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PREFÁCIO

Política e Legislação Ambiental - Noções Básicas, de Cinara Colen Rievers,
constitui um minucioso estudo da legislação de meio ambiente. Apresenta a evolução
da política ambiental e suas conseqüências no Estado de Minas Gerais, sem se per-
der em divagaçoès filosóficas: antes de tudo, faz da sua análise um verdadeiro guia
prático para a orientação de juristas, empresários, ambientalistas e de quantos se in-
teressem pelo relevante tema polftico-ecológico.

Para a Assembléia Legislativa, fórum de grandes decisões políticas e área de
ressonância dos anseios da populaçab mineira, que de longos anos vem sofrendo as
mazelas da poluição e da degradação ambiental, o trabalho de Cinara Rievers repre-
senta instrumento técnico de valor inquestionável. Os Deputados, a Consultoria, as
Comissões e os demais setores de pesquisas passam a contar com importante sub-
sidio para a preparação da ação parlamentar no sentido da preservação e da melhoria
do meio ambiente e da qualidade de vida em nosso Estado. Principalmente agora,
quando a Assembléia Nacional Constituinte ampliou significativamente a competência
legislativa do Estado-membro através do art. 26 do Projeto de Constituição recém
aprovado em 1 discussão. Especificamente, em relação à política ambiental, compe-
tirá aos Estados legislar sobre florestas, caça, pesca, fauna, conservaça da nature-
za, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da
poluição, observados os princípios gerais estabelecidos pela Unido, sendo que a au-
sência de lei federal sobre a matéria não inibirá a competência especifica do Estado-
membro. Assim, para a fase dos trabalhos da Constituinte Mineira a ser brevemente
instalada e para a fase posterior da elaboração da legislaçaõ complementar e ordiná-
ria, a iniciativa do Conselho de Informação e Pesquisa - CINPE - de divulgaçaõ do
trabalho de Cinara Rievers, através do Boletim Indicador, constituirá sem dúvida im-
portante subsídio.

Fábio Márton Costa Santos
Consultor-Coordenador da
Área de Ciência Tecnologia e Meio Ambiente
Consultoria Legislativa e Parlamentar

Prof. do Dep. de Geologia do
Instituto de Geociência da UFMG.
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"Se não houver frutos
Valeu a beleza das flores
Se não houver flores
Valeu a sombra das folhas
Se não houver folhas
Valeu a intenção da semente"

Henfil

A redação deste trabalho e suas evidentes limitações são de responsabilidade
da autora.

Seus possíveis méritos devem ser creditados à capacidade de reflexo, de crí-
tica à competência e à seriedade dos técnicos da Superintendência do Meio Ambiente
- SMA e do Conselho de Política Ambiental - COPAM - que, apesar de tudo, conti-
nuam lutando para exercer, com dignidade e paixaõ, a tarefa que lhes foi confiada.

Pelo privilégio de ter aprendido com uma equipe multidisciplinar a beleza da mi-
nha própria profissão, dedico este texto àqueles que representam e sintetizam suas
melhores qualidades.

Para:

Ana Lúcia Bahia Lopes
Arnaldo Abranches Mota Batista
Bárbara Valadão Lopes Torres
Marco Antônio Pereira Pessoa
Salvino Gomes Júnior
Wagner José Pedersolli
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- INTRODUÇÃO

A Legislação Ambiental é um dos instrumentos de que dispõem a
sociedade e o Estado para tentar solucionar uma crise que se torna ca-
da vez mais evidente: a crise entre o homem e seu "habitat". E impor-
tante destacar que qualquer lei, para que produza efeitos, depende da
vontade política do Estado, que é quem garante os meios necessários à
sua aplicação. E esta vontade, algumas vezes, só pode ser provocada
pela conscientizaçãoi da sociedade quanto à importância de se assegu-
rar a defesa do interesse que a lei procura proteger.

Em tese, a Lei é a forma de expressão do Direito, ciência que ob-
jetiva disciplinar a conduta humana e possibilitar a harmonia do meio
social, apreendendo e ordenando os fatos, dirigindo-os e delimitando-
os na procura do ideal maior que é a Justiça.

No entanto, a Lei emana do Estado, sistema de órgãos que rege a
sociedade politicamente organizada. Como não é possível nem viável
que este sistema de órgãos expresse o interesse de todas as classes
que compõem a sociedade, a Lei é gerada e controlada, em última aná-
lise, por aqueles que controlam o processo econômico na qualidade de
proprietários dos meios de produção e expressa, na sua quase totali-
dade, a defesa dos interesses daquelas classes que detêm o controle
do poder.

Vez por outra, mesmo nas sociedades mais rígidas, as classes que
detêm a propriedade dos meios de produção são obrigadas, por cir-
cunstâncias políticas ou econômicas, a abrirem mão de alguma parcela
do poder aos outros setores que compõem a sociedade. E, nestas con-
dições, grupos de pressão conseguem fazer passar leis que atendam,
pelo menos em parte, o seu interesse. E é dentro dessa restrição de
"vez por outra", "em parte", que considero possível uma análise da
Legislação Ambiental em vigor.

Para uma reflexão crítica sobre as normas de proteção, conserva-
ção e melhoria do meio ambiente, é essencial que se tenha claro que
elas apenas espelham a correlação de forças existentes, num dado
momento histórico, entre os grupos de pressão que lutam por uma so-
ciedade igualitária, solidária com a vida e com as gerações presentes e
futuras e os grupos de pressão que só se interessam em converter a
natureza em lucro, aqui e agora, em detrimento até mesmo da própria
soberania nacional.
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II - A CRISE AMBIENTAL

O meio ambiente é o espaço onde se desenvolvem as atividades
humanas e a vida dos animais e vegetais. Ele resulta do processo his-
tórico de ocupação, domínio e transformação do espaço por parte de
uma determinada sociedade, numa determinada época.

E claro que qualquer atividade humana altera o ambiente natural,
mas estas alterações são altamente diferenciáveis em função do desen-
volvimento da tecnologia e dos diferentes enfoques dados ao modo de
produção nas diversas sociedades.

Assim, o meio ambiente nas sociedades pré-capitalistas era intei-
ramente diferente daquele que resultou da revolução industrial e ur-
bana que eclodiu na Europa e nos EUA nos séculos XVIII e XIX. Foi
com o advento do capitalismo que a ciência, a indústria e a tecnologia
possibilitaram a determinadas sociedades a aquisição de uma capaci-
dade inédita de modificar o ambiente natural e o habitat social.

No final da década de 60, os resultados da superutilização da na-
tureza começaram a ser seriamente contestados. As promessas de feli-
cidade através da industrialização e do consumo revelaram sua falsi-
dade.

Para manter seu crescimento, os países industrializados precisa-
vam intensificar a exploração dos recursos naturais nos países perifé-
ricos. E, como os povos subdesenvolvidos nem sempre entregavam
suas riquezas de bom grado, era necessário que os países ricos envias-
sem sua juventude para morrer nas guerras que garantiam esta espo-
liação. Acontece que os jovens dos países desenvolvidos mostravam-se
cada vez mais recalcitrantes em participar dessas guerras. Ao lado dis-
so, a deterioração das condições ambientais atingia escalas até então
inimagináveis: contaminação dos rios, poluição do ar, destruição de
florestas, extinção de espécies animais, empobrecimento dos solos e
proliferação de doenças relacionadas à degradação do espaço de vida
das populações.

Nos países subdesenvolvidos, a deterioração das condições am-
bientais vinha acompanhada, ainda, dos graves problemas sanitários,
déficit de nutrição e agravamento das injustiças sociais.

Diante desse quadro, por demais evidente em suas conseqüên-
cias, governos, pessoas e Organizações Internacionais como a ONU
passaram a refletir sobre as causas da crise entre a sociedade e a natu-
reza, suas conseqüências atuais e futuras e as formas de minorar seus
efeitos.

A primeira conclusão a que se chegou é que as soluções para os
impactos ambientais tinham de ser rapidamente encontradas, uma vez
que o meio humano já estava de tal forma deteriorado que poderia im-
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possibilitar a própria continuidade da vida no planeta. Por outro lado,
não se conhecia outro modelo de crescimento que não a industrializa-
ção e paralisá-la seria inviável, mesmo porque toda a economia mun-
dial era nela baseada.

Em junho de 1972 as Nações Unidas promoveram em Estocolmo a
Primeira Conferência Mundial sobre o Meio Humano, que constatou a
generalização e a gravidade da destruição ambiental e previu a ocor-
rência de iminentes catástrofes, capazes de inviabilizar a continuidade
da vida. A única forma de impedir esse desastre consistia em conven-
cer os diversos países a abandonarem a estratégia do crescimento
econômico a qualquer preço, baseada nas relações desiguais de apro-
priação mundial de recursos e na utilização de sistemas tecnológicos
altamente agressivos à natureza e à população.

Uma das conseqüências da reunião de Estocolmo foi a "Declara-
ção sobre o Ambiente Humano", mais conhecida como "Carta de Esto-
colmo" que estabeleceu vinte e três princípios comuns a todos os paí-
ses, capazes de inspirar e orientar a humanidade para a preservação e
melhoria do ambiente humano.

Outra conseqüência, talvez mais importante, foi o espaço aberto
na imprensa mundial para a discussão dos problemas ambientais, A
partir daí, cresceu o número de pessoas conscientes do mal que amea-
çava a humanidade como um todo e isso ajudou a impedir que os go-
vernos continuassem a ignorar a questão.

614



III - POLÍTICA E LEGISLAÇÃO AMBIENTAL NO BRASIL

Muito antes da Declaração de Estocolmo já existiam, na legislação
brasileira, dispositivos referentes à utilização dos recursos ambientais.
O Código de Aguas, em vigor desde 1934, já determina medidas de
proteção, quando proíbe, por exemplo, que uma pessoa contamine a
água que consome em prejuízo de terceiros (Decreto n 9 24.643134, art.
109). Em 1937 já se pretendia organizar a proteção do patrimônio his-
tórico e artístico nacional, através do Decreto-Lei n 25137. O Código
Penal (Decreto-Lei n 9 2.848/40) tipifica como crime corromper ou po-
luir água potável (art. 271), Pode-se notar que, de uma forma evoluti-
va, desde 1934 até 1981, diversos instrumentos legais tentaram tratar
da proteção ao meio ambiente e dos recursos naturais. O Estatuto da
Terra, (Lei n 9 4.504164) dispõe, em seu artigo 20, que seriam priorita-
riamente desapropriadas pelo Poder Público as áreas cujos proprietá-
rios desenvolvessem atividades predatórias, recusando-se a pôr em
prática normas de conservação dos recursos naturais.

É claro que esta forma incipiente e dispersa de legislar sobre re-
cursos que são componentes de um todo (os ecossistemas) não revelou
eficácia. Conseguiu, isto sim, criar um emaranhado de leis de difícil
acesso até para os advogados e quase impossível para o conhecimento
dos cidadãos, mas muito útil para que os governos fossem criando ór-
gãos burocráticos encarregados, ao mesmo tempo, de facilitar ao má-
ximo a exploração da natureza e como fachada, de proteger o meio
ambiente. Assim, o Departamento Nacional da Produção Mineral -	3.
DNPM, por exemplo, em razão do Código de Mineração (Decreto-Lei
n 9 227167), encarrega-se do fomento da atividade mineradora. Mas de-
ve, ao mesmo tempo, fiscalizar o titular da concessão de lavra, impe-
dindo a poluição do ar ou da água resultante da atividade de minera-
ção. É claro que, dos 98 artigos deste Código e dos 126 de seu Regu-
lamento, 2 exprimem cuidados com o meio ambiente e todos os outros
tratam de facilitar e incentivar a exploração do subsolo.

Em 1973, em consequência da Conferência de Estocolmo, o go-
verno brasileiro decidiu criar, na esfera federal, a Secretaria Especial
do Meio Ambiente-SEMA, encarregada, em tese, de adotar medidas
que compatibilizassem o crescimento econômico com alguma forma de
controle de poluição.

Outra razão para que a SEMA fosse instituída foi a necessidade
constatada pelo governo de tentar frear setores da sociedade que,
apesar de toda a repressão vigente, vinham-se organizando na luta
pela melhoria da qualidade de vida e ameaçavam fazer da questão am-
biental uma bandeira política.
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Desta forma foi criada, a nível federal, uma agência de gerencia-
mento ambiental que, durante 8 (oito) anos não dispôs, sequer, da ins-
trumentação legal necessária para exercer alguma forma de controle
de poluição.

Em 1981 foi publicada a Lei n° 6.938, de 31 de agosto, que dispõe
sobre a política nacional do meio ambiente. Como a maioria de seus
dispositivos dependia de regulamentação, esta Lei só pôde ser efeti-
vamente aplicada em 1983, quando foi publicado o Decreto n? 88.351,
de 01 de junho.

A Lei n 9 6.938181 representou um inegável avanço no trato das
questões ambientais no Brasil porque:

a) estabeleceu que o meio ambiente é um patrimônio público, que de-
ve ser assegurado e protegido para uso coletivo (art. 2, item II);

b) instituiu a obrigatoriedade de as atividades utilizadoras de recursos
ambientais se licenciarem na SEMA, ou no órgão estadual compe-
tente, antes de se instalarem no território nacional (art. 10);

c) instituiu a obrigatoriedade de as atividades utilizadoras de recursos
ambientais, já instaladas no território nacional, antes da publicação
da lei, se licenciarem na SEMA, ou no órgão estadual competente,
para que pudessem ampliar suas instalações ou mesmo continuar
desenvolvendo suas atividades; (art. 10)

d) estabeleceu a publicidade da licença, ou seja, a obrigatoriedade de
a SEMA, ou o órgão estadual competente, fazer publicar, em jornal
oficial do Estado, bem como em periódico regional ou local de
grande circulação, os pedidos de licenciamento, sua renovação e a
respectiva concessão (art. 10, § 1). Este dispositivo abre à cornuni-
dade a oportunidade de opinar e mesmo contestar a operação de
uma fonte de poluição que acarrete prejuízos às suas condições de
vida;

e) determinou que o "não cumprimento das medidas necessárias à
preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela
degradação ambiental" (art. 19) sujeita os transgressores a penali-
dades administrativas de multa, perda ou restrição de incentivos e
benefícios fiscais concedidos pelo Poder Público, perda ou suspen-
são de participação em linhas de financiamento em estabelecimen-
tos oficiais de crédito, suspensão de atividade e redução de ativida-
de.
E interessante ressaltar que as penalidades administrativas discri-
minadas na Lei n 9 6.938/81 não isentam o poluidor de responder ci-
vil e criminalmente pela infração cometida.

616



f) instituiu a responsabilidade civil por dano ambiental ao estabelecer,
em seu artigo 14, 1 9 que, sem obstar a aplicação das penalidades
administrativas acima relatadas, é o poluidor obrigado, indepen-
dentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar danos
causados ao meio ambiente e a terceiros afetados por sua atividade".
Em decorrência deste dispositivo, veio a ser publicada, em 1985, a
Lei n 9 7.347185, que estabeleceu quando e como os cidadãos e as
entidades ambientais podem exigir, em Juízo, a proteção do meio
ambiente e a reparação do dano ambiental. Atualmente, quando os
recursos ambientais são degradados, ou mesmo sofrem ameaça de
degradação, as pessoas podem apelar não só para o COPAM ou pa-
ra a SEMA, mas também para o Poder Judiciário.
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IV - LEGISLAÇÃO E UNIDADES DE CONSERVAÇÃO

"Unidade de Conservação é a expressão utilizada para designar
diferentes categorias de manejo de recursos naturais. Abrange desde
as modalidades destinadas à preservação dos ecossistemas até as que
visam a utilização disciplinada dos recursos naturais". (Pessoa, Marco
Antonio Pereira).

As diversas modalidades de unidades de conservação no Brasil
são previstas por leis federais, em razão de dispositivo constitucional
que atribui à União a competência de legislar sobre florestas, fauna e
demais recursos naturais. Isso não significa que Estados e Municípios
estejam impedidos de criar Unidades de Conservação, mas, sim, que
eles devem criá-las dentro das categorias estabelecidas pela Legislação
Federal.

O COPAM, enquanto órgão gestor da política ambiental no Esta-
do, pode propor a criação de unidades de conservação e participar de
sua implantação e da fiscalização de sua integridade. Desta forma, é
essencial a aquisição de uma noção básica das unidades de conserva-
ção previstas em lei, bem como de suas principais características.

A - Os Parques
O Código Florestal (Lei n 9 4.771/65) estabelece que a União, os
Estados e os Municípios devem criar Parques, unidades de con-
servação, com as seguintes finalidades:
a) resguardar atributos excepcionais da natureza;
b) conciliar a proteção integral da flora, da fauna e das belezas

naturais com a sua utilização para objetivos educacionais, re-
creativos e científicos.(art. 5)

Os Parques são criados através de instrumento legal (Decreto)
que determina sua área e estabelece as formas de aquisição dos
terrenos necessários. Isto porque um Parque é propriedade da
entidade que o institui. Quem administra e fiscaliza os Parques
Nacionais é o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal;
os estaduais, o Instituto Estadual de Florestas e os Municipais, as
próprias Prefeituras e/ou seus Conveniados.

8 - As Florestas e Demais Formas de Vegetação Natural de Preserva-
ção Permanente
O mesmo Código Florestal estabelece outra unidade de conserva-
ção que são as florestas e demais formas de vegetação natural de-
claradas pelo Poder Público, federal, estadual ou municipal, como
de preservação permanente. As florestas de preservação perma-
nente destinam-se a:
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a) atenuar a erosão de terras;
b) fixar dunas;
c) formar faixas de proteção, ao longo das rodovias e ferrovias;
d) auxiliar a defesa do território nacional, a critério das autorida-

des militares;
e) proteger sítios de excepcional beleza ou valor científico ou his-

tórico;
f) asilar exemplares da fauna ou flora ameaçados de extinção;
g) manter o ambiente necessário à vida das populações silvícolas;
h) assegurar condições de bem-estar público.
O Poder Público não precisa adquirir o terreno nem indenizar o
proprietário, quando declara de preservação permanente a vege-
tdçO existente numa determinada área. Na verdade, o Estado não
se apropria daquela área, apenas impõe uma restrição ao seu uso.
Quem fiscaliza a preservação dessas unidades é o IBDF ou o IEF.

C - As Reservas Ecológicas
Instituídas pela Lei n 6.902181, são regiões que, independente de
qualquer declaração do Poder Público, estão impedidas de ser, no
todo ou em parte, desmatadas, em razão de suas características
naturais. São as florestas e demais formas de vegetação natural si-
tuadas:
a) ao longo dos rios ou qualquer cuiso d'água, em faixó margiudl

cuja largura mínima varia de 30 (trinta) metros, para rios de
menos de 10 (dez) metros de largura, até igual distância entre
as margens, para cursos d'água com largura superior a 200
(duzentos) metros;

b) ao redor das lagoas, lagos ou reservatórios d'água naturais ou
artificiais;

c) nas nascentes e olhos d'água;
d) no topo de morros, montes, montanhas e serras;
e) nas encostas com declividade superior a 45Y, equivalente a

100% na linha de maior declive;
f) nas restingas, como fixadoras de dunas ou estabilizadoras de

mangues;
g) nas bordas dos tabuleiros ou chapadas;
h) em altitude superior a 1.800 metros, nos campos naturais ou

artificiais, as florestas nativas e as vegetações campestres;
i) nas áreas metropolitanas. A Resolução n° 04185 do Conselho

Nacional do Meio Ambiente - CONAMA - deve ser consultada
por todos aqueles que desejam um maior detalhamento sobre
as Reservas Ecológicas.
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As Reservas Ecológicas estão sob a responsabilidade da SEMA,
que pode firmar convênios com órgãos estaduais para netas exer-
cer a fiscalização.

D - As Áreas de Proteção Ambiental - APA's
Instituídas pela Lei nT 6.902181 são regiões onde o Poder Público
pretende assegurar, através de zoneamento, o bem-estar das po-
pulações humanas e a melhoria das condições ecológicas.
Nestas áreas o Poder Executivo, sem desapropriar, estabelece
normas que limitam ou proíbem as seguintes atividades:
a) implantação e funcionamento de indústrias potencialmente

poluidoras, capazes de afetar mananciais de água;
b) realização de obras de terraplanagem e abertura de canais,

quando estas iniciativas importarem sensível alteração das
condições ecológicas locais;

c) exercício de atividades capazes de provocar uma acelerada
erosão das terras e/ou um acentuado assoreamento das cole-
ções hídricas;

d) o exercício de atividades que ameacem extinguir, na área pro-
tegida, as espécies raras da biota regional.

As APA's não são reservas intocáveis, não passam para a proprie-
dade do Estado, O proprietário continua dono de seu território,
podendo utilizá-lo, desde que obedeça às restrições impostas.
Quem fiscaliza e supervisiona as APA's é a SEMA, isoladamente
ou em conjunto com órgãos estaduais conveniados.

E - As Estações Ecológicas
Também instituídas pela Lei n° 6.902/81, as Estações Ecológicas
são criadas pelo Poder Público, que adquire a propriedade do ter-
reno, ou desapropria, em áreas representativas de ecossistemas
brasileiros para:

a) possibilitar a realização de pesquisas básicas e aplicadas de
Ecologia;

b) proteger o ambiente natural;
c) possibilitar o desenvolvimento da educação conservacionista

(Lei no 6.902181, art 1)
As Estações Ecológicas têm 90% do seu território destinado, por
lei, à preservação integral da biota.
Nos outros 10% podem ser realizadas, desde que autorizadas pela
administração, pesquisas ecológicas que venham a acarretar modi-
ficações no ambiente natural, Devem ser implantadas e estrutura-
das de forma a permitir estudos comparativos com áreas da mes-
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ma região ocupadas e modificadas pelo homem, a fim de obter in-
formações úteis ao planejamento regional e ao uso racional de re-
cursos naturais. Compete ao COPAM zelar pelo cumprimento da
destinação das Estações Ecológicas criadas pelo Estado, manter
organizado o cadastro das que forem instituídas e procurar a rea-
lização de reuniões científicas, visando à elaboração de planos e
trabalhos a serem nelas desenvolvidos.

F - As Áreas de Relevante Interesse Ecológico - ARIE's
A Legislação Federal estabelece, ainda, através do Decreto n9
89336/84, uma outra modalidade de unidade de conservação: a
Área de Relevante Interesse Ecológico - ARIE. Uma ARIE deve
possuir características naturais extraordinárias ou abrigar exem-
plares raros da biota regional. Deve ser criada, pelo Poder Público
em terrenos com extensão inferior a 5.000ha (cinco mil hectares),
onde a ocupação humana seja pequena ou inexistente. Pode si-
tuar-se dentro de uma Área de Proteção Ambiental-APA e, neste
caso, integra a zona de vida silvestre. Quem propõe a criação de
uma ARIE é o CONOMA, a nível federal; o COPAM, no Estado de
Minas Gerais; ou o CONAMA, quando se tratar de município. Ao
criar uma ARIE, o Poder Público pode adquirir ou arrendar os ter-
renos necessários à sua implantação. Compete ao CONAMA esta-
belecer as normas e critérios referentes ao uso racional dos recur-
sos ambientais nela existentes.
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V - POLÍTICA E LEGISLAÇÃO AMBIENTAL EM MINAS GERAIS - O
COPAM

O Estado de Minas Gerais começou a se instrumentalizar para
uma política de proteção, conservação e melhoria do meio ambiente
em 1977 quando, através de um Decreto (n 9 18.466, de 24103), criou a
Comissão de Política Ambiental - COPAM. Ao longo destes onze anos,
o COPAM mudou muito. Mudou até de nome: não é mais Comissão de
Política Ambiental, é Conselho. Na verdade, o COPAM evoluiu, cresceu
- menos que o desejável, de forma muito lenta, mas com uma vantagem
inegável: manteve o entendimento original de que a questão ambiental
atinge o conjunto da sociedade e que, desta forma, deve ser decidida
por um Colegiado representativo, dos diversos setores que a integram.
A composição original do Plenário do COPAM privilegiava, ostensiva-
mente, a representação do Estado. A atual, em vigor desde 1987 (De-
creto n° 22.658/83 modificado pelo Decreto n 26.516/87), já reflete
uma certa paridade entre a representação do Poder Público e o da so-
ciedade civil.

O Plenário do COPAM reúne-se trimestralmente, julga reccirsos
interpostos de decisões das Câmaras Especializadas e define os rumos
da Política Ambiental do Estado, Seus membros participam também
das 05 (cinco) Câmaras Especializadas em que ele se divide. As Câma-
ras são compostas por 04 (quatro) membros do Plenário e 03 (três) re-
presentantes de entidades públicas de classe ou do setor produtivo,
relacionados à sua área de especialização e designados pelo presiden-
te do COPAM. Reúnem-se com mais frequência do que o Plenário - al-
gumas delas, até quinzenalmente. São as Câmaras que aplicam multas,
autorizam a expedição de licenças, estabelecem a política das unidades
de conservação, propõem revisões de normas e padrões, propõem re-
visões à Legislação em vigor e exercem diversas outras atividades, dis-
criminadas no artigo 20 do Decreto n 22.658/83.

A Legislação Estadual de proteção, conservação e melhoria do
meio ambiente foi elaborada, basicamente, em 1981, pelo Plenário do
COPAM. Posteriormente veio a sofre diversas alterações e necessita,
ainda, de muitos aperfeiçoamentos. Em 1981, a mobilização e a cons-
cieritização da sociedade sobre a necessidade de proteger o ambiente
era menos evoluída do que atualmente. Por isto e por diversos outros
fatores, dentre os quais a inexperiência de legislar sobre um tema
que era novo, a Lei n° 7.772/80, que dispõe sobre a proteção, conser-
vação e melhoria do meio ambiente em Minas Gerais, apresenta algu-
mas falhas embora, no geral, seja até razoavelmente adequada a seus
objetivos. Para ser aplicada, no entanto, esta Lei dependia de regula-
mentação. E seu regulamento, o Decreto n° 21.228/81, é um instrumen-
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to tão mal elaborado que acaba dificultando a sua aplicação, ao invés
de facilitá-la, como seria de se esperar. E o Decreto n 2 21.228181, no
entanto, que instrumentaliza, do ponto de vista legal, os trabalhos da
SMA/COPAM porque detalha a Lei n 9 7.772180. Além disto, repete a Lei
na sua integridade e, desta forma, seu entendimento leva ao entendi-
mento da Lei. Por isto, passamos a comentá-lo e a comentar também
as Resoluções que o complementam. E necessário destacar que o tra-
balhador da SMAICOPAM precisa conhecer também as Deliberações
Normativas, que contêm matéria técnica de seu interesse.

O Decreto n 2 21.228181, repetindo a Lei n 2 7.772180 começa por
conceituar as matérias que pretende gerir, tais como:
Poluição
Alteração das qualidades físicas, químicas ou biológicas do meio am-
biente que possam:

- Prejudicar a saúde ou o bem-estar das populações;
II - Criar condições adversas às atividades sociais e econômicas;

III - Ocasionar danos relevantes à flora, à fauna e a qualquer recurso
natural;

IV - Ocasionar danos relevantes aos acervos histórico, cultural e pai-
sagístico.

Fonte de Poluição
Atividade, sistema, processo, operação, maquinaria, equipamento ou
dispositivo, móvel ou não, que induza, produza, ou possa produzir
poluição.

Agente Poluidor
Pessoa física ou jurídica responsável por fonte de poluição (art. 32, §

1 e 22).

Para que o COPAM possa fiscalizar as fontes de poluição existen-
tes no Estado, o texto legal lhe concede dois instrumentos: o licencia-
mento e a aplicação de penalidades.
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VI - LICENCIAMENTO

A instalação, ampliação ou funcionamento de fonte de poluição
no Estado dependem da autorização do COPAM, mediante Licença de
Instalação e de Funcionamento. (Art. 8).

A licença concedida pelo COPAM é requisito para que os órgãos e
entidades da administração estadual aprovem projetos de instalação,
construção, ampliação ou funcionamento de fonte de poluição.

Também a concessão de incentivos e financiamentos, por entida-
des oficiais de crédito, é condicionada à apresentação da licença expe-
fla pelo COPAM. Esta norma se aplica tanto às fontes de poluição
que pretendem se instalar quanto as que já estão operando há tempos.

A Legislação Estadual de Meio Ambiente prevê duas modalidades
de Licenças: Licença de Instalação - LI e Licença de Funcionamento -
LF.

1) Licença de Instalação - LI
E um documento que autoriza o início da implantação do equipa-
mento ou atividade poluidora, subordinando-o a condições de cons-
trução e operação. Deve ser requerida no início da implantação do
equipamento ou atividade poluidora.
Todas as fontes de poluição que se instalaram ou ampliaram suas
instalações em Minas Gerais a partir de 1981 são obrigadas a exibir
uma Licença de Instalação emitida pelo COPAM. Aquelas que não
detêm uma LI estão sujeitas a responder pela infração tipificada no
Decreto n° 21.228181, art. 19, § 1. Antes de emitir um Parecer su-
gerindo que a Câmara Especializada competente autorize a expedi-
ção de unia LI a SMAJCOPAM analisa o projeto executivo final e/ou
o RIMA - RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL, bem como cum-
primento das exigências legais, de forma a poder afirmar que a ins-
talação pretendida não prejudicará o ambiente. Se a análise indicar
a possibilidade de lançamento ou liberação de poluentes, em desa-
cordo com os padrões previstos em Deliberações Normativas, o Pa-
recer deve propor o indeferimento da Licença requerida.

A Legislação Federal (Decreto n 88.351/83, art. 20) prevê que as
atividades modificadoras do meio ambiente, deva requerer uma Li-
cença Prévia, na fase preliminar do planejamento da atividade, con-
tendo requisitos básicos a serem atendidos nas fases de localização,
instalação e funcionamento, observados os planos municipais, esta-
duais ou federais de uso do solo.
A Legislaçãao Estadual não estabelece a necessidade de Licença
Prévia e, desta forma, são perdidas muitas oportunidades de se in-
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terferir na localização de uma fonte de poluição, antes que tenha
início a implantação do equipamento ou da atividade poluidora.
A Resolução COPAM n o 02181 estabelece, em seu artigo 40, que o
COPAM pode, por solicitação do interessado, efetivar um Parecer
de Viabilidade de Localização (PVL), objetivando fornecer informa-
ções quanto à correta localização do empreendimento e ao controle
da poluição.
O PVL não substitui a Licença Prévia; é, antes, um pálido arremedo
dela. Em primeiro lugar, porque não é obrigatório. Depois, porque
pode acarretar para o COPAM o desnecessário ônus de se pronun-
ciar desfavoravelmente à localização e, ainda assim, ser obrigado a
concedera LI.
Ao requerer uma LI o interessado deve apresentar os seguintes do-
cumentos:
a) Certidão da Prefeitura Municipal, declarando que o local e o tipo

de instalação estão conformes com suas leis e regulamentos ad-
min istrativos;

b) Formulário de Caracterização de Empreendimento, modelo CO-
PAM, devidamente preenchido;

c) Relatório de Impacto Ambiental - RIMA, conforme formato apli-
cável (Resolução COPAM n g 02/81).

Depois que o requerente apresenta a documentação completa, neces-
sária à análise da LI, o COPAM tem um prazo de 30 (trinta) dias, pror-
rogáveis por mais 30 (trinta) dias, para conceder ou negar a licença re-
querida. Caso o COPAM não se pronuncie, considera-se licenciada a
fonte de poluição.
11. O Relatório de Impacto Ambiental - RIMA

Em 1986 o Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA fez
publicar a Resolução 

no 
001, de 23 de janeiro, que discrimina 17

atividades modificadoras do meio ambiente cujo licenciamento
depende obrigatoriamente de elaboração de estudo de impacto
ambiental e respectivo RIMA, a serem submetidos à aprovação do
órgão estadual competente. São elas:
a) Estradas de rodagem com 2 (duas) ou mais faixas de rolamen-

to;
b) ferrovias;
c) portos e terminais de minério, petróleo e produtos químicos;
d) aeroportos, conforme definidos pelo inciso 1, artigo 48, do De-

creto-Lei n° 32, de 18 de novembro de 1966;
e) oleodutos, gasodutos, minerodutos, troncos coletores e emis-

sários de esgotos sanitários;
O linhas de transmissão de energia elétrica, cima de 230kw;
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9) obras hidráulicas para exploração de recursos hídricos, tais
como: barragem para fins hidrelétricos, acima de 10MW, de sa-
neamento ou de irrigação; abertura de canais para navegação,
drenagem e irrigação, retificação de cursos d'água, abertura de
barras e embocaduras, transposição de bacias, diques;

h) extração de combustível fóssil (petróleo, xisto, carvão);
i) extração de minério, inclusive os da classe II, definidas no có-

digo de Mineração;
j) aterros sanitários, processamento e destino final de resíduos

tóxicos ou perigosos;
1) usinas de geração de eletricidade, qualquer que seja a fonte de

energia primária, acima de 10MW;
m) complexo e unidades industriais e agroindustriais (petroquí-

micos, siderúrgicos, cloroqulmicos, destilarias de álcool, hu-
lha, extração e cultivo de recursos hídricos);

n) distritos industriais e Zonas Estritamente Industriais - ZEI;
o) exploração econômica de madeira ou de lenha, em áreas acima

de lOOha (cem hectares) ou menores, quando atingir áreas sig-
nificativas em termos percentuais ou de importância do ponto
de vista ambiental;

p) projetos urbanísticos, acima de lOOha (cem hectares) ou em
áreas consideradas de relevante interesse ambiental, a critério
da SEMA e dos órgãos municipais e estaduais competentes;

q) qualquer atividade que utilize carvão vegetal, em quantidade
superior a lOt (dez toneladas) por dia.

É importante frisar que o órgão ambiental pode exigir o RIMA pa-
ra licenciar qualquer outra atividade, mas está obrigado a exigi-lo
em se tratando das acima referidas.
O RIMA tem de ser elaborado por equipe multidisciplinar, paga
pelo proponente, mas, ao mesmo tempo, independente dele, de-
vendo refletir as conclusões do Estudo de Impacto Ambiental e
conter, no mínimo:
a) os objetivos e justificativas do projeto, sua relação e compati-

bilidade com as políticas setoriais, planos e programas gover-
namentais;

b) a descrição do projeto e suas alternativas tecnológicas e loca-
cionais, especificando para cada um deles, nas fases de cons-
trução e operação, a área de influência, as matérias-primas e
mão-de-obra, as fontes de energia, os processos e técnicas
operacionais, os prováveis efluentes, emissões, resíduos e
perdas de energia, os empregos diretos e indiretos a serem ge-
rados;
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c) a síntese dos resultados dos estudos de diagnóstico ambiental
da área de influência do projeto;

d) a descrição dos prováveis impactos ambientais da implantação
e operação da atividade, considerando o projeto, suas alterna-
tivas, os horizontes de tempo de incidência dos impactos e in-
dicando os métodos, técnicas e critérios adotados para sua
identificação, quantificação e interpretação;

e) a caracterização de qualidade ambiental futura da área de in-
fluência, comparando as diferentes situações da adoção do
projeto e suas alternativas, bem como considerando a hipótese
de sua não realização;

f) a descrição do efeito esperado das medidas mitigadoras previs-
tas em relação aos impactos negativos, mencionando aqueles
que não puderem ser evitados e o grau de alteração esperado;

g) o programa de acompanhamento e monitoramento dos impac-
tos;

h) recomendação quanto à alternativa mais favorável (conclusões
e comentários de ordem geral).

O prazo para que o COPAM analise um RIMA deve ser estipulado
pelo próprio Conselho. Mas, como isto ainda não foi feito, enten-
demos que, por analogia com o prazo da Licença, a equipe técnica
tem um prazo máximo de 60 (sessenta) dias para analisar um RI-
MA, desde que ele esteja completo.
O RIMA é acessível ao público, ou seja, pode ser examinado pelos
interessados, pode ser objeto de comentários de entidades ou ins-
tituições, contrários ou favoráveis à sua aprovação. E necessário
esclarecer, no entanto, que a SMNCOPAM estuda, no presente
momento, procedimentos administrativos que viabilizem a partici-
pação de pessoas ou instituições na análise do RIMA.

2) Licença de Funcionamento - LF
Este instrumento autoriza a operação do equipamento ou da ativi-
dade poluidora, subordinando sua continuidade ao cumprimento de
condições impostas pelo COPAM.
A Licença do Funcionamento deve ser requerida:
a) se a instalação foi autorizada através de LI;
b) quando a requerente precisa da LF para obter incentivos ou fi-

nanciamento;
c) se a requerente foi autuada por operar fonte de poluição sem LF,

infração tipificada no Decreto n 21.228/81, art. 19, §39, itemI, e
pretende corrigir sua situação face ao COPAM;

cl) anualmente, para as usinas e destilarias de açúcar e álcool;
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e) quando a SMNCOPAM convoca a fonte de poluição a registro. A
Convocação a Registro está prevista no artigo 11 do Decreto n9
21.228/81. E aplicável a uma empresa ou grupo de empresas que
já operava no Estado antes de 1981. Ocorre quando a SMNCO-
PAM intima uma fonte ou um grupo de fontes de poluição a
apresentar a documentação pertinente. Esta intimação se dá me-
diante publicação no jornal oficial do Estado e obriga o convo-
cado a comparecer à SMA no prazo de 90 (noventa) dias. A partir
desta apresentação são feitos os estudos e vistorias técnicas ne-
cessárias e a COPAM demarca prazo para que a fonte de polui-
ção se adapte às normas e padrões previstos. Efetuadas as adap-
tações, a empresa obtém a Licença de Funcionamento que tem
procedimento idêntico ao caso das fontes que a solicitaram.
A convocação a registro tem-se revelado menos eficaz do que o
desejável. Além do prazo de 90 (noventa) dias para se apresen-
tar, a fonte de poluição ainda acaba conseguindo tempo, através
do Termo de Compromisso que tem o direito de assinar, para
continuar poluindo impunemente. Isto porque, durante período
delimitado no TC, ela não pode ser penalizada, a menos que co-
meta infração diferente daquela que provocou sua convocação.
(Resolução COPAM n°04/81).
Para emitir um parecer sugerindo à Câmara Especializada Com-
petente que autorize uma LF, a SMNCOPAM efetua uma visto-
ria, um teste de operação ou outro meio técnico que permita
afirmar que o funcionamento daquela fonte de poluição não
prejudicará o ambiente. Examina-se, também, se as formalidades
legais foram cumpridas. O Parecer deve propor o indeferimento
da LF quando os requisitos feitos por ocasião da expedição da LI
não tiverem sido cumpridos, ou quando houver indício ou evi-
dência de liberação de poluentes para os recursos ambientais.
Uma LF pode ser concedida a título precário, com validade má-
xima de 6 (seis) meses, nos casos em que for necessário o fun-
cionamento da fonte para testes de eficiência do sistema de con-
trole de poluição implantado.
O prazo para que o COPAM se manifeste sobre uma LF requeri-
da é idêntico ao prazo para manifestação sobre a LI.
O prazo de validade de uma LF é, em geral, indeterminado. Ex-
ceto nos casos de LF concedida a título precário e de LF conce-
dida a Usinas e Destilarias de Açúcar e Alcool (que são licencia-
das por safra), a Câmara não determina o prazo de validade da
licença. Mas isto não significa que exista uma licença definitiva.
Todas as licenças concedidas pelo COPAM têm sua validade
condicionada ao cumprimento das detérminações constantes da
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própria licença ou do Termo de Compromisso. Aquele que exer-
ce atividade licenciada em desacordo com as condições estabele-
cidas sujeita-se a ser penalizado nos termos da lei e deve ser au-
tuado por cometer infração tipificada no art. 19, § 2, item 6 do
Decreto n 2 21 .228/81.
Ainda sobre o licenciamento, é importante atentar para o seu ca-
ráter de publicidade. O COPAM deve sempre (ver Deliberação
Normativa 09181, art. 42) publicar no Diário Oficial e em periodi-
co local ou regional de grande circulação as solicitações e con-
cessões de licença. Tal publicidade objetiva possibilitar que
qualquer cidadão que não concorde com a instalação, ampliação,
construção ou funcionamento de uma determinada fonte naquele
local tenha o direito de apresentar suas razões ao COPAM e in-
fluir no seu Licenciamento.
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VII - FISCALIZAÇÃO

Para fiscalizar o cumprimento das normas e padrões ambientais o
COPAM credencia agentes, isto é, publica no Minas Gerais uma relação
de pessoas que, em seu nome, são encarregadas de fiscalizar o cum-
primento da Legislação Ambiental. (art. 14)

E quais são os direitos e as atribuições de um agente credencia-
do?

São os seguintes:
a) entrar em estabelecimento público ou privado durante o período de

atividade e permanecer neles pelo tempo que for necessário (art.
15). Aquele que tenta impedir a entrada e a permanência do agente
no estabelecimento deve ser autuado por infração ao art. 19, 2,
item 2, sujeitando-se às penalidades previstas em lei. Além disto, a
força policial local tem a obrigação de garantir ao agente creden-
ciado o exercício da fiscalização.
A penalidade prevista para o empresário que 'obstar ou dificultar a
ação fiscalizadora do COPAM" é a multa de 101 a 1000 OTN. O
agente credenciado tem também o direito de solicitar da empresa os
dados e informações que julgar necessários para analisar o impacto
ambiental. O empresário que se recusa a fornecer ao fiscal do CO-
PAM as informações solicitadas deve ser autuado por infração ao
Decreto n 9 21.228181, art. 19, 29 , item 3, e sujeita-se a ser multado
em 101 a 1000 OTN. Aquele que presta informação falsa ou modifi-
ca relevante dado técnico deve ser autuado por infração ao mesmo
Decreto, art. 19, § 2, item 4, sujeitando-se a multa de igual valor.

b) efetuar vistorias, levantamentos e avaliações (art. 16. 1);
c) verificar a ocorrência de infração (art. 16, II).

As infrações à Legislação Ambiental estão tipificadas no artigo 19
do Decreto n 2 21.228/81, que as classifica para efeito de aplicação
de penalidade como leves, graves e gravíssimas.
A verificação da ocorrência da maioria das infrações tipificadas no
referido dispositivo independe de análises e medições. Algumas ve-
zes, independe até mesmo de vistoria como, por exemplo, quando
um poluidor firma Termo de Compromisso obrigando-se a remeter à
SMAJCOPAM, no prazo de 60 (sessenta) dias, projetos e cronogra-
mas de sistemas de tratamento de efluentes a serem implantados.
Decorrido o prazo, sem que os documentos tenham sido remetidos,
a fonte de poluição pode ser autuada, sem vistoria, por infringir o
artigo 19, § 2, item 5, do Decreto n 2 21.228181, ou seja, deixar de
cumprir Termo de Compromisso firmado com o COPAM. Não são
necessárias, também, análises ou medições para constatar que al-
guém instala, constrói, testa, amplia ou opera fonte de poluição sem
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haver obtido a Licença pertinente, para verificar que alguém tenta
impedir a fiscalização, sonegar dados, prestar informações falsas,
etc. A dúvida sobre a necessidade das medições apresenta-se, em
geral, nas infrações tipificadas como provocar, ocasional ou conti-
nuadamente poluição de elevado impacto ambiental. Nestes casos,
sempre que for possível ou que ocorrerem dúvidas, devem ser efe-
tuadas as análises e medições. O que acontece, no entanto, é que a
dúvida raramente se coloca. A poluição, o dano causado à fauna, à
flora e aos recursos naturais é, em geral, evidente e visualmente
constatável.
E necessário esclarecer também, que o agente credenciado do CO-
PAM é um fiscal do Estado e, como tal, goza da presunção da ver-
dade. Isto significa que, em caso de dúvida, compete ao poluidor
provar que não está poluindo e não ao agente demonstrar a polui-
ção. O ónus da prova fica invertido urna vez que, por princípio, um
agente do estado não atua de má-fé. E claro que se não houver evi-
dências, mas apenas indícios, deve ser utilizada toda a tecnologia
disponível para dirimir a dúvida, mas, em geral, as análises e medi-
ções são dispensáveis, bastando a constatação "in oco".

d Lavrar de imediato o Auto de Fiscalização (ali. 16. III).
O Auto de Fiscalização deve ser lavrado em decorrência de qual-
quer vistoria realizada, verificada ou não a ocorrência de infração,
durante a própria vistoria, em 3 (três) vias. A primeira delas deve
ser entregue ao autuado, as outras destinam-se à formação de pro-
cesso na SMAJCOPAM. Do Auto de Fiscalização consta o relatório
sucinto que deve narrar aquilo que o agente presenciou na vistoria.
Caso o autuado se recuse a receber ou a assinar o Auto, é suficien-
te que o agente colha, no próprio local, a assinatura de uma teste-
munha e posteriormente o envie ao autuado, por carta registrada,
com Aviso de Recebimento.

e) Lavrar o Auto de Infração, sempre que for verificada a ocorrência
da mesma (art. 16, III e art. 24).
Neste ponto a lei é taxativa: constatada a infração, o agente deve
obrigatoriamente lavrar o Auto, no mesmo número de vias e com a
mesma destinação do Auto de Fiscalização. O fiscal que constata
uma infração e deixa de autuar o infrator por interesse ou por sen-
timentos pessoais, tais como pena, condescendência e outros come-
te crime de prevaricação.
Um Auto de Infração contém: (art. 24)
a) nome e endereço do autuado;
b) fato constitutivo da infração, ou seja, ação ou omissão constata-

da que prejudica o meio ambiente e contraria, de alguma forma,
o disposto no artigo 19 do Decreto n 2 21.228181;
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c) local, hora e data em que foi constatada a infração;

d) disposição legal ou regulamentar em que se fundamenta a infra-
ção. Para encontrar a disposição legal é suficiente consultar o
artigo 19, do Decreto n 2 21.228181, que tipifica as infrações da
seguinte forma:
"art. 19 - Para efeito da aplicação das penalidades a que se refe-
re o artigo anterior, as infrações classificam-se como leves, gra-
ves e gravíssimas.
§ 12 - E considerada infração leve: instalar, construir, ampliar ou
testar qualquer fonte de poluição sem a Licença de Instalação
(LI) ou em desacordo com as condições nela estabelecidas.
§ 2 - São consideradas infrações graves:
1. provocar, ocasionalmente, poluição de elevado impacto am-

biental;
2. obstar a ação fiscalizadora do COPAM;
3. sonegar dados ou informações solicitados pelo COPAM ou

agente por ela credenciado;

4. prestar informação falsa ou modificar relevante dado técnico
solicitado pelo COPAM ou agente por ele credenciado;

S. deixar de cumprir, parcial ou totalmente, Termo de Compro-
misso firmado com o COPAM;

6. exercer atividade licenciada em desacordo com as condições
fixadas na Licença de Funcionamento (LF).

§ 39 - São consideradas infrações gravíssimas:
1. dar inicio ou prosseguir no funcionamento de fonte de polui-

ção sem haver obtido a Licença de Funcionamento (LF);
2. dar prosseguimento ao funcionamento de fonte de poluição

depois de vencido o prazo de validade da Licença de Fundo-
namento(LF);

3. provocar, continuadamente, poluição de elevado impacto am-
biental.

Algumas agressões ao meio ambiente não estão tipificadas no
artigo 19. Por exemplo, suprimir matas de preservação perma-
nente ou ferir, matar ou capturar espécies consideradas raras da
biota regional. Mas estes casos, em razão do artigo 39 do Decre-
to n 9 21.228/81 enquadram-se, invariavelmente nos tipos "pro-
vocar, ocasionalmente, poluição de elevado impacto ambiental-
(art. 19, § 2°, item 1) ou, "provocar, continuadamente, poluição
de elevado impacto ambiental" (art.19, § 39 , item 3). Isto porque
o art. 39 do Decreto n 9 21.228181, define como poluição qualquer
alteração das qualidades físicas, químicas ou biológicas do meio
ambiente que possam:
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1) prejudicar a saúde ou bem estar da população;
2) criar condições adversas às atividades sociais e econômicas;
3) ocasionar danos relevantes à flora, à fauna é a qualquer re-

curso natural;
4) ocasionar danos relevantes aos acervos histórico, cultural e

paisagístico.
Assim sendo, o responsável pelo desmate de uma área com ve-
getação significativa está poluindo por causar danos relevantes
à flora e à fauna e deve ser autuado por provocar, continuada-
mente, poluição de elevado impacto ambiental.
A propósito desta terminologia é pertinente esclarecer que, en-
tende-se por continuada a poluição cujos efeitos permanecem no
meio ambiente e não só aquela que é provocada todos os dias.
Assim, por exemplo, uma descarga de vinhoto é sempre poluição
continuada mesmo que tenha ocorrido uma só vez. Da mesma
forma, uma obra de terraplenagem capaz de provocar o asso-
reamento de um curso d'água é poluição continuada, mesmo que
tenha sido feita em poucas horas. Ocasional é, por exemplo, a
descarga atmosférica provocada por uma cimenteira, durante al-
gumas horas, em razão de uma falha mecânica em seu equipa-
mento de controle de poluição.
E importante ressaltar que não interessa ao COPAM se o polui-
dor é culpado pelo dano ambiental cometido, ou se não desejou
que o mesmo ocorresse. Culpado ou não, ele é obrigado a res-
ponder pela poluição e deve ser autuado.
Por elevado impacto ambiental entende-se qualquer alteração no
meio ambiente que ultrapasse os padrões estabelecidos pelo
COPAM nas Deliberações Normativas. Reiterando, desde que
haja evidência de que estes padrões tenham sido ultrapassados,
as análises e medições são desnecessárias e o agente deve lavrar
o auto.

e) Prazo para a correção da irregularidade. Quem determina este
prazo é o agente credenciado, observado o limite máximo de 20
(vinte) dias. Isto porque o prazo para a correção da irregularida-
de não pode ultrapassar o prazo que a lei concede ao infrator
para contestar o Auto. E, ainda, uma infração que não possa ser
corrigida em 20 (vinte) dias, deve ser objeto de Termo de Com-
promisso com o COPAM ou de aplicação de penalidade no menor
prazo possível.

f) Prazo para a assinatura de Termo de Compromisso. Nem todos
os infratores gozam do direito de assinar Termo de Compromisso
com o COPAM. Aqueles, por exemplo, que estão sendo autuados
por descumprir Termo de Compromisso (art. 19, § 2, item 5 do
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Decreto n 9 21.228181) não se pode conceder prazo para assinatu-
ra de Termo.
Da mesmo forma, quem instala, constrói, amplia, testa e opera
fonte de poluição sem a necessária Licença ou em desacordo com
as condições nela estabelecidas, ou esgotado o prazo de sua va-
lidade, quem dificulta a ação fiscalizadora, quem sonega dados
ou presta informação falsa (art. 19, § 12, art. 19, § 2, incisos 2,
3, 4, e 6; art. 19, § 32 , incisos 1 e 2 do Decreto n 2 21.228181) não
pode usar da prerrogativa de firmar Termo de Compromisso
porque estas infrações não são passíveis de correção mediante
concessão de prazo. As Usinas e Destilarias não se concede, em
nenhuma hipótese, o direito de firmar Termo de Compromisso,
em razão de Legislação Federal que rege a matéria (Portaria
323178 e 158180 do Ministério do Interior). Os responsáveis por
desastres ecológicos também não podem obter prazo para firmar
Termo de Compromisso, quando da autuação. Ainda que o dano
provocado demande tempo para ser corrigido, a infração deve
ser, nestes casos, imediatamente julgada e penalizada, e só de-
pois de aplicada a penalidade é que se torna pertinente delimitar
prazos para a correção do dano. Nos demais casos o prazo para
assinatura de Termo de Compromisso deve ser de 20 (vinte) dias,
coincidindo, desta forma, com o prazo para a contestação do Au-
to.

g) Assinatura do autuante. O autuado deve tomar ciência do Auto
pessoalmente. Caso se recuse, o agente credenciado deverá re-
metê-lo por carta registrada, com Aviso de Recebimento, na
forma já esclarecida para o Auto de Fiscalização.

f) Verificar a veracidade das informações do infrator para efeito de
suspensão de multa diária (art. 22, 2-, Decreto n- 21.228/81)
A multa diária, que pode ser imposta nos termos do artigo 18, pará-
grafo único, deve ser suspensa a partir da informação escrita do in-
frator de que foram tomadas as providências exigidas. Cabe ao
agente credenciado verificar a veracidade desta informação, comu-
nicando de imediato ao CORAM aquilo que tenha sido apurado. Ca-
so a mesma seja inveridica, o efeito suspensivo cessa e a multa con-
tinua incidindo.

g) Solicitar dados ou informações que julgar necessários.
(art. 19, § 2°, Decreto n 9 21.228181)
No exercício da ação fiscalizadora, o agente credenciado tem o po-
der de solicitar da fonte de poluição os dados e informações que
julgar necessários para instruir seus relatórios. Não sendo atendido
no prazo que estabelecer, compete ao agente autuar a fonte de p0-
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luição por infração ao art. 19, § 2, item 3, ou art. 19, § 22, item 4
do Decreto n2 21.228181.

h) Fixar prazos constantes dos Termos de Compromissos.
Quem fixa estes prazos é a SMAJCOPAM e dela é a responsabilida-
de pelos prazos determinados. Na prática, no entanto, é o próprio
fiscal que negocia estes prazos com o responsável pela fonte de
poluição. Deve-se ressaltar que a SMA/COPAM não é obrigada a
atender as conveniências do poluidor e que cabe a ela determinar o
tempo razoável para correção de uma degradação. Se o poluidor
não concorda, a infração vai a julgamento e a Câmara Especializada
decide o caso.
Um termo de Compromisso só produz efeitos legais se contar com a
anuência, por escrito, do Presidente do COPAM. Quem o elabora,
no entanto, é, via de regra, o próprio fiscal com o auxílio da Asses-
soria Jurídica.
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VIII - O PROCESSO

O Auto de Infração dá origem a um Processo Administrativo que
tem como finalidade instruir o Superintendente ou as Câmaras Espe-
cializadas, fornecendo-lhes os dados necessários para decidir sobre a
aplicação ou não de uma multa.

Uma vez autuado, o responsável pela fonte de poluição tem as
seguintes alternativas:

a) corrige a irregularidade no prazo determinado e comunica tal fato à
SMNCOPAM que determina vistoria para confirmar a veracidade da
informação. Feita a vistoria, o agente fiscal e a Assessoria Jurídica
emitem seus respectivos pareceres e a Câmara Especializada decide
se aplica uma multa ou se determina o arquivamento do processo.

b) Assina Termo de Compromisso e obtém prazos para corrigir a irre-
gularidade. Neste caso o processo não vai a julgamento e aguarda
que o Termo de Compromisso assinado seja totalmente cumprido
ou parcial ou totalmente descumprido. Na segunda hipótese, o in-
frator deve ser novamente autuado, com base no Decreto n9
21.228181, art. 19, 5 2, item 5, e julgado pelas duas infrações. Na
primeira será julgado apenas pela poluição e contará com a ate-
nuante de tê-la corrigido.
É importante ressaltar que a assinatura de Termo de Compromisso
não isenta a fonte de poluição de responder pela infração cometida.
Na maioria dos casos, no entanto, adia o julgamento do processo.

c) Contesta a autuação. Neste caso, a contestação é examinada tanto
pelo fiscal quanto pela Assessoria Jurídica e o processo é encami-
nhado à decisão da Câmara Especializada Competente. Caso a deci-
são seja a de aplicar uma multa, o infrator tem 20(vinte) dias, con-
tados da data do recebimento da correspondência que comunica sua
incidência, para apresentar à mesma Câmara um pedido de reconsi-
deração da pena aplicada. Também nesta fase, o infrator tem o di-
reito de assinar Termo de Compromisso, a menos que tenha come-
tido aquelas infrações que o excluem desta prerrogativa. Se ele,
nesta fase, assina o Termo de Compromisso, existe uma grande
possibilidade de que a aplicação da penalidade seja suspensa, em
razão do que dispõe o Decreto n 9 21.228181: "Art. 31 - Os pedidos
de reconsideração de pena imposta pelo COPAM não terão efeito
suspensivo, salvo se o infrator firmar Termo de Compromisso, obri-
gando-se à eliminação das condições poluidoras dentro de prazo fi-
xado pelo COPAM".
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O pedido de reconsideração é examinado pelo fiscal e pela Assesso-
ria Jurídica e, uma vez emitidos os respectivos Pareceres, o proces-
so volta à apreciação da Câmara, que pode deferir ou indeferir o
pedido de reconsideração. Caso a decisão mantenha a penalidade
aplicada, o infrator tem 20 (vinte) dias, também contados da data
em que recebeu a comunicação do indeferimento do pedido, para
recorrer ao Plenário. Este recurso só é examinado se acompanhado
da Guia de Recolhimento da Multa. As Assessorias Técnica e Jurídi-
ca voltam a opinar sobre o processo, que é de novo examinado por
um relator, escolhido, dentre os membros do Plenário. Até hoje o
Plenário não reformou decisão da Câmara, ou seja, até esta data as
multas aplicadas pelas Câmaras foram mantidas pelo Plenário. Inde-
ferido o recurso, o infrator tem, novamente, 20 (vinte) dias para re-
colher o valor da multa aos Cofres Públicos, sem o que será inscrito
na Dívida Ativa do Estado.
A simples leitura das fases do processo já demonstra quantas difi-
culdades são criadas pelo Decreto n 9 21 .228/81 para que o COPAM
aplique uma penalidade. Tais dificuldades, no entanto, acabaram
originando uma maior participação popular nas decisões referentes
às fontes de poluição. As reuniões das Câmaras são abertas ao pú-
blico e, cada vez que elas se reúnem para examinar um Auto de In-
fração ou um Pedido de Reconsideração, representantes da comu-
nidade prejudicada pela poluição se apresentam, pedem a palavra e,
muitas vezes, influenciam na decisão. E verdade que os represen-
tantes dos poluidores têm a mesma prerrogativa e a utilizam, mas
isto só reforça o caráter democrático e representativo da estrutura
do COPAM.
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IX - CONCLUSÃO

Ao iniciar este trabalho destaquei que todas as leis, inclusive as
referentes à melhoria das condições ambientais e da qualidade de vida,
refletem a correlação de forças existentes numa determinada socieda-
de, num dado momento histórico. Espero que a análise da Legislação
Ambiental que empreendemos juntos nos tenha ajudado a compreen-
der os avanços e retrocessos da luta pelo ambiente saudável, ecologi-
camente equilibrado, solidário com as gerações presentes e futuras.

Com todas as suas falhas, esta Legislação contém alguns méritos
e sua aplicação pode contribuir para frear, ao menos em parte, os efei-
tos devastadores da crise ambiental.

A solução desta crise, no entanto, depende de profundas trans-
formações no sistema de relações sociais. Exige a modificação da es-
trutura econômica e da função do Estado como agente da qualidade de
vida. E depende, principalmente, da capacidade de mobilização dos se-
tores progressistas do país na defesa dos recursos ambientais. Só de-
pois que isto acontecer é que a Legislação poderá refletir em suas
normas o projeto de um novo tipo de sociedade, solidária e harmônica,
capaz de enriquecer a vida, sem destruí-Ia.
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