do valor da multa aplicada, em razão 

das circunstâncias do caso, para. então, incidir as reduções 

das atenuações. 

Decidindo pela reforma vossas excelénóas podem se sentir 
convictos de estarem curnpn:ndo o honroso mister de 
sustentabilidade ambiental. 

Termos em que, 

Espera Deferimento. 

Passos·MG, 11 de maio de 2017. 

TELMO ARISTIDES DO, 
OAB/MG fí9.33R 

DOCUMENTOS JUNTADOS: 

1. PROCURAÇÃO; 
2. Lei Municipal 2.536/06; 
3. CNPJ da recorrente; 
4. Transformação da recorrente em EIRELI; 
5. Registro da recorrente na Junta Comercial como EIRELI; 
6. TAC MP de 28.09.09; 
7. TAC MP de 08.10.09; f 




