
   

   
   

Av. Afonso Pena, nº 1.901, 3º andar, Bairro Funcionários -  CEP 30.130-004 – Belo Horizonte/MG 
   

ESTADO DE MINAS GERAIS 
ADVOCACIA-GERAL DO ESTADO 

   

O Advogado-Geral Adjunto do Estado, Dr. Roney Luiz Torres Alves da Silva, 
proferiu no Parecer abaixo o seguinte Despacho: 
“Aprovo. Em 03/09/2010” 

 

Procedência: Procuradoria Geral do Instituto Estadual de Florestas 

Interessado: Procurador-Chefe Substituto do IEF 

Número:       15.045 

Data:              3 de setembro de 2010 

Ementa: DIREITO AMBIENTAL – PROCESSO ADMINISTRATIVO - 
RECURSO ADMINISTRATIVO – COMPETÊNCIA PARA JULGAR – LEIS 
DELEGADAS NS. 125/07 E 178/07 – DECRETOS REGULAMENTARES NS. 
44.844/2008, 44.807/2008 e 44.667/07 – HIERARQUIA E DELEGAÇÃO – 
DEVIDO PROCESSO LEGAL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELATÓRIO 

 

O Sr. Procurador-Chefe Substituto do Instituto Estadual de 
Florestas – IEF/MG, considerando incertezas acerca do julgamento de recursos 
administrativos a cargo dos órgãos e entidades estaduais ambientais,  encaminha  
a essa Consultoria Jurídica consulta com o fim de firmar entendimento sobre a 
qual órgão ambiental compete os julgamentos, ou seja, se a competência é do 
Conselho de Administração do IEF ou do COPAM.  
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Informa a legislação em vigor: Portaria n. 068/2006, que disciplina 
a atividade dos CORADs (Comissão de Análise dos Recursos Administrativos); 
Decreto Estadual n. 43.369/2003, que trata do Conselho de Administração do 
IEF e também da competência recursal, e Lei Delegada n. 178, regulamentada 
pelo Decreto 44.667/2007. 

É o breve relatório. 

 

 

PARECER 
 

 

A definição sobre a qual órgão ou entidade ambiental compete o 
julgamento de recurso administrativo contra decisão que aplica penalidade por 
infração a norma legal não prescinde do exame da organização do Sistema 
Ambiental no Estado, ainda que perfunctoriamente, e da distribuição de 
competências, posto que a fonte destas é a lei. 

 

A Lei Delegada n. 125/2007 dispõe sobre a estrutura básica da 
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. 
Estabelece no art. 4º: 

 

Art.  4º  Integram  a área de competência  da  Secretaria  de Estado de 
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável: 

 
      I - por subordinação administrativa: 

     a) Conselhos Estaduais: 

     1. Conselho Estadual de Política Ambiental - COPAM; 

     2. Conselho Estadual de Recursos Hídricos - CERH; 

     II - por vinculação: 

     a) Fundação: 

     1. Fundação Estadual do Meio Ambiente - FEAM; 

     b) Autarquias: 

     1. Instituto Mineiro de Gestão das Águas - IGAM; 

     2. Instituto Estadual de Florestas - IEF. 
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Dentro dessa organização, a competência para o processamento de 
defesas é definida em relação ao órgão ou entidade responsável pela autuação 
(art. 33 do Decreto Estadual n. 44.844/08). Considerando que a responsabilidade 
pela autuação vem definida em conformidade com o objeto da infração, dentro 
do âmbito de competência de cada órgão ou entidade, pode-se afirmar que a 
competência para o julgamento de recursos se define pela matéria.  

 

Especificamente em relação ao Instituto Estadual de Florestas – 
IEF/MG, são as seguintes as disposições legais a serem observadas para o 
deslinde da indagação sob exame: 

 

A Lei Estadual n. 14.309/2002 determina: 

 

Art. 57 – A autoridade ambiental que tiver conhecimento de infração 
ambiental é obrigada a promover a sua apuração imediata, mediante 
processo administrativo próprio, sob pena de responsabilidade 
funcional, sem prejuízo de outras sanções civis e penais cabíveis. 
 
Art. 58 – O IEF reexaminará, a pedido do interessado, as penas 
pecuniárias de valor igual ou superior a R$4.000,00 (quatro mil reais), 
aplicadas com base na Lei n° 10.561, de 27 de dezembro de 1991 
(revogada pela própria Lei 14.309), e nesta lei, impostas a produtores, 
possuidores ou arrendatários de propriedades rurais com área: 
(...) 
Art. 60 – Independentemente de depósito ou caução, o autuado tem o 
prazo de trinta dias, contado a partir da autuação, para apresentar 
recurso dirigido ao Diretor-Geral do IEF e protocolado no IEF. 
(...)   
§ 4° – Cabe pedido de reconsideração da decisão do Diretor-Geral 
do IEF, no prazo de trinta dias, dirigido ao Conselho de 
Administração e de Política Florestal da autarquia, 
independentemente de depósito ou caução. (Destacou-se). 

 

A seu turno, o art. 9º, III, do Decreto n. 44.807, de 12/05/2008, que 
estabelece o Regulamento do IEF, prevê que compete ao Diretor-Geral do IEF  
decidir sobre as defesas interpostas em decorrência  da autuação  e  aplicação  de  
penalidades  e  sanções  previstas  em legislação específica. Ainda de acordo 
com o Decreto 44.807/2008, compete ao Conselho de Administração do IEF – 
Unidade Colegiada da Autarquia (art. 4º, I, “a”), na forma do art.. 5º, V e VI: 
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V  -  decidir, em grau de recurso, contra os atos do Diretor-Geral e 
seus delegados; 

 VI  -  receber e julgar, em instância definitiva, através  de suas  
Câmaras Técnicas, os recursos interpostos contra penalidades 
aplicadas  por  servidor do IEF e da PMMG, nos termos  da  Lei  nº 
15.972, de 12 de janeiro de 2006, e o do Decreto nº 44.309,  de  5 de 
junho de 2006; 

 

Tais previsões legais têm de ser analisadas conjuntamente com os 
preceitos do Decreto n. 44.844, de 25/06/2008, que estabelece procedimentos 
administrativos de fiscalização e aplicação das penalidades. E o art. 43 deste 
Decreto determina que  o recurso contra decisão proferida nos termos do art. 41 
pode ser dirigido tanto ao COPAM,como ao Conselho Estadual dos Recursos 
Hídricos como ao Conselho de Administração de Pessoal , dependendo do órgão 
responsável pela autuação, que será o mesmo que processará a defesa, consoante 
art. 37. Eis as disposições relativas ao procedimento, na parte que interessa à 
nossa conclusão: 

 

Art. 33. O autuado poderá apresentar defesa dirigida ao órgão ou 
entidade responsável pela autuação, no prazo de vinte dias contados 
da notificação do auto de infração, lhe sendo facultada a juntada de 
todos os documentos que julgar convenientes à defesa, independente 
de depósito prévio ou caução.  

(...) 

Art. 36. Apresentada defesa, o processo será instruído na forma e 
nos prazos estabelecidos pela Lei nº 14.184, de 2002.  

Art. 37. Finda a instrução, o processo será submetido à decisão pelo 
órgão ou entidade responsável pela autuação, nos termos deste 
Decreto.  

§ 1º Nos casos de autuação pelos servidores credenciados lotados nas 
SUPRAMs, os processos serão decididos pelos respectivos 
Superintendentes.  

§ 2º Nos casos de autuação pelos servidores credenciados lotados na 
FEAM, no IEF ou no IGAM, os processos serão decididos pelo 
Presidente da FEAM, pelo Diretor-Geral do IEF ou pelo Diretor-
Geral do IGAM, os quais poderão delegar expressamente essas 
competências, sendo vedada subdelegação.  

§ 3º No caso de atuação com base no art. 64, a defesa será dirigida à 
correlata URC do COPAM e CERH.   

§ 4º No caso de atuação pela Polícia Ambiental da PMMG a defesa 
será julgada pela respectiva SUPRAM, conforme o local da 
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infração.  

(...) 

Art. 41. O processo será decidido no prazo de sessenta dias, 
contados da conclusão da instrução.  

§ 1º O prazo a que se refere o caput poderá ser prorrogado uma vez, 
por igual período, mediante motivação expressa.  

§ 2º Nas hipóteses em que houver suspensão de atividades ou embargo 
de obra ou atividade, o processo deverá ser decidido no prazo de 
cinco dias, contados da conclusão da instrução.  

(...) 

Art. 43. Da decisão a que se refere o art. 41 cabe recurso, no prazo 
de trinta dias, contados da notificação a que se refere o art. 42, 
independentemente de depósito ou caução, dirigido ao COPAM, ao 
CERH ou ao Conselho de Administração do IEF, conforme o caso.  

§ 1º O recurso da decisão proferida pelo Superintendente Regional 
de Meio Ambiente será dirigido:  

I - à respectiva URC, no caso de infração às normas contidas na Lei nº 
7.772, de 1980; ou  

II - à Câmara de Proteção à Biodiversidade - CPB do COPAM, no 
caso de infração às normas contidas na Lei nº 14.181, de 2002, e terá 
decisão definitiva prolatada pela CNR, nos casos em que a CPB não 
reconsiderar a decisão inicial; ou  

III - ao Conselho de Administração do IEF, no caso de infração às 
normas contidas na Lei nº 14.309, de 2002; ou  

IV - ao CERH, no caso de infração às normas contidas na Lei nº 
13.199, de 1999.  

§ 2º O recurso da decisão proferida pelo Presidente da FEAM será 
dirigido à CNR do COPAM.  

§ 3º O recurso da decisão proferida pelo Diretor-Geral do IEF  será 
dirigido:  

I - à CNR do COPAM, no caso de infração às normas contidas na Lei 
nº 7.772, de 1980;  

II - à CPB do COPAM, no caso de infração às normas contidas na 
Lei nº 14.181, de 2002, e terá decisão definitiva prolatada pela CNR, 
nos casos em que a CPB não reconsiderar a decisão inicial; ou  

III - ao Conselho de Administração do IEF, no caso de infração às 
normas contidas na Lei nº 14.309, de 2002.  

§ 4º O recurso da decisão proferida pelo Diretor-Geral do IGAM será 
dirigido ao CERH.  

§ 5º Da decisão contra penalidade imposta nos termos do art. 64 
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cabe recurso dirigido à CNR do COPAM, ao Plenário do CERH ou ao 
Conselho de Administração do IEF, conforme o caso. (Grifos nossos) 

 

Observa-se que o órgão competente para o reexame vai ser 
determinado de acordo com a autoridade que proferiu a decisão e a matéria 
inserta no âmbito de sua competência.  

 

Para estabelecer a competência de julgamento entre IEF e COPAM, 
impõe-se considerar, também, o que dispõe a legislação sobre as competências 
deste Conselho.  A Lei Delegada n. 178/2007 prevê, nos arts. 3º e 4º: 

 

Art.   3º   O  COPAM  tem  por  finalidade  deliberar   sobre diretrizes, 
políticas, normas regulamentares e técnicas, padrões e outras   
medidas  de  caráter  operacional,  para  preservação   e conservação 
do meio ambiente e dos recursos ambientais,  bem  como sobre a sua 
aplicação pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento  Sustentável, pelas entidades a ela  vinculadas  e 
pelos demais órgãos locais. 

(...) 

Art. 4º Compete ao COPAM: 

(...) 

XV - decidir, em grau de recurso, através da Câmara Normativa e   
Recursal,  como  última  instância  administrativa,  sobre  as 
penalidades  aplicadas  por infração à legislação  ambiental,  bem 
como  sobre  o licenciamento ambiental e autorização ambiental  
de funcionamento das atividades sujeitas ao controle ambiental; 

   

O Decreto Regulamentar n. 44.667/07 especifica a atribuição do 
COPAM em relação à competência para julgar recursos, no art. 4º, inciso XIV e 
no art. 10: 

(...) 

XIV  -  decidir,  em  grau  de  recurso,  através  da  Câmara Normativa  
e Recursal - CNR, como última instância administrativa, sobre   as   
penalidades  aplicadas  por  infração  à   legislação ambiental,  bem 
como sobre o licenciamento ambiental e autorização ambiental  de  
funcionamento das atividades sujeitas  ao  controle ambiental;   

(...) 

Art. 10. A Câmara Normativa e Recursal é unidade deliberativa e 
normativa que tem as seguintes competências: 
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    (...) 

 III  -  decidir,  em  grau  recurso,  como  última  instância 
administrativa, as decisões relativas à: 

     a)  requerimento de licença ambiental proferida  pelas  URCs, 
admitida a reconsideração por estas Unidades; 

     b)  penalidades  aplicadas  pela Fundação  Estadual  do  Meio 
Ambiente - FEAM, ou, no caso do Instituto Estadual de Florestas  - 
IEF, quando não julgadas pelo Conselho de Administração; 

     c)   penalidades   aplicadas  pelas   SUPRAMs,   ouvidas   as 
respectivas URCs; (Destaques nossos) 

      

O art. 10, III, “b”, supra, exclui, pois, da competência da Câmara 
Normativa e Recursal do COPAM o conhecimento de recurso contra decisões 
relativas a penalidades aplicadas pelo IEF, quando julgadas pelo Conselho de 
Administração deste órgão. Isso porque, nos termos do art. 43, § 3º, inciso III, 
do Decreto 44.844/2008, em casos de decisão proferida pelo Diretor-Geral do 
IEF, o recurso será dirigido à CNR DO COPAM, à CPB do COPAM ou ao 
Conselho de Administração do IEF. Neste último caso, se se tratar de infração 
às normas contidas na Lei n. 14.309/2002.  Com efeito, no caso de infração a 
norma contida na Lei 14.309/2002, o processamento de defesa e recurso se 
exaurirá no âmbito do IEF. 

 

 Do exame da legislação específica sobre os recursos em matéria 
ambiental observa-se que, em conformidade com as regras gerais sobre o 
processo administrativo no âmbito do Estado, previstas na Lei Estadual n. 
14.184/2002, aplicáveis subsidiariamente à espécie, adotou-se o sistema de 
recurso que possibilita, a um só tempo, a reconsideração da própria autoridade 
que proferiu a decisão e o reexame pela autoridade superior. No caso, o 
Conselho de Administração do IEF, órgão colegiado.  

 

Por outro lado, não se pode deixar de considerar a questão da 
delegação. Como é cediço,  a delegação de competência decorre do princípio da 
hierarquia. Representa ato de transferência de competência originariamente 
cometida a determinado agente estatal, ou seja, se trata de uma exceção ao  
princípio da irrenunciabilidade à competência outorgada constitucionalmente ou 
por lei. 

 

No âmbito estadual, a matéria está regulada pela Lei Estadual n. 
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14.184/2002, nos seguintes termos: 

 

“Art.  41   A  competência é irrenunciável, é  exercida  pela autoridade a que 
foi atribuída e pode ser delegada. 

 
 Art. 42  O ato de delegação a que se refere o art. 41 e  sua revogação serão 
divulgados por meio de publicação oficial. 

 §  1º  O ato de delegação indicará prazo para seu exercício, mas pode ser 
revogado a qualquer tempo pela autoridade delegante. 

 §  2º  O ato de delegação especificará as matérias e poderes transferidos  e  
poderá  conter ressalva quanto  ao  exercício  da atribuição delegada. 

  
 Art.  43   As  decisões  adotadas por delegação  mencionarão explicitamente 
essa qualidade. 

 
 Art. 44  Não podem ser objeto de delegação: 

 I  a edição de ato de caráter normativo; 

 II  a decisão de recurso; 

 III   a  matéria  de  competência  exclusiva  da  autoridade delegante. 

 

Logo, está expressamente vedada a delegação de decisão de recurso 
administrativo em processo administrativo pela Lei 14.184.O art. 37,§ 2º, do 
Decreto 44.844/2008, ao autorizar que o Presidente da FEAM, o Diretor-Geral 
do IEF e o Diretor Geral do IGAM deleguem, cada qual, a competência de 
decisão dos processos, embora não permita a delegação da decisão de recurso, 
mas apenas a decisão primeira no processo administrativo, ao nosso ver, 
compromete o sistema recursal estabelecido na legislação estadual, porque quem 
decidiu é que poderá reconsiderar ou não a decisão. Em não reconsiderando, 
encaminhará o recurso à autoridade superior. 

 

É que o recurso cabível contra decisões em processos 
administrativos, consoante art. 43, § 3º, do Decreto 44.844/08 (no caso 
específico do IEF) será contra “decisão proferida pelo Diretor-Geral do IEF” . 
Esta competência de decidir processo administrativo é específica do agente 
dentro da configuração dos graus de hierarquia. O Diretor-Geral do IEF, se não 
reconsiderar a decisão, fará o encaminhamento ao órgão superior competente. 
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E a configuração da hierarquia no IEF,nos termos do Decreto 
44.807/08, é a seguinte: 

 

Art. 4º O IEF tem a seguinte estrutura orgânica: 
     I - Unidade Colegiada: 
     a) Conselho de Administração; 
     II - Direção Superior: 
     a) Diretor-Geral; e 
     b) Vice Diretor-Geral; 
     III - Unidades Administrativas: 

  

Com efeito, a delegação da competência para decidir prevista no 
art.37, § 2º, do Decreto 44.844/08 somente recairá sobre servidor de grau 
hierarquicamente inferior. E isso implica na supressão de uma instância 
decisória e compromete o direito de reexame de decisão, como corolário do 
direito constitucional de ampla defesa, sendo certo que o Processo é 
Constitucional e, portanto, a principiologia que o define (contraditório, ampla 
defesa, legalidade estrita, acesso ao devido processo, duração razoável dos 
procedimentos, isonomia) vincula o Estado em quaisquer de suas funções, 
legislativa, executiva ou judiciária. 

 

Se o Diretor-Geral do IEF delega a função de proferir a decisão no 
processo, significa que, primeiro, o recurso se dirigirá contra decisão de um 
delegatário, de hierarquia inferior, e subirá diretamente ao Conselho de 
Administração, enquanto que o art. 43, § 1º, diz do cabimento do recurso à CNR 
do COPAM, à CPB do COPAM, com decisão definitiva da CNR, se for o caso 
ou ao Conselho de Administração do próprio IEF. Ou seja, nesta hipótese, não 
terá havido a manifestação do Diretor-Geral do IEF a respeito da questão. 

 

Destarte, recomenda-se melhor equacionamento da questão da 
delegação, bem assim a adequação do Regimento Interno das Comissões de 
Análise dos Recursos Administrativos (Portaria n. 142/2006) ao Decreto n. 
44.844/08. 

 

Por fim, para melhor ilustrar o que foi tratado a respeito das 
competências recursais, organizamos o seguinte quadro, relativamente aos 
procedimentos que tramitam no IEF: 
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PREVISÃO  DECISÃO RECURSO/ 
RECONSIDERAÇÃO 

RECURSO 

Art. 58 da Lei 
14.309/02 

Penalidade Dirigido ao Diretor-Geral 
do IEF. 

(Pedido de reconsideração) ao Conselho de 
Administração do IEF. 

   
   
   

DECRETO 44.844/2008 

PREVISÃO DEFESA DECISÃO 
 

Art. 41 

RECURSO 
 

(contra decisão – art. 
41) 

RECURSO 

(última instância 
– CNR COPAM – 

art. 10, Decreto 
44.667/07) 

Art. 33 Órgão 
responsável 
autuação 

Órgão responsável autuação  
 

Art. 37, § 1º Autuação 
servidores cred. 
lotados 
SUPRAM. 

Decisão: Superintendente 
(Regional de Meio Ambiente) 

(43, § 1º) 
• URC  
• CPB COPAM 
• Cons. Admin. 
IEF. 
• CERH 

 

Art. 37, § 2º Autuação 
servidor  
credenciado 
lotado IEF  

• Diretor-Geral do IEF. 
Possível delegação. 

(art. 9º, III, Decreto 
44.807/2008 – decide em 1ª 
instância) 

• Conselho de 
Administração, em grau de 
recurso ou em instância 
definitiva   (art. 5º, V e VI do 
Decreto 44.807/2008) 

(43, § 3º) 
 

• CNR 
/COPAM 

• CPB 
/COPAM, 
com decisão 
definitiva pela 
CNR. 

• CONSELHO 
IEF 

 

(Art. 10,III, “b”, 
D. 44.667)) 

Exclui 
competência 
relativa a 
penalidade 
julgada pelo 
Conselho de 
Administração do 
IEF  

Art. 37, § 3º Autuação art. 64 
Defesa dirigida 
URC, COPAM 
e CERH 

 (43, 5º) 
• CNR 

COPAM,  
• PLENÁRIO 

CERH ou  
• CONSELHO 

IEF 

 

Art. 37, § 4º Atuação PMMG Defesa julgada pela respectiva 
SUPRAM 

       Incidência 43. § 1º 
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Art. 5º, VI, 
Dec. 44807 

  Cons. Adm. IEF-  
receber e julgar, em 
instância definitiva, 
através  de 
suas  Câmaras 
Técnicas, os recursos 
interpostos contra 
penalidades 
aplicadas  por  servidor 
do IEF e da PMMG, 
nos termos  da  Lei  nº 
15.972, de 12 de 
janeiro de 2006, e o do 
Decreto nº 44.309,  de  
5 
de junho de 2006; 
 

 

CONCLUSÃO 

 

A Lei Estadual n. 14.309/2002 e os Decretos Estaduais ns. 
44.844/2008, 44.807/08 e 44.677/07 fixam as competências para conhecimento 
e julgamento dos recursos administrativos em matéria ambiental pelo IEF e pelo 
COPAM,consoante explicitado no corpo do parecer, aplicando-se, 
subsidiariamente à espécie, os preceitos da Lei Estadual n. 14.184/2002, que 
dispõe sobre o processo administrativo no âmbito do Estado. 

Recomenda-se uma análise para adequação da organização das 
CORAD’s aos termos do Decreto 44.844/2008, advertindo-se para a questão da 
delegação de competência de decisão prevista em seu art. 37, § 2º, nos termos 
das considerações expostas. 

  

À consideração superior. 

Belo Horizonte, 2 de setembro de 2010. 

  

 

NILZA APARECIDA RAMOS NOGUEIRA 
Procuradora do Estado 

MASP 345.172-1 - OAB/MG 91.692 
 

“APROVADO EM: 3/09/10” 
SÉRGIO PESSOA DE PAULA CASTRO 
Procurador Chefe da Consultoria Jurídica 

Masp 598.222-8 - OAB/MG 62.597 


