Rhayssa Cristina Ávila e Couto

A FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS: MODELO ADOTADO NA
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Belo Horizonte
2015

Rhayssa Cristina Ávila e Couto

A FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS: MODELO ADOTADO NA
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Monografia apresentada ao Curso Superior
de Administração

Pública da

Escola de

Governo Professor Paulo Neves de Carvalho
da Fundação João Pinheiro, como requisito
parcial para obtenção do título de Bacharel
em Administração Pública.
Área de concentração: Meio Ambiente
Orientador: Frederico Poley Martins Ferreira

Belo Horizonte
2015

C871f

Couto, Rhayssa Cristina Ávila e
A fiscalização ambiental no estado de minas gerais: modelo
adotado na Secretaria de Estado de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável / Rhayssa Cristina Ávila e Couto Belo Horizonte. 2015.
112 p. : il.
Monografia (Curso Superior em Administração Pública) - Escola
de Governo Professor Paulo Neves de Carvalho, Fundação João
Pinheiro.
Orientadora: Frederico Poley Martins Ferreira

Referência: f. 06-107
1. Política ambiental - Mimas Gerais. 2. Meio ambiente Fiscalização - Minas Gerais. 3. Proteção ambiental - Minas Gerais.
4. Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável (SE MA D) - Minas Gerais. I. Ferreira, Frederico Poley
Martins. II. Título.
______________________________________________________ CDU 504.06(815.1)

FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO

BIBLIOTECA

Rhayssa Cristina Ávila e Couto

A fiscalização ambiental no Estado de Minas Gerais: modelo adotado na Secretaria de
Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

Monografia apresentada ao Curso Superior de Administração Pública da Escola de Governo
Professor Paulo Neves de Carvalho da Fundação João Pinheiro, como requisito parcial para
obtenção do título de Bacharel em Administração Pública.

Banca Examinadora

/

Pós-Doutor Frederico Poley Martins Ferreira (orientador) - Fundação João Pinheiro

Doutora Denise Helena França Marques (avaliadora) - Fundação João Pinheiro

/

f

// /

/

Mestre Marco PaúlpÁ/ianna Franco (avaliador) - Fundação João Pinheiro

Belo Horizonte, 11 de junho de 2015

B IB L IO T E C A
F UNDAÇAO JOAO PINHEIRO

!

AGRADECIMENTOS
Agradeço,
Em primeiro lugar aos meus pais e irmã, pelo apoio e amor incondicional, além da
compreensão por minha ausência neste momento.
À toda a equipe da Superintendência

de Fiscalização Ambiental

Integrada,

da

Superintendência de Planejamento, Orçamento e Finanças, e especialmente da Defis, pela
convivência maravilhosa e pelo conhecimento concedido.
Pessoalmente, à Brena Louback e Marúsia Rodrigues pelo apoio e revisões do trabalho.
Ao meu orientador, Frederico Polay, pelas revisões e comentários que auxiliaram para
confecção deste trabalho.
À minha tia Cleide, pela disponibilidade e prontidão em ajudar, além das noites
disponibilizadas para a conferência do texto. Seu apoio foi essencial!

“Ubuntu: como um de nós pode ser feliz se todos os outros estiverem tristes?
[...] Eu sou porque nós somos"
(Cultura Xhosa).

RESUMO
O presente trabalho aborda o tema da fiscalização ambiental e tem como objetivo analisar o
processo de fiscalização ambiental adotado no estado de Minas Gerais, no que se refere
aos seus desafios e potencialidades. A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 225
garante a esta geração e às futuras o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado.
Ao mesmo tempo, o Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Sisema)
passou por uma reestruturação no ano de 2011, na qual as atividades fins de fiscalização
ambiental e regularização, em sua maioria, foram transferidas para a Secretaria de Meio
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad). Posta a relevância crescente da
temática ambiental e as adequações que Minas Gerais buscou a fim de garantir à sociedade
o que consta na Constituição de 1988, o presente trabalho aborda a fiscalização ambiental
de acordo com a teoria econômica, evidenciando as políticas de tarifação e o papel do
governo. O trabalho também relaciona o tema com a teoria organizacional, a qual prega que
para o alcance dos objetivos organizacionais, é mister que a estratégia, o ambiente
institucional e a estrutura organizacional estejam taticamente alinhados. Para tal o presente
trabalho realizou uma pesquisa bibliográfica e um estudo de caso da atividade de
fiscalização na Semad. Como conclusão o estudo aponta para o fato de que Minas Gerais
possui normas modernas que buscam a sustentabilidade do meio ambiente e identifica o
ambiente institucional no qual a Semad está inserida, contudo as práticas de gestão ainda
são falhas e, portanto, faz-se necessário que estas amadureçam a fim de refletir
efetivamente a legislação estadual.

Palavras chave: Fiscalização, Minas Gerais, Estratégia, Ambiente.

ABSTRACT

This paper addresses the issue of environmental enforcement and aims to analyse the
environmental inspection process adopted in the state of Minas Gerais, in regard to its
challenges and opportunities. The 1988 Federal Constitution, in its Article 225 guarantees to
this and future generations, the right to an ecologically balanced environment. At the same
time, the State System of Environment and Water Resources (SISEMA) suffered a
restructure in 2011, in which the main activities of environmental supervision and regulation,
in most cases, were transferred to the Department of Environment and Sustainable
Development (Semad). The growing importance of environmental issues being put and the
adjustments that Minas Gerais has sought to ensure the company that set out in the 1988
Constitution, this paper addresses the environmental inspection according to economic
theory, highlighting the pricing policies and the role from the government. The paper also
relates the subject to organizational theory, which states that to achieve the organizational
objectives, it is essential that the strategy, the institutional environment and the
organizational structure are aligned tactically. For this purpose this paper conducted a
literature review and a case study of inspection activities in Semad. In conclusion the study
points to the fact that Minas Gerais has modern standards seeking environmental
sustainability and identifies the institutional environment in which it operates Semad,
however management practices are still flawed and therefore it is necessary that these
become mature enough in order to effectively reflect the state law.

Keywords: Monitoring, Minas Gerais, Strategy, Environment.
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1 INTRODUÇÃO
Com a crescente importância da temática ambiental e o entendimento sobre sua
indispensabilidade nos últimos anos, este trabalho se insere no contexto da reestruturação
ocorrida no ano de 2011 no Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos de
Minas Gerais, instituição criada em 2007, a fim de garantir o acesso e a regulação eficaz do
uso dos recursos naturais.

O direito ao meio ambiente saudável e não poluído, dentre todos os direitos de terceira
geração, é considerado, por Norberto Bobbio (1992) e Manoel Gonçalves Ferreira (2000),
como o mais importante entre os reivindicados. Devido ao fato histórico da Revolução
Industrial, a sociedade em massa se organizou e assim foi necessário que o Estado criasse
novos direitos que harmonizassem a vida coletiva; este é o processo que impulsionou a
criação dos direitos de terceira geração, que são considerados como direitos da
solidariedade ou da fraternidade, de acordo com Rocha e Queiroz (2011).

Os direitos fundamentais de terceira geração surgiram depois de garantida a liberdade e a
igualdade, no contexto dos extermínios em massa praticados na primeira metade do século
XX, visando à fraternidade. Eles podem ser delineados por cinco principais direitos, sendo
eles: a comunicação, o desenvolvimento, o patrimônio comum da humanidade, a
autodeterminação dos povos e o meio ambiente ecologicamente equilibrado (BARROS,
2010).

Tal acepção sobre a importância do meio ambiente se deu antes mesmo da Constituição
Federal de 1988, que posteriormente vem corroborando com essa interpretação. A Norma
Superior possui um capítulo inteiro dedicado às questões ambientais1. (ROCHA; QUEIROZ,
2011).

O artigo 225 da Constituição Federal estabelece o meio ambiente como um bem de uso
comum do povo e ainda infere que este é essencial para que a qualidade de vida seja
alcançada. A partir destes pressupostos a Carta Maior põe como direito, destas e de
gerações futuras, o acesso ao meio ambiente ecologicamente equilibrado cabendo não
apenas ao poder público defendê-lo e preservá-lo, mas também à coletividade (BRASIL,
1988).

1 Capitulo VI, do Título VIII.
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Diante das claras externalidades negativas advindas das atividades econômicas, a Lei da
Politica Nacional de Meio Ambiente2 e também a Constituição Federal de 1988 corroboram
com a ideia de que todo e qualquer empreendimento não deve causar a degradação
ambiental. Para tal o setor público atua por meio de ações regulatórias e fiscalizadoras, sem
contar que, para as atividades legalizadas que provoquem impactos, são cobradas
contrapartidas que minimizem o efeito degradador.

No estado de Minas Gerais, o órgão responsável pela gestão e fiscalização dos recursos
ambientais, e também por exigir tais contrapartidas é o Sistema Estadual de Meio Ambiente
e Recursos Hídricos (Sisema). Este é composto genericamente pela entidade gestora,
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad), e pelas
três entidades: Instituto Estadual de Florestas (IEF); Instituto Mineiro de Gestão das Águas
(Igam) e Fundação Estadual de Meio Ambiente (Feam).

O Sisema foi criado em 20073 com o objetivo de proporcionar maior interconexão entre as
entidades - Igam, IEF, Feam. Porém apenas em 2011, com a reestruturação do Sisema 4 é
que de fato foram propostas ações efetivas neste sentido. A partir deste momento, a
estrutura da organização é redesenhada de forma a priorizar a integração, resultando na
centralização de algumas atividades fim na Semad, como a regularização e a fiscalização
ambiental.

Como bem defende Carvalho, Lott e Grego (2009), a forma em que se estrutura a
instituição, e especificamente o Sisema, deve ser embasada em sua estratégia, identidade,
especificidade das suas entidades e também pelas características das políticas públicas de
meio ambiente, além da relação com os parceiros. Portanto, de acordo com as
necessidades evidenciadas neste trabalho e com enfoque para a necessidade da integração
para a eficácia das políticas de fiscalização ambiental, necessidade esta que o próprio
ecossistema exige5 ao ser visto como único e interdependente, o presente trabalho busca
entender o processo de fiscalização ambiental.
De acordo com o exposto, é proposta a realização da análise do atual modelo de
fiscalização

ambiental

adotado

na

Secretaria

de

Estado

de

Meio Ambiente

e

Desenvolvimento Sustentável, para os anos de 2011 a 2014. Para tal, serão evidenciadas
questões como a adequação do desenho organizacional para o alcance de resultados, os
23 Lei federal n. 6.938/1981.

Por meio da Lei Delegada n. 125 de 25 de janeiro de 2007.

45 Por meio do Decreto n. 45.824, de 20 de dezembro de 2011.

Ecossistema exige quando se pensa na garantia da sustentabilidade ambiental.
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limites da teoria econômica ao instituir políticas taxativas e seu impacto para a realização da
fiscalização. Será realizada também a descrição do processo para que este possa
finalmente ser analisado de acordo com quesitos como tempo de resposta a demandas,
pessoal e orçamento disponível para a realização das atividades inerentes à fiscalização,
entre outros.

O presente trabalho tem como objetivo geral analisar o atual modelo de fiscalização,
centralizado na Semad no ano de 2011, observando suas fragilidades e potencialidades.
Seus objetivos específicos são:

1. Apresentar a teoria econômica, aplicando-a à realidade da fiscalização ambiental a
fim de entender o contexto da atuação do governo, no qual se insere a fiscalização
ambiental;

2. apresentar a estrutura organizacional do Sisema, a fim de evidenciar se está
alinhada com as exigências do ambiente no qual a organização está inserida e com
os objetivos estratégicos definidos para a instituição; e

3. descrever o processo de fiscalização ambiental atualmente utilizado pela Semad,
excluindo a execução direta das três entidades, observando seus desafios e
oportunidades.

O presente trabalho, para cumprir ao que se propõe, será estruturado em seis capítulos,
sendo a introdução o primeiro deles. O segundo capítulo busca descrever a teoria
econômica por trás da fiscalização ambiental, definindo os conceitos de bem público e
externalidades, expondo a justificativa para a atuação do Estado na fiscalização e quais são
as funções deste diante das externalidades negativas. Além disso, são apresentados a
Teoria de Pigou e o Teorema de Coase, como políticas de intervenção que o Estado pode
adotar; para finalizar o capítulo são expostos os limites da atual política de tarifação.

O terceiro capítulo apresenta a teoria organizacional, no que se refere aos conceitos de
estratégia, estrutura funcional e ambiente, evidenciando também a conexão entre estes e a
importância de uma estratégia alinhada, não apenas com ambiente no qual a organização
está inserida, mas também com a estrutura que a instituição adota, a fim de potencializar,
facilitar e permitir que os resultados estabelecidos sejam alcançados. Posteriormente, serão
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descritos os principais e mais recorrentes desenhos institucionais, relacionando-os com
suas potencialidades e fraquezas quando se refere ao alcance de resultados.

O quarto capítulo correlaciona os dois capítulos anteriores, expondo a emergência da
questão ambiental e da institucionalização desta no Brasil, e mais detalhadamente no
estado de Minas Gerais. A partir desta contextualização será realizado um breve histórico da
criação do próprio Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos e também dos
órgãos e instituições que o compõem, sendo expostas as estruturas organizacionais do
Sisema, Semad, da Subsecretaria de Controle e Fiscalização Ambiental Integrada e também
da Superintendência de Fiscalização Ambiental Integrada, com foco na análise dos objetivos
estratégicos, do ambiente e também da estrutura adotada pelo Sisema, ao prestar o serviço
de fiscalização ambiental. Este capítulo servirá de base para o entendimento do papel de
cada unidade no processo de fiscalização ambiental.

Com toda esta apresentação do Sisema, o quinto capítulo busca descrever como é
realizada processualmente a fiscalização ambiental no estado de Minas Gerais, tendo como
base as entrevistas. Concomitantemente serão apresentados dados levantados sobre a
fiscalização, traçando um paralelo entre as informações obtidas por meio das entrevistas.
Por fim, o sexto capítulo trará as considerações finais.
1.1 Metodologia

Para alcançar tais objetivos, no primeiro momento, será realizada uma revisão bibliográfica
sobre a teoria econômica e a teoria organizacional, no que diz respeito ao desenho
institucional, estratégia e ambiente no qual estão inseridas as instituições. A revisão está
baseada em materiais publicados em livros, revistas científicas, jornais e etc.

Diante do estudo apresentado no primeiro momento - referencial teórico, no segundo
momento será realizado um estudo de caso da Semad, embasado em uma descrição, e
posterior análise do processo de fiscalização adotado nesta, a fim de identificar os principais
problemas e oportunidades encontrados. Sendo assim, será realizado in loco, o
levantamento de dados e documentos tais como ofícios, memorandos e relatórios
gerenciais. E, por fim, será aplicado um total de oito entrevistas com pessoas chave, que
trabalharam diretamente com o processo de fiscalização ambiental em Minas Gerais,
durante o período analisado, 2011 a 2014.
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Na entrevista serão realizadas perguntas descritivas, nas quais os entrevistados serão
incitados a apresentar o processo de fiscalização, sendo algumas com o objetivo de
incentivar o julgamento do processo. No terceiro momento serão realizadas perguntas que
viabilizem o estudo do modelo por meio de critérios de gestão (tempo de resposta,
orçamento dedicado, definição e alinhamento com os objetivos estratégicos).

A fim de complementar os principais pontos levantados nas entrevistas, foi realizada uma
breve análise de alguns dados, dentre eles orçamentários. Estas informações foram
extraídas do Sistema Integrado de Administração Financeira de Minas Gerais (Siafi-MG) e
no Portal da Transparência do Estado de Minas Gerais, e tiveram seus valores corrigidos
pelos efeitos da inflação, para que a devida comparação pudesse ser realizada.
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2

A TEORIA ECONÔMICA POR TRÁS DA FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL E OS LIMITES
DA POLÍTICA DE TARIFAÇÃO

A Constituição da República Federativa do Brasil de 1998 estabelece que seja direito de
todos, o acesso ao meio ambiente equilibrado e sadio, garantindo-o não somente à geração
presente, mas também às futuras.6 Estabelece ainda que cabe ao Poder Público e também
à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo. (BRASIL, 1988). Apesar desta garantia,
Peixoto (2013) expõe que mesmo após 25 anos da promulgação da Carta Maior, há a
ineficácia na garantia desse direito fundamental. A autora se pergunta se a legislação
ambiental é eficiente para garantir às futuras gerações o direito ao meio ambiente sadio; se
as sanções aplicadas pelas leis ambientais são de fato uma penalidade e mais, se elas
induzem às empresas a adotarem procedimentos sustentáveis.

Tendo estas indagações em mente é que se propõe o atual capítulo. Sabendo que as
políticas ambientais não estão pautadas somente de acordo com teoria econômica, este tem
por objetivo embasar teoricamente a justificativa dos modelos econômicos usados para a
fiscalização ambiental, que também é usado para a regularização ambiental.
2.1 Bens comuns, papéis do governo e as externalidades

Antes de adentrar no conceito de externalidade e nos papéis do governo, far-se-á
necessário e importante para o trabalho entender o que são os bens comuns. Sendo assim,
primeiramente será realizada a definição de bem.

Os bens são agrupados em duas categorias, sendo elas os bens excludentes e os rivais. A
principal característica dos bens rivais é que estes, quando utilizados por uma pessoa,
impedem o uso por outra. Já os bens excludentes são aqueles para os quais pode ocorrer o
impedimento ou a limitação da utilização por um terceiro (MANKIW, 2010).

6 Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, art. 225.
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De acordo com estas duas agrupações, os bens são diagramados para que então sejam
classificados. O diagrama é divido em quatro setores7, no qual o eixo X diz respeito à
característica deste, ou seja, se é ou não rival e o eixo Y diz se o bem é ou não excludente.
A partir desta classificação temos os Bens Privados - que são rivais e excludentes -, os
Monopólios Naturais - que não são bens rivais, mas são excludentes -, temos os Recursos
ou Bens Comuns - que são rivais e não excludentes - e temos os Bens Públicos - que não
são rivais nem excludentes. O Quadro 1 expõe o diagrama e também apresenta exemplos
dos quatro tipos de bens (MANKIW, 2010). Neste capítulo, serão abordados apenas os bens
ou recursos comuns, já que dentro destes se encontra o meio ambiente, com algumas
exceções.

Quadro 1 - Diagrama de classificação dos bens segundo Mankiw (2010)
Bens com consumo rival?

Bens com
consumo
excludente?

Sim

Não

B e n s P riv a d o s

M o n o p ó lio s N a tu ra is

Sim

Ex.: Sorvetes de casquinha,
roupas, etc.

Ex.: Proteção contra incêndios,
TV a cabo, etc.

R e c u rs o s C o m u n s

B e n s P ú b lic o s

Não

Ex.: Peixes no mar,
meio ambiente, Etc.

Ex.: Sirene de tornado,
defesa nacional

Fonte: Elaborado pela autora com base no quadro exposto por Mankiw (2010, p.216).

Dentro do conceito de bem comum, o Direito Ambiental traz ainda o conceito de bem
ambiental, que está de acordo com o artigo 225 da Constituição da República Federativa do
Brasil de 1988. Segundo este, o meio ambiente ecologicamente equilibrado é um bem de
uso comum do povo, que além de ser essencial para a sobrevivência, não apenas do ser
humano, é essencial para o alcance da qualidade de vida (FIORILLO e RODRIGUES,
1999).

Como este tipo de bem - especificamente o bem recursos naturais - é considerado não
excludente (não sofre limitações para ser utilizado), ele está disponível gratuitamente e não
é possível evitar o uso deste pelas pessoas. Por esta razão, somado ao fato, em alguns

7 Embora seja confuso o limite entre estas quatro divisões, Mankiw (2010) afirma ser uma questão de
gradação ao se considerar os bens como rivais ou excludentes. O exemplo dado pelo autor é o dos
peixes no mar, bem considerado comum. Os peixes no mar são considerados bens rivais, já que o
consumo de um peixe impede que outra pessoa o consuma; porém os peixes podem não ser bens
excludentes já que dada a vastidão do mar é difícil impedir que pescadores retirem peixes dele. A
exemplo, temos os navios pescadores piratas, que apesar da proibição de pesca de algumas
espécies ameaçadas continuam pescando no mercado negro devido ao difícil controle.

22

casos, deste tipo de bem não possuir um preço atrelado a ele, surgem as externalidades
(MANKIW, 2010).

As externalidades são uma das falhas de mercado e surgem quando uma pessoa, que
realiza uma atividade ou ação, provoca um impacto não previsto numa terceira pessoa, que
não participa desta atividade ou ação e que também não recebe nenhuma compensação
devido ao impacto. Isto é, algum tomador de decisão não leva em consideração os efeitos
externos de seu comportamento. Se este impacto é positivo, então se tem uma
externalidade positiva; ao passo que se o impacto é negativo se tem uma externalidade
negativa (MANKIW, 2010).

No caso do meio ambiente as externalidades podem ser exemplificadas, quase que em sua
maioria, pelo menos os casos nos quais são demandados a fiscalização ambiental, quando
as empresas e indivíduos não levam em consideração o custo social8 e ambiental, tendo em
mente apenas os custos privados e os benefícios que serão auferidos.

O mercado, fazendo o uso da "mão invisível” preconizada por Adam Smith, às vezes falha
ao alocar eficientemente os recursos e assim, as políticas governamentais podem melhorar
esta alocação, buscando eficiência e aperfeiçoamento na alocação dos recursos escassos.
Isto porque, estes efeitos externos não são levados em consideração para as decisões
privadas de consumo e produção, e acabam por levar à ineficácia da alocação de recursos e
assim a intervenção do governo pode aumentar o bem-estar econômico. As correções
destas falhas resultariam em três tipos de ações, sendo elas ações regulamentárias do
Estado, ações de provisão de bens públicos e ações de correção das externalidades e da
assimetria de informações (MANKIW, 2010; PIMENTA e LANA, 2010).

Musgrave e Musgrave (1980) estabelecem três funções gerais para o Estado, sendo elas as
funções alocativa, distributiva e estabilizadora. A função estabilizadora aborda políticas
fiscais e monetárias buscando manter preços estáveis e o crescimento econômico. Já a
função distributiva busca diminuir desigualdades verticais e horizontais equalizando a
distribuição de recursos, por exemplo. Por último, a função alocativa visa à regulamentação
de mercados a fim de prevenir abusos e eliminar efeitos das externalidades, e também diz

8 Define-se custo social como a soma dos custos privados das firmas, com a soma de qualquer custo
externo. A dificuldade de lidar com o custo social encontra-se no ponto de que este é um custo
fictício, no sentido econômico, não havendo expressão monetária correspondente dentro dos direitos
de propriedade (ACSELRAD, 1994).
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respeito à provisão de bens e serviços públicos (iluminação, segurança), bens meritórios
(saúde, educação) e investimentos.

Ainda de acordo com Musgrave e Musgrave (1980) a função estabilizadora e a distributiva
alcançam ser realizadas eficientemente apenas pela União, isto é pelo governo central; ao
passo que a função alocativa deve ser realizada pelos três entes governamentais.

As ações reguladoras e fiscalizatórias do setor público são o foco desta monografia e se
justificam num contexto de amenização ou extirpação das externalidades causadas pelos
diversos setores da atividade econômica, tal como mineradoras, siderurgias, agricultura, etc.
Para tal se faz o uso da função alocativa do Estado.

2.2 O movimento Law & Economics

Postos tais conceitos serão expostos alguns pressupostos para que a teoria de Pigou e o
Teorema de Coase possam ser evidenciadas.

O uso de teorias econômicas para o estudo do direito, por muito tempo foi renegado por
juristas e economistas. Porém com a evolução destes foram identificados pontos em
comum, ao passo que as duas tratam de problemas vivenciados pela sociedade. Foi
constatado que a análise interdisciplinar do direito e da economia trariam mais eficiência
para a solução destes problemas. O direito e a economia se diferenciam somente na forma
pela qual solucionam o problema: enquanto a economia analisa dados científicos o direito
busca a justiça (PEIXOTO, 2013).

Assim, na década de 60 surgiu o movimento Law & Economics que passou a usar da
análise econômica do direito, a qual aplica modelos econômicos "para avaliar as
consequências da norma jurídica no comportamento dos agentes econômicos” (PEIXOTO,
2013 p.3). Garoupa (2009) afirma que a análise econômica do direito busca responder a
duas perguntas: quais são as melhores normas visando o bem-estar social, e como o
comportamento dos indivíduos e instituições sofrem influência devido às normas.

Alguns teóricos não aprovam este movimento, alegando que o comportamento humano
provém de diversas motivações, as quais não seriam abordadas em totalidade pelos
modelos econômicos e, além disso, pelo fato de a eficiência não ser o bem maior buscado
pelo direito. Peixoto (2013) diz que a Constituição de 1988 derruba estes argumentos,
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definindo que a eficiência e a justiça são objetivos da República. Isto porque para que uma
sociedade justa, que busca a erradicação da pobreza, o desenvolvimento nacional, o bem
estar de todos e também um meio ambiente ecologicamente equilibrado para esta e futuras
gerações, é imperativo que a eficiência se faça lei.
2.2.1 Pressupostos do uso da teoria econômica para o direito
Ainda, antes de adentrar na Teoria de Pigou e Teorema de Coase, é necessário que sejam
analisados três pressupostos econômicos. Sendo eles, de acordo com Pinheiro e Saddi
(2006): 1) As normas legais impactam nas decisões econômicas; 2) Os agentes econômicos
atuam racionalmente para que alcancem a maximização da utilidade e, por fim; 3) Os
agentes econômicos reagem aos estímulos oriundos do ambiente no qual estão inseridos.

O primeiro pressuposto está relacionado com a maximização na alocação dos bens, isto é,
com a eficiência econômica. Para Pareto a eficiência é alcançada quando se tem a situação
denominada "ótimo de Pareto”; o que acontece quando a situação de nenhum agente pode
melhorar sem que a situação de outro agente piore. De acordo com Peixoto (2013), quando
aplicada ao meio ambiente, a teoria de Pareto apresenta fragilidades na medida em que os
recursos são escassos e esta escassez faz com que o ganho de um, represente a perda de
outro agente.

Diante das limitações do conceito de eficiência de Pareto, Kaldor e Hicks criaram novos
conceitos de eficiência que "contornariam a necessidade da unanimidade, substituindo o
consenso pela indiferença das partes em relação ao resultado” (CASTRO, 2011 p.47).
Segundo eles a situação de eficiência se dá quando as duas situações, que serão citadas,
são atendidas concomitantemente: 1) o agente econômico deve ser capaz de compensar os
agentes prejudicados e ainda ter para si uma parcela do benefício (seja ele econômico ou
não); e 2) os prejudicados devem não conseguir oferecer uma proposta que lhes faça
desistir da mudança (CASTRO, 2011). As duas sentenças estão baseadas no cálculo do
custo-benefício e no raciocínio de que enquanto uma das partes conseguir auferir lucros,
mesmo pagando recompensa pelos prejuízos trazidos à outra parte, haverá eficiência na
alocação dos recursos.

Posner, articulando os critérios conclui:
[...] que se o preço que os vencedores se dispuserem a pagar for superior
àquele que os perdedores aceitarem pelo prejuízo sofrido a mudança será
eficiente em Kaldor- Hicks. A possibilidade teórica de compensação dos
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perdedores pelos vencedores pela “desutilidade” sofrida é da essência do
conceito. Podem-se obter resultados eficientes que piorem a situação de
algumas pessoas (resultado ineficiente em Pareto) conquanto tal situação
seja compensável pelos beneficiados (o avanço técnico de Kaldor-Hicks)
(POSNER, 2002 apud CASTRO, 2011, p.47).

O segundo pressuposto diz que os agentes fazem escolhas racionais tendo como base a
maximização do lucro. Sendo assim, as decisões são tomadas racionalmente baseadas no
binômio custo-benefício. Castro (2011) afirma que se os custos de agir responsavelmente, e
em beneficio da coletividade forem maiores que os custos de agir irresponsavelmente os
gestores preferirão a segunda opção, maximizando os lucros auferidos.

O terceiro e último pressuposto, os agentes econômicos reagem aos estímulos oriundos do
ambiente no qual estão inseridos, diz respeito a manipular o ambiente criando incentivos
para que as decisões dos gestores estejam de acordo com estes. Os tomadores de decisão
irão analisar racionalmente as vantagens e desvantagens das escolhas e assim escolher a
que traga mais benefícios, neste ponto entram os incentivos. O Estado, neste ponto, atua
quando fornece subsídios ou impõe sanções às condutas, isto é, quando atua como
regulador.

De acordo com este pressuposto a legislação preveria situações de sanção ou bônus,
relacionando-as com determinadas condutas e os agentes decidiriam cumprir as leis,
apenas pelo receio da sanção. Assim Castro (2011) limita as ações dos agentes às
pressões do ambiente. É claro que não se pode limitar o posicionamento estratégico à
simples análise do ambiente, mas com isso fica evidenciada a importância de uma
estratégia organizacional alinhada com o ambiente.

2.3 Teoria de Pigou e Teorema de Coase

Posto que os recursos são escassos, principalmente os naturais, e posta a premissa de que
a economia nem sempre aloca, por si só, eficientemente os recursos; Arthur Cecil Pigou
analisa o caso das externalidades negativas (1920, apud PEIXOTO, 2013).

O economista defende a necessidade de se atribuir um preço aos custos sociais marginais
absorvendo assim, as externalidades negativas advindas dos processos produtivos. Caso
contrário, o grupo que as produz se beneficiaria por meio da privatização de lucros e
socialização de perdas. Neste ponto o Estado entra, já que este seria o responsável pela
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atribuição de valores a estes custos marginais, e utilizando de instrumentos, aumentaria o
bem estar social (PEIXOTO, 2013).

Pigou propõe que o Estado estabeleça taxas e impostos equivalentes aos custos marginais
gerados pelas externalidades. Com isso se retiraria da sociedade o ônus de arcar com tais
custos; cabendo também ao Estado a criação de subsídios que estimulem a redução das
externalidades negativas. Tais políticas levariam a uma situação de equilíbrio do mercado,
gerando também o aumento do bem-estar geral.

Peixoto (2013) infere que a teoria de Pigou, por meio da estipulação de impostos e taxas,
iria incentivar as empresas poluentes a investir em tecnologias limpas, o que reduziria a
poluição. Entretanto, na prática o Estado não possui instrumentos nem informações que
sirvam para estipular valores para as externalidades, dificultando assim, auferir este
montante. Ainda há a possibilidade de que um imposto baseado em fatores poluidores
possa ser alvo de protesto dos grandes empresários, que poderiam impedir a aprovação de
uma possível Lei no Congresso. E se aprovado o tributo, o valor poderia ser repassado para
seus consumidores, por meio do aumento do preço dos produtos.

Como contraponto a esta teoria, criticando os meios de se conseguir a eficiência defendidos
por Pigou, Ronald Coase, em 1960, desenvolve outro raciocínio, baseado na bilateralidade
da externalidade. Isto porque, ao considerar as externalidades, o economista - Pigou - só
analisa situações unilaterais. Para Coase, nem todas as externalidades negativas seriam
indesejáveis à sociedade, já que algumas poderiam auferir ganhos superiores às perdas.

De acordo com a teoria de Coase, as externalidades se transformam em um problema
bilateral: ambas as partes ganham, porém ainda assim, há uma externalidade negativa e
não há caso para que se proteja uma parte, prejudicando aquela que produz a atividade e
aufere lucros. Sendo assim, não cabe uma intervenção que prejudique a um dos atores,
mas sim, uma avaliação na qual se busca evitar o prejuízo mais grave, independentemente
de quem causasse a externalidade:

Ainda sobre isso Coase explica:
A abordagem tradicional tende a obscurecer a natureza da escolha que
deve ser feita. A questão é normalmente pensada como uma situação em
que A inflige um prejuízo a B, e na qual o que tem que ser decidido é: como
devemos coibir A? Mas isso está errado. Estamos lidando com um
problema de natureza recíproca. Evitar o prejuízo a B implicaria causar um
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prejuízo a A. Assim, a verdadeira questão a ser decidida é: A deveria ser
autorizado a causar prejuízo a B, ou deveria B ser autorizado a causar um
prejuízo a A? O problema é evitar o prejuízo mais grave (COASE,1960 p.2).

Coase (1960) ainda repudia a ideia de intervenção estatal como regra para a resolução de
externalidades negativas, como propõe Pigou. De acordo com o economista, os agentes
envolvidos negociariam entre si, a fim de alcançar um equilíbrio aceito pela sociedade. As
transações permitiriam que os custos das externalidades fossem diminuídos e os lucros
fossem divididos entre as partes, sem a atuação do Estado.

Porém esta situação somente seria possível se os custos de transação fossem muito baixos
ou inexistentes. Como isso não ocorre, a atuação do Estado se justificaria apenas quando
os custos de transação forem muito altos e quando houvesse comprovação de que a
solução estatal realmente seja mais vantajosa que a solução espontânea do mercado.

Peixoto (2013) afirma que o teorema de Coase (1960) impactou no tocante aos custos de
transação e negociação privada, porque ao inferir sobre estas questões, o economista não
atua diretamente sobre a temática ambiental, mas o seu raciocínio pode ser aplicado à esta.
Ambientalistas afirmam, que sendo o meio ambiente um bem coletivo indisponível, não é
aceitável que haja negociações privadas ao redor deste, sendo considerado um "abuso
garantir a alguém o direito de poluir mediante o pagamento” (PEIXOTO, 2013 p.10).

No lado oposto, os economistas defendem a criação de um sistema baseado em licenças
para poluir, de acordo com o teorema de Coase. Neste caso, o Estado estipularia um
percentual aceitável, repassando a cada empresa a quantidade que esta poderia poluir de
acordo com o máximo estipulado (MANKIW, 2010).

A situação de comercialização e negociação de emissões internalizam os objetivos sociais
nas decisões das instituições, ao passo que a regulação convencional é menos profunda no
sentido que busca forçar a empresa a internalizar os seus custos sociais (NANCY KETE,
apud VEIGA, 2002).

Por sua vez, Derani (2008) afirma que quanto maior o custo de acesso aos recursos
naturais, menor será o numero de produtores que terão acesso. Sendo assim, o teorema de
Coase poderia levar a exclusões ou limitações na concorrência, culminando na formação de
oligopólios no mercado. Sendo assim, o instrumento que objetivaria diminuir a poluição,
poderia levar à outra situação de conflito, na qual seriam concedidos privilégios de poluir.
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2.4 Os limites da política de tarifação

As políticas econômicas atuais caminham no sentido de internalizar externalidades, por
meio de leis ambientais regulatórias, que impõem consequências ou exigem contrapartidas
de quem as infringe (PEIXOTO, 2013). A fiscalização ambiental se insere exatamente neste
contexto, no qual, além de se verificar se as instituições estão de acordo com a legislação
ambiental, são cobradas as multas de quem infringe a legislação ambiental.

Peixoto (2013) realiza um estudo de caso, para observar a eficácia das atuais leis
ambientais. A conclusão evidencia que as empresas já incluem em suas análises de
viabilidade, a possibilidade de ser obrigada a arcar com as multas e a possibilidade de
prescrição destas. Ainda assim o valor das multas em proporção aos lucros auferidos é
ínfimo, aproximando-se a um percentual de 2% em relação ao lucro líquido das empresas
(esta porcentagem diz respeito à sanção máxima).

A possibilidade de prescrição está contida na Súmula n° 467, que prevê que a multa por
infração ambiental pode ser prescrita em cinco anos, que serão contados a partir do término
do processo administrativo (STJ, 2010). Neste sentido o Ibama constata que apenas um por
cento das multas aplicadas foram efetivamente pagas (AGÊNCIA ESTADO, 2011).

Enquanto os danos ambientais forem eficientes, isto é enquanto for mais compensador para
o agente pagar eventuais indenizações do que prevenir o dano, a legislação ambiental
brasileira continuará sendo violada e, portanto, sendo ineficiente, ignorando o disposto no
art. 225 da CF/88 (PEIXOTO, 2013).

Quando tais conclusões são relacionadas com a atividade de fiscalização, podem gerar uma
situação de desvalorização e descrédito para esta. Isto porque, ela é a atividade geradora
das multas, tida como a penalidade pelo descumprimento da legislação ambiental. Se não
existem consequências efetivas, ou melhor, se não há a certeza de que um estabelecimento
será cobrado por suas atividades degradadoras ou poluidoras do meio ambiente,
continuarão a existir investidores dispostos a correr tais riscos, colocando o meio ambiente
em situação de descaso.

Evidenciada a teoria econômica por trás da fiscalização ambiental, o próximo capítulo busca
expor a teoria organizacional, para que no quarto capítulo, estes sejam correlacionados por
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meio da exposição da estrutura destinada para a operacionalização, não apenas das
políticas de tarifação, mas especificamente do processo de fiscalização ambiental.
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3 O DESENHO

INSTITUCIONAL E SEU

IMPACTO

PARA O ALCANCE

DOS

RESULTADOS ORGANIZACIONAIS ESTIPULADOS

A relação entre o desenho institucional e a estratégia adotada por uma organização, pôde
ser observada quando Chandeler analisou a evolução de quatro organizações norteamericanas. A partir disso, concluiu que o binômio estratégia-estrutura organizacional de
uma empresa interage de maneira interdependente, sendo influenciada e influenciando uma
à outra (MINTZBERG, 1991; BESANKO, DRANOVE e SHANLEY, 1999; PEARCE II e
ROBINSON JR., 2000 apud ALMEIDA, NETO e GIRALDI, 2006).

A estrutura de uma organização, de acordo com Mintzberg (2011), pode ser estabelecida
por meio do alcance de dois fatores, sendo eles, a necessidade de definir as atividades
necessárias para o alcance dos objetivos organizacionais e como estas diversas atividades
serão coordenadas. Com a combinação destes dois fatores, surge a estrutura de uma
determinada instituição.

Madeira e Pereira (2011) reiteram que o desenho institucional é de singular importância,
para que o funcionamento organizacional seja eficaz, já que este define as relações de
autoridade e poder, as maneiras e tarefas do trabalho a serem executados, além de como
estas tarefas devem ser coordenadas de maneira a gerar consistência interna.

As duas definições de estrutura organizacional estão alinhadas com a finalidade que uma
determinada organização possui. Isto é, o agrupamento, a divisão e a coordenação das
atividades e recursos devem visar sempre ao alcance dos objetivos e resultados estipulados
(OLIVEIRA, 2002). A partir deste conceito, outro se desdobra: o de um planejamento
estratégico, consistindo na definição de prioridades ou objetivos organizacionais de uma
maneira planejada e objetiva, visando ao alcance dos resultados estabelecidos por uma
determinada organização.

Para David (2002, apud CARVALHO, GREGO e LOTT, 2009) a maneira como uma
instituição é estruturada tem efeitos diretos sobre a estratégia a ser seguida. Sendo assim, a
estrutura pode chegar a moldar a estratégia ou vice e versa. Por exemplo, em grandes
instituições, o conhecimento tende a se acumular em setores dispersos, ao invés de se
concentrar na chefia. Dessa forma, o alto escalão, ao elaborar uma estratégia, deverá
pensar na viabilidade de sua implementação, especialmente se a estratégia requerer fortes
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mudanças estruturais. Em determinados contextos, o custo econômico e político pode
chegar a ser tão alto que não valerá a pena implementá-la.

Mintzberg, Ahlstrand e Lampel (2010) defendem que existem várias escolas de estratégia,
cada uma com seu conceito e seu foco. Porém, apesar destas variadas escolas, sendo dez
ao todo, as estratégias, em seu cerne, são integradoras, caracterizando-se por serem
"síntese de ações e dimensões que moldam uma empresa e influenciam seu desempenho”
(Mintzberg, Ahlstrand e Lampel, 2010 p.353). Neste mesmo sentido, Whittington define
estratégia como um processo racional, em que o desempenho visa maximizar a vantagem
no longo prazo (WHITTINGTON, 2006 apud CARVALHO, GREGO e LOTT, 2009).

As mudanças nas estratégias ainda podem ser relacionadas às mudanças das condições
externas à organização, condições estas nas quais a instituição está inserida. As decisões
estratégicas levam em consideração o desenvolvimento de novos recursos e também dos já
existentes, bem como de sua disponibilidade. Chandler, (1998 apud CARVALHO, GREGO e
LOTT, 2009) com esta ideia, expõe que não somente a estratégia, mas também a estrutura
da organização fica dependente do ambiente no qual está inserida.

O ambiente externo é composto por todos os elementos, que mesmo atuando fora de uma
organização são importantes para as operações desta. Os elementos podem ser de ação
direta ou indireta. Os primeiros dizem respeito a elementos do meio ambiente que impactam
diretamente as atividades de uma instituição, como por exemplo, empregados, acionistas,
governo, clientes, entre outros. Os elementos de ação indireta são aqueles que afetam o
clima em que as atividades da organização são desenvolvidas, como por exemplo, as
variáveis sociais, econômicas, tecnológicas e políticas. Estas têm o potencial de se
transformarem em elementos de ação direta (STONER e FREEMAN, 1999).

Martins e Dantas (2005) estabelecem duas situações e suas correlações com a estratégia:
na primeira a estratégia está inserida em contextos ou ambientes de baixa complexidade,
que são caracterizados pela estabilidade de demandas e, portanto, também pela
previsibilidade; já na segunda situação a estratégia está inserida num ambiente complexo,
no qual há incertezas, ambiguidades, pluralidade e instabilidade de demandas9 e ofertas

9 Esta situação pode ser aproximada para o setor público quando é caracterizada por uma gama
diferenciada de necessidades dos beneficiários e, por conseguinte, nos produtos/serviços que
precisam ser ofertados (MARTINS e DANTAS, 2005).
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tecnológicas10, o que dificulta que o futuro seja previsível simplesmente comparando-o aos
níveis passados.

Quando a situação se configura em um ambiente simples, os modelos de gestão mais
compatíveis são os que conservam características mais burocrática-mecanicistas. As duas
variáveis determinantes são, o porte da organização e a incerteza da tarefa. Quando o porte
de uma instituição é grande, estas têm a tendência de serem mais burocráticas. Quando a
instituição está em ambientes estáveis, com maiores níveis de certeza e capacidade de
prever o futuro e tendências, esta adota uma estrutura organizacional mais rígida e
programável, buscando com isso a eficiência (MARTINS e DANTAS, 2005).

Como características deste modelo, os autores Martins e Dantas (2005) colocam: a)
estabilidade da estratégia; b) os bens e serviços são mais padronizados e menos
diferenciados; c) as estruturas são mais rígidas e verticalizadas, realizando a separação
entre planejamento e execução; d) a comunicação é mais formal; e e) os processos de
trabalho são mais rotinizados e programáveis; concluindo que tais características geram
melhores respostam em um ambiente estável.

Por outro lado, para as estratégias que estão em contextos complexos, os modelos de
gestão mais orgânicos tendem a ser mais utilizados. Os ambientes instáveis impõem um
desenho organizacional mais flexível e mais facilmente adequável às variações do
ambiente, sendo assim, há neste modelo a priorização da efetividade das tarefas,
processos, projetos, programas e estratégias.

Modelos de gestão orgânicos caracterizam-se por: a) terem a estratégia variável, emergente
e proativa, chegando até mesmo à tendência de que a instituição modela mais o ambiente
que o contrário; b) os bens e serviços são mais diferenciados, podendo chegar à
customização; c) os processos de trabalhos são estruturados e ao mesmo tempo menos
rotinizados e regulamentados, quando comparados à gestão mecanicista; d) as estruturas
são mais flexíveis buscando a integração entre planejamento e execução; e e) a
comunicação

é

mais

informal

e

multidirecional,

com

sistemas

de

informações

descentralizados e acessíveis. Tais características geram melhor capacidade de resposta
em ambientes instáveis.

10

Que geram alta inovaçao do produto e por conseguinte do processo (MARTINS e DANTAS, 2005).
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Ainda sobre a estratégia, e posto que uma organização é composta por pessoas, e que
estas concretizam todo e qualquer tipo de ação, é importante levantar o ponto da
subjetividade, ao definir a estratégia organizacional. Brundani e Sassaki (2007) entendem
que a abordagem cognitiva da estratégia, quando da elaboração de um plano, deve ser
levada em consideração, assim como a influência dos valores, crenças e interesses dos
tomadores de decisão, o ambiente em que está exposto e seus fatores pressionadores.

A partir desse entendimento, o processo de formulação deixa de ser estritamente racional,
devido à racionalidade limitada do estrategista. Esta limitação se dá devido às restrições
humanas e seus esquemas interpretativos permeados por seus valores, crenças e
interesses. Justamente essa situação determina o fator de diferenciação entre as
organizações, mesmo que estas estejam inseridas num mesmo ambiente, sofrendo os
mesmos tipos de pressões e possuindo até mesmo estruturas parecidas.

3.1 Principais desenhos institucionais

Acompanhando as mudanças econômicas e sociais, foram desenvolvidos novos objetivos
organizacionais e, portanto, as estratégias e as estruturas organizacionais sofreram com
estas adaptações, sendo adequadas à realidade na qual estão inseridas.

A base do desenho institucional consiste em manipular alguns parâmetros que determinam
a divisão do trabalho e a coordenação das atividades. Vários fatores contingenciais, que
mudam com o tempo, influenciam na determinação destes parâmetros. Dentre eles está a
idade e o tamanho de uma organização, características do ambiente (estabilidade e
complexidade), sistema de poder, dentre outros. Estes fatores combinados determinam as
configurações organizacionais (MINTZBERG, 1991 apud ALMEIDA, NETO e GIRALDI,
2006). Sendo assim, serão expostos os principais tipos de desenho institucional com seus
pontos fortes e fraquezas, além de sua evolução histórica no tempo.

A estrutura hierárquica, linear ou militar mostra claramente a unidade de controle e o
escalonamento hierárquico. Foi utilizada de forma eficaz na gestão da Igreja e era o modelo
ideal de organização do império Romano, sendo também praticamente o único modelo
organizacional até o início do século XX (ALMEIDA, NETO e GIRALDI, 2006). A estrutura
hierárquica permite que haja uma comunicação eficaz, já que a chefia é a fonte exclusiva de
autoridade e cada empregado recebe ordens somente de um chefe imediato. Além disso,
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apresenta como pontos positivos a manutenção da disciplina, sua aplicação relativamente
simples e seu baixo custo administrativo (CURY, 2005).

A estrutura hierárquica, apesar de suas vantagens, apresenta também alguns pontos
negativos. Neste modelo, o gestor da área pode se sobrecarregar, tendo em vista a
concentração da tomada de decisões. Além disso, há a dificuldade de substituição da chefia,
que traz em si todo o conhecimento estratégico da empresa (CURY, 2005). Os conflitos de
coordenação incitam a competição e a disputa entre as áreas funcionais estabelecidas,
prejudicando o espírito de equipe e a cooperação. Isto ocorre, de acordo com Almeida
(1995), porque há limites na comunicação entre os setores, no sentido horizontal, assim as
áreas funcionais entendem objetivos e necessidades de forma diferente. E ao invés de
convergirem para um mesmo objetivo comum, divergem quanto ao uso do orçamento ou
gastos, por exemplo.

O advento da economia mundial trouxe consigo grandes corporações, fazendo com que a
estrutura hierárquica se expandisse nas multinacionais e surgissem assim as estruturas
multidivisionais. Estas ainda se classificam como hierárquicas e compreendem "um conjunto
de divisões autônomas coordenadas por um escritório central, o qual tem a assistência de
um apoio corporativo que fornece informações sobre o ambiente interno e externo”.
(BESANKO, DRANOVE e SHANLEY, 1999 apud ALMEIDA, NETO e GIRALDI, 2006, p.17).
Esta pode ser organizada de acordo com as linhas de produto, geografia, tipologia do cliente
ou unidades de negócios relacionados.

Com a percepção dos problemas comunicacionais, a solução ocorreu por meio do intento de
promover maior interação entre as áreas, surgindo assim, a estrutura matricial. O uso desta
estrutura permite que a organização seja flexível e funcional, o suficiente para responder a
certas mudanças ambientais e à sua própria dinâmica. É um modelo que combina as
estruturas baseadas em funções, com as estruturas baseadas em projetos e produtos. Os
indivíduos que trabalham neste tipo de instituição se reportam a duas chefias, normalmente
a um coordenador de projeto e a um coordenador funcional (CURY, 2005).

Como pontos positivos deste modelo, Cury (2005) aponta o desenvolvimento de um forte
trabalho de uma equipe e também entre equipes que se identificam com o desenvolvimento
dos mesmos objetivos e metas, já que este modelo cria uma boa visão destes. Há um
equilíbrio de objetivos ao dedicar atenção às áreas funcionais e também às áreas de
coordenação de projetos e produtos. Além destes, também é importante citar o fato, de que
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o conhecimento especializado e a experiência, podem ser transferidos de um projeto ao
outro e assim, estes ficam disponíveis e não centralizados como na estrutura hierárquica.

Drucker (1988, apud ALMEIDA, NETO e GIRALDI, 2006) constatou que com a evolução do
ambiente e especificamente com o desenvolvimento de novas tecnologias da informação,
um novo modelo de organização estava emergindo. As novas organizações já não tinham
suas estruturas baseadas em hierarquias, coordenação ou controle, mas sim na
competência dos indivíduos que compunham a instituição. Deste modo, as empresas
perceberam a necessidade de se tornarem mais flexíveis, e que até mesmo o modelo
matricial era demasiado rígido, para o ambiente mais dinâmico e turbulento que despontava
nos anos 80.

Assim as estruturas tradicionais, de acordo com a classificação de Cury (2005), foram
substituídas por processos e organizações baseadas em equipes. Por serem menores e
mais flexíveis, estas estruturas conseguem perceber melhor a dinâmica do ambiente,
convergindo às competências necessárias para desenvolver os processos. O que muda
neste momento é o modo pelo qual se dá a coordenação das atividades, que antes se dava
por atividades organizacionais e agora se dá por mercados. A tecnologia da informação
desenvolveu papel importante nessa mudança de foco, tornando-se um instrumento
significativo para gerir habilidades e gerar vantagem comparativa (DAVENPORT, 1990;
WILLIAMSON, 1975; APPLEGATE et al., 1996 apud ALMEIDA, NETO e GIRALDI, 2006).

Esta situação - de mudanças progressivas - permanece, e se antes a estrutura hierárquica
definia claramente as fronteiras das atividades de uma organização, o que passa a
acontecer é que os limites das atividades organizacionais vai-se borrando. Assim, as formas
organizacionais de uma empresa vão se mesclando às atividades organizacionais de outras
empresas. Os processos institucionais ultrapassam os limites de uma organização e
concluem-se ao longo de diversas outras organizações que se entrelaçam. Esta nova
estrutura é denominada de rede, na qual os empregados compõe sua unidade básica. Estes
podem ser recombinados, contribuindo para múltiplas tarefas, à medida em que estas se
adequam às mudanças ambientais externas (BESANKO, DRANOVE e SHANLEY, 1999
apud ALMEIDA, NETO e GIRALDI, 2006). As atribuições de tarefas individuais vão além dos
limites funcionais de uma determinada empresa, e as parcerias entre as instituições
garantem que os resultados sejam alcançados por cada uma das partes. Para interatuar
dentro e fora das empresas, na realização das tarefas organizacionais, surgem as células
organizacionais (ALMEIDA, 1995).
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Aqui cabe uma especificação deste modelo quando este se adequa à estrutura
governamental: o governo matricial é considerado por Martins e Dantas (2005) como um
modelo de gestão governamental volvido para resultados. A forte definição e gerenciamento
dos pontos de relação entre programas e organizações ou unidades organizacionais, é a
base para este modelo e de sua implementação. Sendo assim, os autores consideram que
este modelo é "uma concepção de estrutura governamental em rede, voltada à integração
entre áreas e resultados” (MARTINS e DANTAS, 2005 p.4). Este compreende três fatores:
a) coerência do desenho estratégico com as metas e a carteira de programas; b) o
alinhamento da agenda estratégica com as organizações responsáveis por implementá-las,
isto é, ainda que os resultados estejam previstos nas agendas, é no nível estrutural da
organização que eles se concretizam ou materializam. Sendo assim, há que verificar a
convergência entre as duas agendas; e c) há a necessidade de estabelecer um centro de
resultados, que se proponha a monitorar e avaliar os resultados alcançados (Marini e
Martins, 2004 apud MARTINS e DANTAS, 2005) .

Por fim, são expostos os desenhos gráficos de todas as estruturas aqui citadas:

Figura 1 - Principais modelos de estruturas organizacionais
Estrutura

Estrutura

funcional.

funcional com

Estrutura
matricial

Estrutura funcional
integrada

Estrutura celulai
em rede.

colegiado de
dirigentes.

Fonte: MARTINS e DANTAS (2005, p.9).

Martins e Dantas (2005) apontam que independentemente dos vários enfoques dados às
teorias de estrutura institucional, o desenho organizacional coerente é aquele que consegue
alinhar estratégia e seus elementos essenciais. Como elementos essenciais, entendem-se a
estrutura, os processos11, os quadros12 e sistemas informacionais13. Portanto, estratégia
11 Processos: "conjuntos estruturados de ações que geram produtos/serviços entregues aos
beneficiários” (MARTINS e DANTAS, 2005, pg.6 ).
12 Quadros: "conjunto de pessoas que atuam nos processo e suas competências” (MARTINS e
DANTAS, 2005, p.6 ).
13 Sistemas informacionais: "Conjunto de dados e informações necessárias ao processo decisório e
os recursos informacionais de software e hardware necessários” (MARTINS e DANTAS, 2005, pg.6 ).
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nessa situação funciona como a variável ordenadora, que formatará a estrutura,
equilibrando-a, os processos, os quadros funcionais e os recursos informacionais, para
permitir que as ações relacionadas às estratégias específicas sejam efetivamente postas em
prática. Modelos mecanicistas ou orgânicos não são melhores ou piores que o outro em um
primeiro momento, o que importa é a adequação à realidade e necessidade da instituição.
Certo é que todas as organizações têm traços de ambos, porém em áreas de produção,
operação e administrativa, as instituições tendem a ser mais mecanicistas; e já nas áreas de
pesquisas e desenvolvimento e marketing tendem a ser mais orgânicas.

Postos estes principais modelos de organização institucional e o fato de que a estrutura e o
ambiente influem para o alcance dos resultados institucionais estipulados - estrategicamente
ou não; o próximo capítulo pretende expor a evolução da estrutura organizacional ocorrida e
o atual modelo estrutural do Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do
Estado de Minas Gerais, para então, posteriormente, considerar como estas mudanças
impactaram no serviço da fiscalização ambiental no âmbito estatal. O foco do trabalho será
descrever o processo de fiscalização adotado pelo Estado mineiro. Para tal, o quarto
capítulo, além do histórico da institucionalização, detalhará a estrutura organizacional que
apoia todo o processo.
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4 MODELO ESTRUTURAL DE FISCALIZAÇÃO ADOTADO PELO ESTADO DE MINAS
GERAIS

A década de 70 traz consigo o consenso mundial de que o crescimento exponencial da
população e da economia globalizada exigia um consumo cada vez maior dos recursos
naturais, o que consequentemente gerava uma degradação ambiental cada vez mais
notável. Assim, deram-se os primeiros passos para a introdução e reconhecimento do
Direito Ambiental no Brasil e no mundo, como forma de proteção ao meio ambiente
(FREITAS, 1999).
Apesar dos Estados relutarem em adotar políticas ambientais idênticas, devido até mesmo à
singularidade de cada país, a partir da Conferência de Estocolmo em 1972, várias nações
criaram instituições específicas e aprovaram várias leis para lidar e regular a temática
ambiental (FUNDAÇÃO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE; FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO,
1996). Freitas (1999) aponta que no âmbito internacional, reconheceu-se a proteção ao
meio ambiente como um direito fundamental, instituindo alguns princípios do Direito
Ambiental, sendo eles: o dever dos Estados de proteger o ambiente; a obrigatoriedade da
troca de informações; o aproveitamento dos recursos naturais; a competência internacional
quanto ao dano ambiental (as ações devem ser propostas no tribunal onde ocorreu o dano);
os princípios da precaução e da igualdade.

Dentre os fatores que explicam a emergência do movimento ambientalista, podem ser
explicitados os desastres ambientais, como o causado pelo derramamento de petróleo no
Canal da Mancha em 1967, as secas na Etiópia dos anos 70, e a degradação ambiental em
níveis alarmantes percebidos pela poluição, pelo desmatamento e desastres climáticos.
Porém, estes fatores não são exclusivos, uma vez que as mudanças na atitude e na cadeia
de valor nas populações jovens de países desenvolvidos, trouxeram a temática ambiental
para a opinião

pública.

(WITHERSPOON,

1994;

INGLEHART,

1990;

STERNER,

GARDENER, 1996 apud FUNDAÇÃO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE; FUNDAÇÃO
JOÃO PINHEIRO, 1996).

Apesar de antes da década de 70 já serem executadas algumas poucas políticas
ambientais,

mesmo

sem

instituições

específicas,

a

questão

ambiental

veio

a

institucionalizar-se no Brasil somente após a Conferência de Estocolmo em 1972. Sendo
que as discussões se estruturaram no fim da década de 70 e início dos anos 80, com a
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elaboração da Política Nacional de Meio Ambiente - PNAMA, estabelecida por meio da Lei
n° 6.938/81 (BURSZTYN, 2002).

Mesmo com a institucionalização da política ambiental no fim da década de 70, esta foi
aplicada de fato, no findar da década de 80 e ao longo da década de 90, devido a fortes
pressões de organismos mundiais, como a IUCN (International Union for Conservation of
Nature), a WWF (World Wildlife Foundation), o Banco Interamericano de Desenvolvimento
(BID), o Banco Mundial (Bird) e etc., que ameaçaram cortar gastos de investimentos em
projetos (PRAÇA, 2009).

Devido às pressões das organizações internacionais de financiamento, o Governo Brasileiro
criou a Secretaria Especial de Meio Ambiente (Sema), primeiramente sem poderes políticos,
mas que posteriormente resultou na criação do Sistema Nacional de Meio Ambiente
(Sisnama), integrado pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente14 (Conama), sendo este um
órgão colegiado. Este tinha a atribuição de descentralizar responsabilidades, instituindo
competências para os diferentes entes da nação - União, estados e municípios. A
instituição, Sisnama, surgiu da convergência da política ambiental, adotada por alguns
estados pioneiros - como o Estado de Minas Gerais, que já desenvolviam ações que
buscavam compatibilizar o desenvolvimento econômico com a preservação do meio
ambiente e o equilíbrio ecológico (CARVALHO, GREGO e LOTT, 2009).

O Conama começou a realizar suas atividades efetivamente somente em 1984, por meio da
formulação de resoluções que regulamentaram e operacionalizaram os instrumentos da
Política Nacional de Meio Ambiente (MAGLIO, 2000 e FEAM/FJP, 1996); o Sisnama é
instituído pela Lei n° 6.938/81 (Política Nacional do Meio Ambiente), sendo um modelo de
gestão ambiental que promove a descentralização e o compartilhamento da política
ambiental, entre todos os entes federados e entre setores da sociedade, na qual os órgãos
federais coordenam e emitem normas ambientais gerais (MMA, 2006 apud PRAÇA, 2009).
Segundo o artigo 6° da referida lei, o Sisnama é constituído pelos órgãos responsáveis pela
garantia do meio ambiente ecologicamente equilibrado, sendo eles: o órgão superior
(Conselho do Governo), o órgão consultivo e deliberativo (Conselho Nacional do Meio
Ambiente), o órgão central (Secretaria de Meio Ambiente da Presidência da República), o
órgão executor (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis Ibama e Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - Instituto Chico
14

Instituídos pela Lei Federal n° 6.938, de 31 de agosto de 1981; que dispõe sobre a Política
Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras
providências.
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Mendes), os órgãos seccionais (entidades estaduais) e os órgãos locais (entidades
municipais). Esta Lei também instituiu como instrumentos da Política Ambiental: o
Zoneamento Ambiental, o Estudo de Impacto Ambiental - EIA e o Licenciamento Ambiental.

A Política Nacional do Meio Ambiente transfere competências para os demais entes da
federação, ainda que caiba a realização concomitante de ações por meio do Ibama e do
Instituto Chico Mendes, no nível federal. Descentralização esta, evidenciada neste mesmo
artigo sexto da Lei n° 6.938/81, quando esta prevê que cabe aos órgãos seccionais e locais,
a responsabilidade de executar e programar projetos de conservação ambiental, além de
realizar o controle e a fiscalização de atividades degradadoras do meio ambiente.

Maglio (2000) afirma que a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente estruturou o
esqueleto da administração ambiental para o país, baseando-a na descentralização da
prestação de serviços, e ao mesmo tempo articulando harmonicamente as ações
governamentais voltadas para a área do meio ambiente.
4.1 Histórico da institucionalização da política ambiental no Estado de Minas Gerais

A Constituição Federal de 1988, de acordo com seu artigo 23, estabelece competências
comuns para a União, Estados e Municípios no tangente à proteção ambiental, combate à
poluição e preservação das florestas, fauna e flora. O Estado de Minas Gerais,
pioneiramente, já instituía políticas ambientais anteriormente à CF/88 e também à Política
Nacional do Meio Ambiente.

As primeiras ações ambientais de Minas Gerais, de acordo com a Feam e FJP (1996) se
iniciaram em 1975, com a criação da Diretoria de Tecnologia e Meio Ambiente (DTMA). Esta
buscava promover pesquisas tecnológicas de proteção ambiental sob a coordenação da
Fundação João Pinheiro.

Em 1976, por meio da Lei Estadual n° 6.953, é instituída a Secretaria de Estado de Ciência
e Tecnologia (Sect), com órgãos e entidades dedicados às áreas científica e tecnológica.
Por meio dessas instituições, se iniciam as bases políticas e tecnocratas ambientais em
Minas Gerais. Ainda nesse ano, foi publicado o relatório da Situação Ambiental na Região
Metropolitana de Belo Horizonte, elaborado por uma equipe multidisciplinar, formada por
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representantes de órgãos governamentais15, que delimitou metas e estratégias para o
projeto piloto do Sistema Estadual de Meio Ambiente - Sisema, iniciando assim o histórico
de políticas ambientais em Minas Gerais (PRAÇA, 2009).

A Fundação João Pinheiro (FJP), em parceria com a Feam, realizou um estudo no ano de
1996 sobre a institucionalização da política ambiental no estado de Minas Gerais, segundo o
qual o processo é dividido em três fases, as quais serão rapidamente expostas neste
trabalho.

De acordo com a Feam e FJP (1996), a primeira fase da institucionalização da política
ambiental no estado de Minas Gerais ocorre entre os anos de 1977 a 1982, caracterizandose por ser uma fase na qual o poder público sofreu grandes pressões, por parte de
ambientalistas e pelo setor privado, pelo fato da questão ambiental ainda ser tímida e,
portanto, estar começando a institucionalizar-se. Fato este que, devido às difusas
demandas, culminou no atraso da implementação de politicas ambientais.

Neste contexto, o Governo assume o compromisso de criar a Comissão de Política
Ambiental, que foi instituída em 197716, composta pelas seguintes câmaras: Poluição
Industrial, Poluição por Adubos Químicos e Defensivos Agrícolas, Política Ambiental, Defesa
de Ecossistemas e Mineração e Bacias Hidrográficas. Mais tarde em 1980, com o advento
da Lei n° 7.772, a Comissão se transforma em órgão chave e formulador da política
ambiental de Minas Gerais (SILVA, 2004).

A segunda fase da institucionalização é marcada pelo surgimento da Superintendência de
Meio Ambiente (SMA17), ligada à Comissão de Política Ambiental. Esta fase está situada
entre os anos de 1983 a 1988.

No ano de 1986, com a Resolução Conama 001/86, há o intento de ampliar o controle sobre
a poluição ambiental. A partir de então, o licenciamento ambiental passa a ser condicionado
à elaboração dos Estudos de Impacto Ambiental (EIA) e ao Relatório de Impacto Ambiental
(Rima). (FEAM/FJP, 1996 apud PRAÇA, 2011).
15

Sendo eles: Fundaçao Centro Tecnologico de Minas Gerais (Cetec), Planejamento da Região
Metropolitana de Belo Horizonte (Plambel), Secretaria Especial do Meio Ambiente (Sema), Sistema
de Limpeza Urbana (SLU), Companhia de Saneamento do Estado de Minas Gerais (Copasa), Banco
de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG), Metais de Minas Gerais S.A. (Metamig), Instituto de
Desenvolvimento Industrial (Indi), Instituto de Geociências Aplicadas (IGA) (FEAM, FJP, 1996).
16 Instituída pelo Decreto n°. 18.446/77.
17
Formalizada por meio da promulgação do Decreto n° 22.658 de janeiro de 1983.
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Ainda nesta fase, foi executado um estudo sobre a reestruturação do aparelho até então
adotado, que apontou para a criação de uma estrutura única técnica e executora com
autonomia administrativa e financeira. Como resultado do estudo, foi instituída a Feam 18 a
partir das bases da antiga SMA, e a Comissão de Política Ambiental se transformou em
Conselho Estadual de Política Ambienta - Copam.

Na terceira fase, que se dá durante os anos 1989 a 1995, tem-se a organização da Feam
como órgão executivo do Copam, sendo esta responsável por grande parte dos processos
de licenciamento e normalização ambiental. Após esta transformação, os documentos
estatais constatam uma demanda crescente de trabalho do Copam, fato este que motivou
as discussões sobre a descentralização do processo de licenciamento e fiscalização
ambiental (FEAM/FJP, 1996). Ainda neste sentido, Silva (2004) defende que é evidenciada
a municipalização da gestão ambiental e assim, cedo ou tarde, os municípios teriam que
"assumir seu papel dentro do sistema e se estruturarem para executarem a política
ambiental” (SILVA, 2004, p.23).

Continuando na terceira fase, de acordo com a Feam e FJP (1996), a Secretaria de Meio
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável é criada em 1995, por meio da Lei n° 11.903,
atuando como órgão seccional do Sisnama. Coube a esta realizar atividades como o
planejamento, a execução, o controle e a avaliação das ações do estado relativas à
proteção e defesa dos recursos naturais, realizando também a gestão dos recursos hídricos
e das políticas ambientais, que visam garantir o desenvolvimento sustentável (MELO, 2012).

No ano de 1996 a Semad incorpora os órgãos vinculados Feam, IEF e o Departamento de
Recursos Hídricos (DRH), que mais tarde é transformado em Instituto Mineiro de Gestão
das Águas; e os órgãos subordinados colegiados Copam - Conselho Estadual de Política
Ambiental e CERH - Conselho Estadual de Recursos Hídricos e dos Órgãos Associados e
Órgãos Locais (MARQUES, 2001 apud SILVA, 2004).

Com estes fatos, finalizam-se as três fases da institucionalização de acordo com o estudo
da FJP e Feam (1996) e serão agora apresentadas as reestruturações mais atuais da
política ambiental de Minas Gerais.

18 Por meio da Lei n°. 9.525/87 e o Decreto n°. 28.163 de 1988.
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Cavalho, Grego e Lott (2009) defendem que as Leis Estaduais Delegadas de n° 62, 73, 79,
83 e 105 do ano de 2003 começaram um processo de profundas modificações na Semad,
Feam, IEF, IGAM, e na estrutura organizacional do Copam, iniciando-se progressivamente o
processo de desconcentração do Copam, por meio da criação das sete Unidades Regionais
Colegiadas.

No ano de 2004, considerada um marco na política ambiental de Minas Gerais, a
Deliberação Normativa Copam de número 74, estabelece critérios de classificação dos
empreendimentos e atividades modificadoras do meio ambiente, de acordo com o porte do
empreendimento e o seu potencial poluidor. A deliberação ainda estabelece normas para a
indenização dos custos e análise de pedidos de autorização e licenciamento ambiental.
(CARVALHO, GREGO e LOTT, 2009).

Complementando tais alterações, no ano de 2007, são inseridas no ordenamento jurídico
ambiental mineiro, as Leis Delegadas números 112, 125, 156, 157 e 178. O Sistema
Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos foi criado neste ano19, no contexto
caracterizado pela definição de novas diretrizes administrativas, por meio do modelo
denominado "Choque de Gestão”, adotado em Minas Gerais.

O Choque de Gestão foi um modelo administrativo iniciado em 2003, no estado de Minas
Gerais, cujos princípios estavam baseados na eficiência e efetividade da administração
pública mineira. Ao aplicar a metodologia do Choque de Gestão, o estado passou a se
preocupar com a redução de custos e ampliação dos resultados. No contexto da segunda
geração do modelo, no ano de 2007, o Sisema é criado (CORRÊA, 2013).

A Lei delegada n° 125 de 2007, apresentou mudanças significativas na estruturação das
áreas meio da Semad e das entidades vinculadas. De acordo com esta, as atividades meio,
como as financeiras, contábeis, de recursos humanos, administrativas, entre outras, foram
articuladas e unificadas sob a competência da Semad. Para que estas atividades pudessem
ser desenvolvidas de forma articulada pela Semad, foi criada a Subsecretaria de Inovação e
Logística. Apesar deste processo de centralização, cada entidade ainda manteve sob a sua
responsabilidade as despesas, como por exemplo, de pessoal e custeio, mesmo com a
gestão sendo competência da Semad (CORRÊA, 2013).

19

Instituído pela Lei Delegada n° 125 de 25 de janeiro de 2007. Dispõe sobre a estrutura organica
básica da Semad e institui o Sisema.
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A próxima grande reestruturação ocorreu no ano de 2011, instituída pela Lei Delegada n°
180 que alterou a estrutura orgânica de várias instituições da entidade da Administração
Pública mineira, dentre elas o próprio Sisema.

As mudanças geradas pela Lei Delegada n° 180 de 2011 impactaram as competências dos
órgãos e entidades do Sisema, o que gerou mudanças também na estrutura organizacional
deste. A mudança, destacada como a principal neste trabalho, é a substituição de duas
subsecretarias do Sisema, sendo elas, Subsecretaria de Gestão Ambiental Integrada e
Subsecretaria de Inovação e Logística do Sisema, por três subsecretarias, sendo elas a
Subsecretaria de Gestão Ambiental Integrada e Regularização Ambiental Integrada (Sgrai);
a Subsecretaria de Inovação e Logística do Sisema (SIL) e a Subsecretaria de Controle e
Fiscalização Ambiental Integrada (Sucfis). Para este trabalho esta última subsecretaria é a
mais importante (MINAS GERAIS, 2011e).

Toda esta reestruturação ocorreu porque a maioria das atividades finalísticas das entidades
vinculadas, como a fiscalização e a regularização ambiental foram transferidas para a
competência da Semad. A Resolução Conjunta Semad /IEF/ IGAM/ Feam n° 1.759/2012
estabelece quais situações de fiscalização ainda cabem às três entidades. Normalmente
estas ações estão vinculadas a projetos setoriais, desenvolvidos pelas entidades e na
circunscrição destes projetos é realizada a fiscalização.

Com esta Lei, a Semad passa a ter Núcleos Regionais de Regularização Ambiental ligados
diretamente às Superintendências Regionais de Regularização Ambiental (Suprams). Ao
passo que os Núcleos de Regularização desenvolvem atividades de captação e análise
técnica das solicitações de regularização ambiental e de autorizações (que anteriormente
eram de responsabilidade do IEF e do Igam); as Suprams têm a competência de "planejar,
supervisionar, orientar e executar as atividades relativas à política estadual de proteção do
meio ambiente e de gerenciamento dos recursos hídricos formuladas e desenvolvidas pela
Semad, dentro de suas áreas de abrangência territorial” (SEMAD, 2015d) de maneira
regionalizada.

Para fins de praticidade e organização, os Núcleos Regionais de Fiscalização (Nufis) estão
estruturados fisicamente nas dependências das Suprams. De outra parte, os Nufis são
subordinados à Sucfis e às Suprams a Subsecretaria de Gestão e Regularização Ambiental
Integrada (Sgrai).
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Apesar dos Nufis serem instituídos pela Lei Delegada n° 180 de 2011, estes não foram
instituídos imediatamente, sendo efetivados durante os anos subsequentes, totalizando
atualmente 11 núcleos. Nestes, os fiscais são caracterizados por serem da agenda branca
isto é, por realizar a fiscalização característica das três agendas - azul, verde e marrom20.

Os Núcleos Regionais de Fiscalização Ambiental têm o objetivo de realizar a vigilância do
uso correto dos recursos naturais, desconcentrando o processo de fiscalização ambiental e
dando maior capilaridade às políticas de fiscalização. Por meio dos Núcleos (de
regularização e fiscalização), a Semad passa a atuar nas áreas de recursos hídricos e
florestais, biodiversidade, pesca, poluição atmosférica e do solo. As novas estruturas
também dão apoio ao trabalho de prevenção e combate a incêndios florestais e enchentes,
bem como ao de controle e análise de autos de infração (SISEMA, 2011a).

A estrutura atual do Sisema tem em sua composição a Semad e vinculados a esta, o
Copam, com suas Unidades Regionais Colegiadas (URC) e o Conselho Estadual de
Recursos Hídricos (CERH), com seus Comitês de Bacias Hidrográficas (CBHs), além da
Feam, Igam e IEF. Além disso, compõe o Sisema os Núcleos de Gestão Ambiental (NGA)
das Secretarias de Estado integrantes do Copam e a Polícia Ambiental da Polícia Militar de
Minas Gerais (PMMG) (SISEMA, 2014), como evidencia a Figura 2.

20

“Agenda verde e aquela que se refere à assuntos como preservação de florestas e biodiversidade,
Agenda Azul aquela que se refere à gestão de recursos hídricos e Agenda Marrom aquela que se
refere às questões ambientais relacionadas à urbanização, a industrialização, ao crescimento
econômico e ao desenvolvimento social, tais como a poluição do ar, da água e do solo, a coleta e
reciclagem de lixo, o ordenamento urbano, a segurança química, etc.” (IBAMA, 2015,
<http://www.ibama.gov.br/>).
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Figura 2 - Organograma do Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos

Fonte: SISEMA (2011b, p.12).

4.1.1 Histórico dos órgãos e entidades componentes do Sisema

Posto que o tópico anterior descreveu a institucionalização de forma geral da questão
ambiental, o próximo busca descrever, brevemente, o histórico especificamente dos órgãos
e entidades que atualmente compõem o Sisema.

4.1.1.1 Instituto Estadual de Florestas

O Instituto Estadual de Florestas (IEF), dentre as instituições componentes do atual modelo
institucional do Sisema, é caracterizado por ser a mais antiga. Este foi criado como uma
autarquia vinculada à Secretaria de Estado da Agricultura em 196221.

Após varias transformações, o Instituto fica responsável pela maioria das ações da Agenda
Verde, no âmbito do Sisema, cabendo a este "promover a preservação e a conservação da
fauna e da flora, o desenvolvimento sustentável dos recursos naturais renováveis e da
pesca, bem como a realização de pesquisas em biomassa e biodiversidade" (MINAS
GERAIS, 2011a, atr. 3°).
21

Instituído pela Lei n° 2.606 de 05 de janeiro de 1962. Fica criado o Instituto Estadual de Florestas.
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De acordo com Decreto 45.834 de 2011, art. 3°, inciso VI, o IEF já não atua diretamente na
fiscalização ambiental, cabendo a este apenas "apoiar a Semad no processo de
regularização ambiental, de fiscalização e na aplicação de sanções administrativas no
âmbito de sua atuação” (MINAS GERAIS, 2011a, art. 3°).

A Resolução Conjunta Semad, IEF, Feam e Igam n° 1.759 de 2012, estabelece situações
nas quais ainda cabe ao IEF, ao Igam e à Feam, realizar a fiscalização ambiental. De forma
geral, pode-se dizer que cabe às três entidades fiscalizar quando os assuntos dizem
respeito aos projetos por estas desempenhadas. Por exemplo, cabe ao IEF a fiscalização
nos casos referentes à floresta plantada22 ou à fiscalização das unidades de conservação
estaduais.
4.1.1.2 Fundação Estadual de Meio Ambiente

À Fundação Estadual de Meio Ambiente, de acordo com o Decreto n.° 45.825, de 20 de
dezembro de 2011, em seu artigo 5°, inciso VIII, não cabe a execução direta da maioria das
atividades de fiscalização e regularização, mas sim, o apoio à Semad "no processo de
regularização ambiental, de fiscalização e na aplicação de sanções administrativas no
âmbito de sua atuação” (MINAS GERAIS, 2011b, art. 5.°).

A Feam atua nas políticas de proteção, conservação e melhoria da qualidade ambiental, nos
assuntos referentes à agenda marrom e especificamente na gestão do ar, solo e dos
recursos sólidos. Atuando também na prevenção e correção da poluição e degradação
gerada pelas atividades industriais, de forma geral, promovendo e realizando ações,
projetos e programas de pesquisa para o desenvolvimento de tecnologias ambientais, e
apoiar tecnicamente as instituições do Sisema - principalmente a Sucfis no que diz respeito
à fiscalização (FEAM, 2015).

A Feam é um dos órgãos seccionais de apoio do Conselho Estadual de Política Ambiental
(COPAM) e atua vinculado à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável. A entidade também tem atuação no âmbito nacional, integrando o Sistema
Nacional do Meio Ambiente (MINAS GERAIS, 2011b).

22

Floresta plantada e "aquela originada de plantio homogêneo ou nao, com espécie exótica ou nativa,
na qual se utilizam técnicas silviculturais apropriadas, visando à obtenção de produtividade
economicamente viável” (MINAS GERAIS, 2013, art. 2°).
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4.1.1.3 Instituto Mineiro de Gestão das Águas

O Instituto Mineiro de Gestão das Águas (Igam) é uma autarquia estadual vinculada à
Semad, que está à frente das principais ações da chamada agenda azul.

Atualmente, o Igam já não realiza a maioria das operações de fiscalização, este apenas
auxilia e apoia a Semad. Tais mudanças foram institucionalizadas por meio do Decreto n°
45.818 de 2011. O Decreto mais recente que trata das atribuições do Igam é o de n° 46.636
de 2014, segundo o qual as atividades de fiscalização continuam como em 2011, e mais,
cabendo ao Instituto planejar e promover ações direcionadas à preservação da quantidade e
da qualidade das águas de Minas Gerais, por meio de outorgas de direito do uso da água,
do monitoramento da qualidade das águas superficiais e subterrâneas do Estado, dos
planos de recursos hídricos, bem como da consolidação de Comitês de Bacias Hidrográficas
(CBHs) e Agências de Bacia. Para prestar tais atividades, o Igam busca fazer o uso da
administração compartilhada e, portanto, descentraliza atividades envolvendo diversos
segmentos sociais (IGAM, 2015c).
4.1.1.4 Conselho Estadual de Política Ambiental (Copam)

O Copam foi criado em 1977, por meio do Decreto n° 18.466, como uma Comissão a fim de
representar a gestão participativa. Ao longo de três décadas, o Copam foi se adaptando
estruturalmente às novas realidades socioeconômicas e políticas (aos novos ambientes) e
concomitantemente foi adquirindo maior relevância para a definição das políticas ambientais
mineiras (SISEMA, 2008).

De acordo com a última estruturação sofrida, por meio do Decreto n.° 44.667 de 2007, o
Copam está composto pela Presidência, Plenário, por uma Câmara Normativa e Recursal e
cinco câmaras temáticas, Secretaria Executiva e, espalhadas pelo Estado, as dez Unidades
Regionais Colegiadas. Este decreto consolida a modernização da administração pública e
consequentemente da administração ambiental, advinda do Choque de Gestão (SISEMA,
2008).

Atualmente, o Copam é o órgão que determina de fato as diretrizes da política ambiental do
Estado. É responsabilidade do Copam promover ações concretas no que diz respeito à
regularização ambiental, à aplicação de penalidades, entre outras. Os membros do plenário
têm a responsabilidade de representar o poder público, a sociedade civil, o setor
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empresarial, as organizações ambientalistas e a sociedade acadêmica. Cada um dos
membros possui direito ao voto de igual peso (SISEMA, 2008).
4.1.1.5 Conselho Estadual de Recursos Hídricos (CERH)

Este conselho é um ente do Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos
(SEGRH), que foi incorporado ao Sisema no ano de 2009. A partir de então, este passou a
ter carácter colegiado, deliberativo e normativo. O órgão existe desde 1.987, instituído pelo
Decreto n° 26.961 e é composto por uma Plenária e três câmaras técnicas. Conta com o
suporte administrativo de uma Secretaria Executiva, exercida pelo secretário adjunto de
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SISEMA, 2008).

O CERH foi criado diante da necessidade de se integrar os órgãos públicos com o setor
produtivo e com a sociedade civil organizada, para que assim pudesse ser assegurada a
distribuição correta dos recursos hídricos, em volume e qualidade, para que não haja
prejuízo nem ao meio ambiente nem à vida humana e animal (IGAM, 2015b). Esta situação
é reiterada pelo artigo oitavo do Decreto n° 26.961 de 1987, segundo o qual os Comitês de
Bacias Hidrográficas (CBHs) foram criados para executar tal integração. Sendo assim, estes
são a base da gestão participativa, ao passo que discutem, negociam e deliberam sobre a
gestão local das águas (IGAM, 2015a).

4.1.1.6 Polícia Militar de Meio Ambiente

A Polícia Militar de Minas Gerais e a Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável no ano de 2010, celebraram o Convênio de Cooperação Técnica, Administrativa
e Financeira, visando à delegação de competência administrativa. Sendo assim, a Diretoria
de Meio Ambiente e Trânsito da Polícia Militar de Minas Gerais - Dmat /PMMG contribui
com a fiscalização ambiental, fazendo cumprir as legislações ambientais do Estado e
também da União (MINAS GERAIS, 2011c).

Atualmente, a Polícia Ambiental possui um efetivo de aproximadamente 1,4 mil policiais
militares. As Unidades de Execução Operacional de Meio Ambiente e Trânsito estão
subordinadas à Diretoria de Meio Ambiente e Trânsito da (Dmat), contudo estes atuam em
parceria com as Diretorias da Sucfis. Em contrapartida, a Semad realiza um repasse de
aproximadamente R$6.000.000,00 ao ano pelas atividades administrativas desempenhadas.
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Esta parceria resulta na desconcentração das atividades de fiscalização, trazendo maior
celeridade e abrangência para as atividades fiscalizatórias de Minas Gerais.
4.1.1.7 Núcleos de Gestão Ambiental

Os Núcleos de Gestão Ambiental (NGAs) foram implementados de maneira pioneira no
estado de Minas Gerais no ano de 2003, e são fortalecidos somente na terceira geração do
Choque de Gestão (SISEMA, 2015). Visam à garantia da conexão entre as políticas públicas
desenvolvidas entre os órgãos e entidades do governo, incentivando a intersetorialidade e a
colaboração institucional, podendo potencializar resultados, melhorando indicadores sociais,
econômicos e ambientais na atuação conjunta (SEMAD, 2015c).

Os núcleos estão presentes nas 13 secretarias que são representadas no plenário Copam,
sendo elas: Semad, Planejamento e Gestão (Seplag), Agricultura, Pecuária e Abastecimento
(Seapa), Cultura (SEC), Educação (SEE), Desenvolvimento Econômico (Sede), Transportes
e Obras Públicas (Setop), Desenvolvimento Regional e Política Urbana (Sedru), Ciência,
Tecnologia e Ensino Superior (Sectes), Desenvolvimento dos Vales do Jequitinhonha e
Mucuri e do Norte de Minas (Sedvan), Reforma Agrária (Seara), Fazenda (SEF) e Saúde
(SES). Cada NGA está composto por, pelo menos, três funcionários de cada uma destas
secretarias (SEMAD, 2015c).
4.2 Estrutura da fiscalização ambiental no estado de Minas Gerais

Ao passo que o tópico anterior descreveu a institucionalização das entidades do Sisema,
esta seção visa apresentar as superintendências e diretorias relacionadas diretamente com
a fiscalização ambiental, que compõem a Subsecretaria de Controle e Fiscalização
Ambiental Integrada, de acordo com o Decreto n° 45.824 de 2011. Esta tem como função
promover o planejamento e o monitoramento da fiscalização ambiental do Estado de Minas
Gerais. A Sucfis atua em conjunto com a Diretoria de Meio Ambiente e Trânsito da Polícia
Militar de Minas Gerais (Dmat /PMMG), que oferece apoio operacional. Cabe a ela também
- à Sucfis - atender as denúncias ambientais, além de promover ações educativas que
dizem

respeito

às

superintendências:

ações

fiscais.

Superintendência

A
de

subsecretaria
Fiscalização

é

composta

Ambiental

pelas
Integrada

seguintes
(Sufai),

Superintendência de Controle e Emergência Ambiental (Sucea) e Superintendência de
Atendimento e Controle Processual (SuaCP). A Figura 3 expõe o organograma para a Sucfis
e suas superintendências.
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A maioria das operações de fiscalização ambiental realizadas possui seu fato gerador nas
denúncias recebidas, por meio da Diretoria de Atendimento às Denúncias do Cidadão e
Órgãos de Controle (Dadoc). Esta, por sua vez, está inserida na Superintendência de
Atendimento e Controle Processual, subordinada à Sucfis.

A SuaCP tem a função de coordenar o atendimento das denúncias que dizem respeito ao
descumprimento da legislação ambiental e de instaurar e acompanhar o processo
administrativo decorrente dos Autos de Infração. Para cumprir tais objetivos, ela é composta
por duas diretorias, sendo elas: a Diretoria de Atendimento às Denúncias do Cidadão e
Órgãos de Controle (Dadoc) e a Diretoria de Autos de Infração e Controle Processual
(DAICP).

A Dadoc recebe as denúncias de descumprimento da legislação ambiental e dos recursos
hídricos, inclusive denúncias que necessitam de inspeção técnica. Sendo assim, para as
denúncias ou pedidos de informação que não necessitem a vistoria técnica, a Dadoc tem
competência para respondê-las. Para as denúncias que necessitem vistorias, a Dadoc tem a
responsabilidade de coordená-las e dirigi-las aos respectivos responsáveis. Deve também
organizar e elaborar documentos de respostas às denúncias e demandas.

Quando realizada a fiscalização e é encontrada alguma irregularidade, será gerado o Auto
de Infração (AI), sendo este encaminhado para a Diretoria de Autos de Infração e Controle
Processual (DAICP), para que esta dê suporte jurídico ao AI. Esta diretoria, em conjunto
com a Dadoc, compõe a SuaCP, como exposto na Figura 3.
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Figura 3 - Organograma da Subsecretária de Controle e Fiscalização Ambiental Integrada

Fonte: Elaborado pela autora com base no Decreto n.° 45.824, de 20 de dezembro de 2011.

O artigo 56 do Decreto n° 45.824 de 2011 descreve as atribuições da DAICP, sendo elas:
definir o padrão dos AI’s, instaurar e acompanhar os processos administrativos dos
respectivos AI’s encaminhados pela Sucfis e seus conveniados, como a PMMG; dar
orientação e atender os autuados; dar suporte às instancias julgadoras dos recursos; apoiar
e orientar as Diretorias da Sucfis e Diretoria de Controle e Emergência Ambiental, os Nufis,
Suprams e Dmat a respeito da lavratura dos AI’s, dentre outras.

As diretorias responsáveis pela execução da fiscalização, com exceção da Defis, são as
componentes da Sufai, além dos Nufis e da PMMG. A Sufai é destinada a planejar,
organizar e executar as atividades de controle e fiscalização dos recursos ambientais do
Estado de Minas Gerais. Para tal, deve ter em mente os procedimentos das normas e
procedimentos estabelecidos pelo Copam e CERH. Cabe também à Sufai, coordenar o
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desenvolvimento e a implantação de sistemas, programas, procedimentos e ações que
deem suporte para as atividades de fiscalização, além de fiscalizar o cumprimento de
condicionantes dos processos de regularização em apoio à Subsecretaria de Gestão e
Regularização Ambiental Integrada (Sgrai), quando necessário.

A Diretoria de Estratégia em Fiscalização (Defis) não é responsável pela realização da
fiscalização em si, cabendo a esta o planejamento e a definição de estratégias para a
fiscalização no Estado. Para tal, busca e consolida informações e sugestões de pontos a
serem fiscalizados dos órgãos e entidades internos ao Sisema e também externos.

A Diretoria de Fiscalização de Recursos Hídricos e Atmosféricos e do Solo (Dfhas) é
responsável pela execução das ações de controle e fiscalização referentes às agendas azul
e marrom. Sendo responsável pelas atividades que representam o uso e intervenções em
recursos hídricos, e atividades modificadoras do meio ambiente. Esta deve aplicar
penalidades às pessoas de direito privado ou público que descumpram com a legislação
concernente a estas áreas. Cabe também a esta diretoria atender as demandas
provenientes da Dadoc.

A terceira diretoria da Sufai é a Diretoria de Recursos Florestais (DFbio), responsável pelas
ações de fiscalização, cadastro e registro de pessoas físicas e jurídicas, de direito público ou
privado, que estão relacionadas com a exploração, transporte e consumo de produtos e
subprodutos oriundos da flora. Fiscaliza também atividades de exploração e de manejo
florestal de espécies nativas e de queimadas. Ou seja, realiza ações de fiscalização sobre a
agenda verde, propondo também ações de proteção.

A DFbio também é responsável por fiscalizar atividades agrossilvipastoris, previstas nas
deliberações normativas expedidas pela Copam e por atender demandas de fiscalização
dos cidadãos e órgãos de controle, advindas da Dadoc.

A última diretoria executora da atividade de fiscalização ambiental é a Diretoria de
Fiscalização da Pesca (DFpes), que de alguma forma também está ligada à agenda azul. A
DFpes é responsável pelas atividades de proteção à fauna e pesca. Para tal, fiscaliza o
registro da produção, captura, extração, coleta, beneficiamento, industrialização das
espécies aquíferas; fiscaliza tanto as atividades pesqueiras, quanto o registro destas;
fiscaliza atividades agrossilvipastoris previstas nas deliberações do Copam; e coleta dados
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sobre a mortandade de peixes, apoiando também a Dadoc no atendimento de demandas
deste quesito.

Os Núcleos Regionais de Fiscalização caracterizam-se por atuar de forma desconcentrada e
por trazer capilaridade para o processo de fiscalização ambiental. Atualmente, o sistema de
fiscalização está composto por onze núcleos, sendo responsáveis pela fiscalização dos
recursos ambientais e combate da poluição. Estes também são responsáveis por atender às
emergências ambientais e às denúncias do cidadão e órgãos de controle.

Apresentadas as quatro diretorias da Sufai e as duas diretorias da SuaCP, envolvidas
diretamente no processo de fiscalização ambiental com suas atribuições, será realizada no
próximo tópico uma breve análise da estrutura do Sisema.

4.3 Análise das estruturas das entidades que compõem o Sistema Estadual de Meio
Ambiente e Recursos Hídricos

Apesar do Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado (PMDI) 2007- 2023 estar sendo
revisado, este se aplica ao contexto temporal no qual o presente trabalho se propõe a
analisar a fiscalização ambiental (anos de 2011 a 2014). O PMDI se posiciona como a
estratégia a qual o estado busca, tendo como visão de longo prazo, tornar o estado de
Minas o melhor estado para se viver. Para que este objetivo fosse alcançado, foram
estabelecidas onze áreas de resultados, as quais devem ter esforços e políticas públicas
concentradas, para que o objetivo maior seja alcançado. (CORRÊA, 2013). Dentre estas
áreas de resultado o Sisema se encontra inserido especificamente na área: "Qualidade
Ambiental”.

Pode-se considerar também que indiretamente o Sisema encontra-se inserido na área de
resultado "Vida Saudável”, já que a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 225, afirma
como necessário para uma sadia qualidade de vida o meio ambiente ecologicamente
equilibrado.

Visando alinhar o planejamento das quatro entidades, Igam, IEF e Feam, com o
planejamento estratégico do Governo, é que foi estabelecido o posicionamento estratégico
do Sisema. Para tal, em 2007 o Sisema contratou a consultoria especializada em gestão
estratégica, a Symnetics, que assessorou a Diretoria de Gestão Estratégica no período de
novembro de 2007 a abril de 2008 (SEMAD, 2015a).
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Para que os objetivos estabelecidos no PMDI fossem alcançados, foi desenvolvido o
planejamento estratégico do Sisema, que utilizando a metodologia do Balanced Scorecard23
(BSC), desenvolveu o principal produto do alinhamento estratégico, denominado Mapa do
Caminho ( Scorecard) do Sisema, que possui seus objetivos e interações.

O Mapa do Caminho estruturou as principais ações para que fosse alcançado o objetivo
maior da "qualidade ambiental e a sustentabilidade”. Conforme se apresenta a Figura 424,
dentro das ações inseridas no grupo "Processos Internos” está o bloco "Regularização
Ambiental”. Este está composto por duas ações, sendo elas: "Aprimorar continuamente o
processo de regularização ambiental” e "intensificar o monitoramento e a fiscalização
ambiental”. A segunda ação terá ênfase no presente trabalho.

Todo este esforço do Sisema em definir objetivos estrategicamente, resultou na pactuação
de metas para o Acordo de Resultados, na segunda etapa do Choque de Gestão. Este
esforço visou estabelecer, também, medidas de avaliação, para definir o prêmio de
produtividade para os anos de 2008 e 2009 (SEMAD, 2015a).

23

O Balanced ScorecardI é considerado um sistema de gestão estratégica que vincula os diversos
indicadores financeiros e não-financeiros aos objetivos estratégicos das organizações, dividindo-os
em quatro perspectivas de avaliação: Financeira, dos Clientes, dos Processos Internos e do
Aprendizado e Crescimento (WALTER; NETO, 2000).
24 A Figura 4 é apresentada no Anexo A deste trabalho, permitindo melhor visualização.
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Figura 4 - Mapa do Caminho do Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos

Fonte: Mapa do Caminho do Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (SEMAD,
2015b).

Conforme exposto no Relatório de Sustentabilidade 2010/2011, o Sisema tem como missão
"Garantir aos cidadãos o direito ao meio ambiente sadio e assegurar a implementação de
políticas compatíveis com o desenvolvimento sustentável”. Ainda é apresentada como visão
"Ser excelência em promoção da qualidade ambiental” e, por fim, como valores são
apresentados a ética,

a credibilidade,

parcerias,

responsabilidade ambiental

e a

transparência (SISEMA, 2011b, p.7).

Sobre o valor "parcerias”, destaca-se a celebração de convênios realizados pela Semad
com as Prefeituras Municipais de Brumadinho, Ibirité, Uberaba, Juiz de Fora, Contagem,
Betim e Belo Horizonte, visando cooperação técnica e administrativa entre as partes. Para
tal, a cláusula terceira dos convênios é dedicada exclusivamente à fiscalização ambiental,
compartilhando a execução desta atividade. A forte atuação dos conselhos, sendo até
mesmo decisiva nos processos de regularização ambiental, é um reflexo da grande atuação
de ambientalistas e do princípio constitucional de participação nas políticas de meio
ambiente. É notável também a atuação em parceria da PMMG com a Semad na atividade
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fiscalizatória. Tais atitudes demonstram paridade com dois dos valores estabelecidos no
planejamento estratégico, sendo eles parcerias e participação.

Já o valor “credibilidade” pode ser visto como colocado em cheque, quando as multas
advindas dos autos de infração gerados nas fiscalizações ambientais não são requeridas de
fato, desvalorizando o serviço da fiscalização. Este ponto será retomado de forma mais
detalhada posteriormente.

Como exposto no estudo pela Feam e FJP (1996), a mudança de valores da sociedade
atuou sobre a institucionalização da política ambiental e neste momento, outra vez, a
percepção de estudiosos e da sociedade no geral de que o meio ambiente é holístico e
interdependente também contribuiu para as mudanças estruturais de 2007 a 2011, as quais
se direcionaram para uma definição estratégica interdependente que agrupasse o
planejamento de todas as entidades vinculadas e órgãos componentes do Sisema.

De acordo com Grego, Carvalho e Lott (2009), o desenho institucional do Sisema é definido
como modelo de integração e foi proposto como uma resposta à fragmentação das políticas
ambientais desenvolvidas anteriormente de forma separada pelas entidades. Até o ano de
1997, cada entidade existia de maneira descoordenada e desvinculadas umas das outras.
Em 2007, a criação da instituição do Sisema foi pressionada pela urgência da atuação
integrada dos órgãos, resultando na necessidade de se trabalhar por tarefas comuns e não
de maneira departamentalizada. Esta necessidade pode ser compreendida a partir dos
principais instrumentos de políticas públicas ambientais, instituídas pela Política Nacional do
Meio Ambiente, tais como, a regularização ambiental e o zoneamento ecológico-econômico.
A análise interdisciplinar era tão necessária que culminou até mesmo em uma parceria entre
a Semad e o Ibama, visando à instituição de um banco de dados único para o Cadastro
Técnico das atividades potencialmente poluidoras ou utilizadoras de recursos ambientais, e
posterior arrecadação da Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental (TCFA).

Sendo assim, esta foi uma importante mudança de paradigma para a fiscalização ambiental,
que culminou no estabelecimento, em 2011, da Subsecretaria de Controle e Fiscalização
Ambiental Integrada, responsável pela coordenação e integração das políticas de
fiscalização ambiental.

Apesar de centralizada à área administrativa, de acordo com Grego, Carvalho e Lott (2009),
foram realizados esforços, para que cada ente continuasse com sua identidade (Igam, IEF e
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Feam) e para que a autonomia de cada um dos seus órgãos fosse mantida. E mesmo
havendo a concentração das atividades meio e fim na Semad, há concomitantemente, a
desconcentração das atividades fim, como a regularização e a fiscalização ambiental
realizada por meio dos Núcleos Regionais de Fiscalização e Suprams, que buscam maior
capilaridade e maior abrangência. Porém, este serviço deve ser realizado de forma conjunta
com as demais diretorias, para que assim não haja retrabalhos de fiscalização. Entretanto, o
modelo ainda não pode ser considerado como matricial, já que os coordenadores dos Nufis
se reportam diretamente à figura do superintendente, no que se refere à prestação de
contas.

O desenho institucional do Sisema se identifica mais com a classificação funcional
integrada, na qual há uma unidade central administrativa e de tomada de decisão
(CARVALHO, GREGO e LOTT, 2009). Ainda que as diversas áreas da Sucfis atuem no
mesmo projeto, como no caso das operações especiais de fiscalização (posteriormente
detalhadas), e demandem uma equipe multidisciplinar, a estrutura não pode ser considerada
matricial, isto porque os indivíduos se reportam ao responsável funcional. O fato de haver
grupos de trabalho além das equipes funcionais garante o andamento dos projetos e
também

favorece a comunicação,

a troca de

informações entre os

setores

e

compartilhamento de objetivos comuns.

Nesta estrutura, o que garante a integração das áreas funcionais são os projetos e
interesses em comum entre as unidades administrativas, órgãos e entidades do Sisema
(CARVALHO, GERGO e LOTT, 2009). Muitas informações de banco de dados e estudos
desenvolvidos pelo IEF, Igam e Feam, como o Monitoramento Contínuo de Desmatamento,
são utilizados a fim de embasar a fiscalização realizada pelas diretorias da Sucfis. Como o
meio ambiente é holístico e integrado, assim também deve atuar todo o Sisema.

Expostas as estruturas organizacionais do Sisema de forma geral, a estrutura da
fiscalização ambiental, detalhadamente, e realizadas algumas breves conclusões sobre os
objetivos organizacionais, o próximo capítulo se encarrega de descrever o processo adotado
para a realização das atividades de fiscalização ambiental adotado na Sucfis.
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5 O PROCESSO DE FISCALIZAÇÃO UTILIZADO PELO ESTADO DE MINAS GERAIS NO
PERÍODO DE 2011 A 2014: OPORTUNIDADES E DESAFIOS

O presente capítulo tem como objetivo expor com mais detalhes o processo de fiscalização
ambiental utilizado no Estado de Minas Gerais e finalmente analisá-lo. Para que este
objetivo fosse alcançado foram realizadas oito entrevistas, com pessoas chave ligadas
diretamente com a atividade de fiscalização, tanto com a execução, quanto com o
planejamento.

A fim de complementar a análise, buscou-se alguns dados, como o orçamento destinado à
fiscalização ambiental, histórico de integrantes da equipe e quantitativo de operações de
fiscalizações efetivadas. Assim, foram utilizados dados que corroborassem ou não os pontos
levantados nas entrevistas.

5.1 Descrição do processo de fiscalização realizado na Sucfis

A descrição do processo de fiscalização ambiental se dá desde a origem da demanda até a
finalização do processo, considerada como a etapa de cobrança das multas ambientais
geradas pelos Autos de Infração. Contudo, a análise mais detalhada será realizada apenas
para os processos de planejamento e execução da fiscalização ambiental, sendo esta
análise embasada pelas entrevistas e pelos dados coletados em campo.

Ainda que a cobrança das multas não seja o objetivo da fiscalização, esta pode ser
considerada como um resultado advindo do processo, e assim a conexão entre cobrança da
multa e a atividade de fiscalização pode ser considerada como fator para a análise da
efetividade do processo de fiscalização ou da conclusão do ciclo. Põe-se como fator
dificultador entre esta relação de causalidade, o grande número de passivo para a cobrança
das multas.

Antes de adentrar na descrição do processo, é importante realizar a diferenciação dos três
tipos de fiscalização realizados. De acordo com a classificação utilizada pela Sufai, as
operações de fiscalização são organizadas em três classes, sendo elas as operações
especiais, ordinárias e extraordinárias.

As operações especiais são ações de fiscalização mais complexas e com carácter
estratégico, que envolvem maior área fiscalizada e também maior número de integrantes na
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equipe. Contam com a participação das diretorias, dos núcleos, da PMMG e demais
parceiros, como o Ibama, Ministério Público, Agência Nacional de Águas, entre outros. Os
parceiros externos ao Sisema são convidados a participar das operações de acordo com a
tipologia de operação e atuação, como por exemplo, o Departamento Nacional de Poluição
Mineral (DNPM) normalmente participa de ações que envolvam a mineração.

As operações ordinárias são aquelas ações de fiscalização rotineiras, realizadas pelas
diretorias da Semad, núcleos e PMMG. Normalmente as operações ordinárias são
identificadas pelas próprias diretorias e núcleos, de acordo com a região, atividade
econômica desenvolvida na área e os problemas ambientais recorrentes.

Por último, as operações extraordinárias são aquelas que atuam para suprir as demandas
de órgãos de controle e cidadãos, que em sua maioria advém da Dadoc. A execução destas
também cabem aos Nufis, diretorias e PMMG. As operações extraordinárias oficiais chegam
todas por meio da Dadoc, porém de forma "não oficial25”, os cidadãos também requerem
fiscalizações junto aos núcleos.

O start do processo de fiscalização ambiental é gerado concomitantemente de três
maneiras: a) a partir de denúncias recebidas na Dadoc; b) por meio da análise da
necessidade de promover a ação de fiscalização, realizada pelas diretorias, núcleos e
PMMG; e c) identificação, pela Defis, da necessidade de promover a ação de fiscalização.

A Dadoc recebe e direciona as denúncias dos órgãos de controle (Ministério Publico e
Ouvidoria) e dos cidadãos. Para a PMMG, são enviadas as demandas de menor grau de
complexidade, que não requeiram análise técnica especializada e que estejam de acordo
com o Decreto n° 44.844 de 2008, que delimita a atuação da Polícia Ambiental. De acordo
com o artigo 28 do referido decreto, a Polícia Ambiental não pode aplicar a pena de "multa
simples” ou "diária” de valor superior de R$100.000,00 (cem mil reais), excluídas as sanções
referentes à caça, pesca e desmatamento. Não podem, ainda, suspender ou embargar
propriedades, já que estes processos devem estar acompanhados de laudo técnico
habilitado, a ser elaborado estritamente pelos fiscais, salvo em assuntos relacionados à
fauna, pesca e flora, bem como nos casos de instalação e perfuração de poço sem a
respectiva licença ou autorização.

25

Para este trabalho, considera-se como demanda oficial aquela cuja entrada ocorre por meio da
Dadoc. Como demanda não oficial considera-se aquela cuja entrada ocorre por meio dos Nufis.
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As demais demandas são enviadas para os Nufis, DFpes, DFFHAS e DFbio, conforme a
especificidade da ação de fiscalização. E, quando necessário, são encaminhadas demandas
às entidades, IEF, Igam e Feam, de acordo com a delimitação prevista na Resolução
Conjunta Semad/Igam /Feam/IEF n.° 1.759/2012. Neste estudo, porém, não será analisada
a atuação das três entidades.

As três diretorias (DFpes, Dfhas e DFbio), os Nufis e a PMMG identificam demandas de
fiscalização de acordo com o conhecimento empírico dos técnicos sobre determinadas
regiões e com os "Estudos Ambientais de Minas Gerais” (2011d). Este estudo realizado
estrategicamente pela Defis, em outubro de 2011, demonstra os principais problemas
ambientais, de acordo com cada região do estado, a fim de balizar as atividades de
fiscalização. Os planejamentos de 2012, 2013 e 2014 foram estruturados com base no
diagnóstico presente nesse estudo. Atualmente, no ano de 2015, esse sofreu uma
atualização, com o objetivo de subsidiar a fiscalização nos três anos subsequentes.

De acordo com essa identificação, são concretizadas as operações ordinárias de
fiscalização. É importante salientar que se em alguma das diretorias é identificada atividade
de fiscalização que não seja relacionada à sua atuação, a demanda é encaminhada aos
Nufis ou PMMG ou demais diretorias, sendo a recíproca verdadeira.

Ao mesmo tempo, a Defis realiza o "Plano Anual de Fiscalização Ambiental”, com seis
meses de antecedência, com término previsto para o final de novembro e início de
dezembro, sendo este aplicado no ano subsequente. Para que o documento seja
materializado, são realizadas rodadas de captação de demandas, estruturadas da seguinte
maneira: inicialmente ocorre a consulta ao Ministério Público e depois às três entidades
(IEF, Igam e Feam), acerca das demandas prioritárias do Estado. A Defis promove a triagem
destas demandas e as insere no Plano, realizando nova rodada de captação, na qual as
diretorias e os Nufis são consultados, agregando e/ou complementando o Plano com as
ações pertinentes. Após a coleta de todas as informações, a Defis realiza a adequação
dessas demandas e as classifica em especiais ou ordinárias. As ordinárias são
encaminhadas para as entidades executoras. Em relação às operações consideradas como
especiais, a Defis planeja e coordena sua execução, realizando a ponte com os parceiros,
como Ibama, MP, etc.

Após a identificação e distribuição das operações de fiscalização, as ações são planejadas e
de fato executadas na circunscrição das diretorias - excluída a Defis -, núcleos e PMMG. O
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planejamento é realizado, em tese, conforme a "Planilha de Planejamento de Operações de
Fiscalização Ambiental” desenvolvida pela Defis. As operações ordinárias e especiais são
previamente planejadas, já as extraordinárias emergem durante o ano. De acordo com a
Resolução Conjunta n° 1.759/2012, estas devem ser atendidas num prazo de 90 dias, sendo
planejadas entre 7 e 15 dias de antecedência. Igualmente, se alguma demanda se mostra
importante durante o exercício, não há problemas com a reorganização do Planejamento
Anual, de acordo com os entrevistados.

Ressalta-se que as três unidades executoras da fiscalização (Núcleos, diretorias e PMMG)
atuam em parceria, sendo comum a solicitação de apoio pelos núcleos às diretorias e à
polícia, para a realização de suas operações ordinárias. Normalmente, as diretorias só
solicitam apoio dos núcleos para as operações especiais.

Para viabilizar a execução da fiscalização, é solicitado ao Centro de Serviço Compartilhado,
as diárias para os fiscais. Solicita-se ainda, à unidade competente, a liberação de veículo e
motorista, se necessário. Para a execução da ação, deve ser utilizado o material adequado,
como Global Positioning System (GPS), câmeras, sondas, etc., sendo que estes pertencem
à própria unidade executora.

Na execução é lavrado o Auto de Fiscalização (AF), sendo geradas três vias, uma para o
autuado, uma para o processo administrativo e a outra continua no bloco de fiscalização do
técnico. Quando são encontradas irregularidades, é lavrado o Auto de Infração (AI), desde a
ausência de outorga para uso insignificante da água até o dejeto de esgoto sem tratamento
em rios, por exemplo.

Ao finalizar a operação, é realizado o Relatório de Fiscalização pela equipe de técnicos
responsável. Quando as operações são extraordinárias, o relatório é encaminhado via e
mail para a DAICP, que providenciará as respostas aos solicitantes das demandas. Quando
se tratar de operações ordinárias ou especiais, o Relatório de Fiscalização é gerado, mas
não é encaminhado para a DAICP, sendo arquivado pela equipe responsável.

Na maioria das vezes os autos são lavrados em escritório, pela dificuldade de conferência
de dados no momento da fiscalização, como, por exemplo, informações sobre a
regularização do empreendimento ou o responsável deste. Além disso, às vezes ocorre
pressão do próprio empreendedor sobre o fiscal, dificultando a lavratura do AF em campo.
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Vale esclarecer que a Polícia Ambiental não lavra AF (Auto de Fiscalização), tendo em vista
que este é um documento de uso exclusivo do Sisema. Sendo assim, esta lavra o BO
(Boletim de Ocorrência) em substituição ao AF e, quando são encontradas irregularidades,
lavra o AI, encaminhando-o para a diretoria responsável, conforme a tipologia da ação. A
diretoria responsável formaliza o AI e o envia para a DAICP.

O AI é direcionado para a Diretora de Autos de Infração e Controle Processual (DAICP) para
realização da avaliação jurídica e do controle de legalidade deste. Se o documento estiver
bem fundamentado, a DAICP instaura o processo administrativo, analisa e gera a cobrança
da multa, por meio do Documento de Arrecadação Estadual (DAE), encaminhando-o para a
Diretoria de Contabilidade, Finanças e Arrecadação, que se localiza na estrutura da
Subsecretaria de Inovação e Logística. Entretanto, se o AI apresentar inconformidades
jurídicas, poderá seguir dois caminhos: a) é enviado de volta, para que quem o lavrou
realize os ajustes necessários, no formato de novo AI; ou b) é cancelado o processo e não
há a confecção de novo auto. Sendo possível a lavratura de novo AI, este seguirá todo o
fluxo de verificação de conformidade.

Como última etapa do processo, a Diretoria de Contabilidade, Finanças e Arrecadação
(DCFA) cobra a multa e arquiva o processo instituído com o AI. Caso a DAICP indefira o
processo e julgue desnecessária a lavratura de novo AI, da mesma forma, o processo é
arquivado.

Em todo o sistema é necessário que haja uma comunicação e um fluxo de informações bem
estruturado, para que não ocorra retrabalho. Ou seja, para evitar a execução de uma ação
de fiscalização em duplicidade, bem como para viabilizar a resposta às demandas pela
Dadoc. Isto porque, essa é responsável por responder aos solicitantes sobre o status da
demanda.

Realizada esta breve descrição, para possibilitar a visualização do processo, será
apresentado o fluxograma resumido na Figura 5. A partir deste procedimento da fiscalização
ambiental serão levantados os pontos de dificuldades e potencialidades do modelo utilizado.
Reitera-se que a Figura 5 poderá ser visualizada com maior clareza no Apêndice A deste
trabalho. O fluxograma foi desenvolvido a título de ilustração, com a utilização do programa
Bizagi Modeler.
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Figura 5 - Fluxograma resumido do processo de fiscalização ambiental executado na
Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
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Fonte: Elaborado pela autora com base nas entrevistas realizadas para este trabalho.

O círculo verde significa o start do processo, ao passo que o vermelho significa a
finalização. O losango com o símbolo de "soma” dentro do mesmo refere-se a ações que
ocorrem de forma simultânea.

O losango com o círculo interno significa uma situação

caracterizada por um condicionante determinador. Neste último, quando esta imagem
aparece, existem dois caminhos a serem percorridos, conforme o condicionante, que
aparece descrito ao longo das setas subsequentes.
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As caixas retangulares representam ações e estão inseridas nas raias, de acordo com a
responsabilidade de quem as executa. Por exemplo, a ação "planejar e coordenar as
operações especiais” é atribuída à Defis e, portanto, está na raia correspondente a esta.

Por último, estão as imagens parecidas com folhas de papel. Estas representam os
documentos gerados, conforme a ação correspondente. Por exemplo, a ação de "autuar o
empreendimento” implica na geração do documento Auto de Infração. Reitera-se que, para
este tipo de demonstração por meio de fluxograma não há a representação da quantidade
de vias geradas para cada documento.

5.2 Apresentação dos dados coletados

Desde a criação do Sisema, no ano de 2007, foram realizadas várias adaptações no
processo de fiscalização ambiental, sendo a principal para este trabalho, a transferência da
maioria das atividades das três entidades (Igam, IEF e Feam) para a Semad. O objetivo da
transferência foi a operacionalização do processo de fiscalização ambiental de forma
integrada. Ressalta-se que foram centralizadas na Semad a maioria das situações do
processo de fiscalização e, sendo assim, as três entidades ainda se enquadram em algumas
tipologias, conforme a delimitação prevista na Resolução Conjunta n° 1.759/2012.

Os dados levantados permitirão que seja analisado o modelo atual de fiscalização
ambiental, que existe desde o ano de 2011, baseando-se em fatores estruturais e
processuais, tais como orçamento, equipe, retrabalhos - que estão sendo identificados -,
ações que conferem agilidade ao processo ou até mesmo proximidade da sociedade civil,
entre outros.

5.2.1 Questão orçamentária

Os dados orçamentários apresentados foram corrigidos para o ano de 2014 com base no
Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC). Foi realizada a média da inflação anual e
estabeleceu-se 2014 como ano-base. Tais dados foram extraídos do Sistema Integrado de
Administração Financeira de Minas Gerais (SIAF- MG).

Primeiramente, serão apresentados dados que dizem respeito à receita. A primeira tabela
exposta, Tabela 1, exibe a receita arrecadada por unidade administrativa do Sisema. É
importante ressaltar que a Semad é órgão da administração direta do Estado e, portanto,
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não é dotada de personalidade jurídica. Sendo assim, não é competente para arrecadar
recursos de forma direta. As fontes de recursos relacionadas com a Semad são as
codificadas pelos números 24 e 74, cujas receitas são oriundas de Convênios, Acordos e
Ajustes. Há ainda a fonte 60, que embora possa parecer contraditório, uma vez que
corresponde a Recursos Diretamente Arrecadados, a receita advém da remuneração de
depósitos bancários, conforme a descrição, e não de arrecadação direta como, por exemplo,
a cobrança de uma taxa.

Tabela 1 - Receita arrecada por Unidade Administrativa do Sisema nos anos de 2011 a
2014
Unidade

2011

2012

2013

2014

Sisema

164.226.023,11

192.173.411,87

158.329.223,19

125.870.608,58

Semad
Feam

20.766.419,51

24.191.664,28

33.576.947,51

14.939.683,44

44.432.457,10

46.090.332,72

54.911.709,92

48.675.877,81

IEF

139.950.555,41

164.082.059,59

183.934.314,86

142.968.084,05

Igam
Fhidro

34.743.984,89

42.502.467,58

48.463.547,69

39.713.358,74

172.812,38

386.321,94

759.531,94

687.227,44

Total

404.292.252,40

469.426.257,98

479.975.275,11

372.854.840,06

Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados do Siafi-MG - MG, abril de 2015.

De acordo com a tabela acima, podemos perceber a situação destoante dos valores mais
altos de arrecadação realizados pelo IEF, acompanhado pelo Sisema. A partir de 2011 o
Sisema passou a arrecadar recursos da fonte 31, referentes à compensação financeira pela
utilização de recursos hídricos. Esta é a fonte exclusiva de receitas do Sisema.

A unidade Fhidro diz respeito aos recursos vinculados ao Fundo de Recuperação, Proteção
e Desenvolvimento Sustentável das Bacias Hidrográficas do Estado de Minas Gerais. A
Semad exerce as funções de gestora e agente executor do Fhidro, ao passo que o Igam
atua como secretaria executiva, realizando análises técnicas, social e ambiental. O Fundo
visa dar suporte financeiro a programas e projetos que promovam a melhoria dos recursos
hídricos (IGAM, 2015d) e tem sua arrecadação advinda da fonte 60 (Recursos Diretamente
Arrecadados), sendo esta referente aos serviços de juros de empréstimos e à amortização
de financiamentos de projetos.

Observando a Tabela 1, percebe-se um aumento na arrecadação para todas as unidades,
entre os anos de 2011 e 2013. Nestes anos, a arrecadação total do Sisema cresceu
18,72%, já entre os anos 2013 e 2014 houve decréscimo de 22,32% na arrecadação de
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todas as unidades do Sisema. É importante citar que o ano de 2014 foi eleitoral, o que pode
ter gerado impactos sobre as atividades.

Outra maneira de analisar a receita encontra-se exposta na Tabela 2. Nesta, é indicada a
porcentagem que a arrecadação de cada unidade representa, em relação à arrecadação
total anual. Por meio desta, pode-se observar que o Sisema e o IEF, juntos, constituem uma
média de 74% da receita total do Sistema, considerando todos os anos. Reiterando a
situação apresentada na Tabela 1, na qual o IEF e o Sisema se apresentam com os maiores
valores absolutos de arrecadação.

Antes de 2011, a arrecadação da fonte 31, atualmente do Sisema, competia ao Igam, assim
esta entidade tinha maior relevância sobre a arrecadação. Ainda assim, as demais
entidades (Igam e Feam) juntas representam uma média de 20,93% da arrecadação,
durante os quatro anos analisados.

Tabela 2 - Participação percentual da Receita Arrecadada por Unidade Administrativa do
Sisema para os anos de 2011 a 2014
Unidade

2011

2012

2013

2014

Sisema

40,62%

40,94%

33,99%

33,76%

Semad

5,14%

5,15%

7,00%

4,01%

Feam

10,99%

9,82%

11,44%

13,05%

IEF

34,62%

34,95%

38,32%

38,34%

Igam

8,59%

9,05%

1 0 ,1 0 %

10,65%

Fhidro

0,04%

0,08%

0,16%

0,18%

Total

1 0 0 ,0 0 %

1 0 0 ,0 0 %

1 0 0 ,0 0 %

1 0 0 ,0 0 %

Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados do Siafi-MG - MG, abril de 2015.

Com a reformulação do Sisema, a elaboração dos orçamentos da Semad, IEF, Igam e Feam
passaram a se dar de maneira conjunta, e assim algumas receitas arrecadadas pelas
entidades passaram a subsidiar as despesas da Semad. Sendo assim, são apresentadas as
receitas do Sisema por fontes.

Para a compreensão da Tabela 3, é importante denominar cada fonte de recurso presente
nas receitas do Sisema:
•

Fonte 10 - Recursos Ordinários
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•

Fonte 24 - Convênios, Acordos e Ajustes

•

Fonte 26 - Taxa Florestal

•

Fonte 31 - Compensação Financeira pela Utilização de Recursos Hídricos

•

Fonte 47 - Alienação de Bens de Entidades Estaduais

•

Fonte 52 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental

•

Fonte 60 - Recursos Diretamente Arrecadados

•

Fonte 61 - Recursos Diretamente Arrecadados com Vinculação Específica

•

Fonte 70 - Convênios, Acordos e Ajustes Provenientes dos Municípios, Estados e
Organizações Particulares

•

Fonte 72 - Taxa de Fiscalização de Recursos Minerários

•

Fonte 74 - Acordos e Ajustes de Cooperação Mútua com os Estados, o Distrito
Federal, os Municípios, as Instituições Privadas e os Organismos do Exterior.

A fonte responsável pela maior participação na receita do Sisema é a 31, seguida das fontes
61 e 60, que correspondem a Recursos Diretamente Arrecadados, e Recursos Diretamente
Arrecadados com Vinculação Específica, respectivamente. As fontes com menor peso na
arrecadação são as 47, 70, 74 e 24, sendo a primeira correspondente à Alienação de bens,
e as demais fontes relativas a Convênios, Acordos e Ajustes.

Os recursos da fonte 72, Taxa de Fiscalização de Recursos Minerários, não são
arrecadados pelo Sisema, sendo de responsabilidade da SEF. Porém algumas despesas
estão vinculadas a esta fonte de receita, como, por exemplo, os gastos com o controle e
fiscalização ambiental. Esta fonte será analisada de maneira mais detalhada posteriormente.

Tabela 3 - Receita Arrecadada do Sisema por fonte de recurso nos anos de 2011 a 2014
(continua)
Fonte

2011

2012

2013

2014

Fonte 10

28.807.403,05

34.376.885,65

41.609.589,97

15.302.524,84

Fonte 24

6.342.990,81

5.457.655,50

2.899.497,43

81.224,49

Fonte 26

46.350.147,99

47.142.259,42

47.570.422,11

52.790.686,33

Fonte 31

164.226.023,11

192.173.411,87

158.329.223,19

125.870.608,58
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(conclusão)
Fonte

2011

2012

2013

2014

Fonte 47

446.901,61

25.773,07

328.608,23

227.700,00

Fonte 52

13.404.938,29

10.830.574,49

20.226.709,68

16.731.341,61

Fonte 60

73.068.017,54

69.585.010,48

69.995.842,87

72.044.524,43

Fonte 61

71.645.830,01

107.714.133,98

138.841.697,25

89.088.327,42

Fonte 70

0 ,0 0

2.120.553,52

173.684,38

211.867,79

Fonte 72

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

Fonte 74

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

506.034,57

Total

404.292.252,40

469.426.257,98

479.975.275,11

372.854.840,06

Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados do Siafi-MG -MG, abril de 2015.

Tendo em mente estas arrecadações gerais, apresenta-se na Tabela 4 as despesas
liquidadas por unidade. Com a apresentação das despesas, busca-se identificar se as
unidades e o próprio Sisema são autossustentáveis, isto é, se suas despesas são
proporcionais às suas receitas.

O IEF foi a unidade que mais apresentou gastos durante todos os anos, seguido da Semad,
podendo atribuir este fato à concentração das atividades de regularização e fiscalização
nesta. A despesa pode estar relacionada, principalmente às atividades referentes ao
controle e à fiscalização, que exigem gastos elevados, especialmente quanto às ações do
prévio incêndio.

Tabela 4 - Despesa Liquidada por Unidade Administrativa do Sisema para os anos de 2011
a 2014
(continua)
Unidade

2011

2012

2013

2014

Sisema

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

Semad

75.988.459,48

92.259.473,11

96.996.431,87

97.237.473,13

Feam

25.345.779,59

30.402.610,80

32.612.085,69

30.445.587,51

IEF

89.434.838,62

94.617.857,15

106.772.800,06

115.693.202,04

Igam

33.550.558,16

43.661.853,43

44.987.896,26

36.225.414,50
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Tabela 4 - Despesa Liquidada por Unidade Administrativa do Sisema para os anos de 2011
a 2014
(conclusão)
Unidade

2011

2012

2013

2014

Fhidro

39.853.049,97

14.170.092,92

15.107.961,99

7.279.039,35

Total

264.172.685,83

275.111.887,41

296.477.175,86

286.880.716,53

Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados do Siafi-MG -MG, abril de 2015.

Ao passo que a Semad não tem personalidade jurídica e, portanto, não pode haver
arrecadação direta de recursos, esta unidade especificamente não se mostra sustentável
em suas finanças. Esta executa uma despesa, aproximadamente, de três a seis vezes maior
do que a arrecadação. As entidades, porém, gastam menos do que arrecadam, com
exceção do Fhidro. Neste sentido, o Sisema, como um todo, apresenta sustentabilidade
financeira, arrecadando mais do que gastou durante os anos de 2011 a 2014.

Postas estas arrecadações e despesas gerais, serão especificadas neste momento as
arrecadações advindas do serviço de fiscalização ambiental do Estado. As três receitas
relacionadas diretamente com a fiscalização ambiental, dizem respeito à Taxa de Controle e
Fiscalização Ambiental, à Taxa de Fiscalização de Recursos Minerários e às Multas por
Infração à Legislação Ambiental.

Como nenhuma das unidades do Sisema arrecada recursos na fonte 72 ou possuem o valor
repassado diretamente, os valores desta foram extraídos do Portal da Transparência de
Minas Gerais.

A Tabela 5 indica a receita arrecadada, por meio do serviço de fiscalização ambiental para
os anos de 2011 a 2014. De acordo com esta, percebe-se uma queda de 25,63% da
arrecadação oriunda de multas, relativas à fonte 60, quando comparados os anos de 2011 e
2014, representando uma diferença de arrecadação de R$ 3.354.627,24. Este valor
corresponde, por exemplo, a mais do que é gasto anualmente pela Sufai estritamente com a
atividade de fiscalização ambiental.
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Tabela 5 - Receita arrecadada por meio do serviço de fiscalização ambiental para o período
de 2011 a 2014
Fonte

2011

2012

2013

2014

Fonte 52

13.404.938,29

10.830.574,49

20.226.709,68

16.731.341,61

Fonte 60

13.053.551,65

9.685.682,62

9.152.004,31

9.707.924,41

Fonte 72

0 ,0 0

154.688.387,72

264.145.840,14

260.328.384,99

Total

26.460.500,94

175.204.644,83

293.524.554,13

286.767.651,01

Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados do Siafi-MG -MG e no Portal da Transparência,
abril de 2015.

Não se pode perceber relação direta entre a queda da arrecadação e a diminuição das
operações de fiscalização ambiental. Isto porque, em uma única operação vários pontos
podem ser fiscalizados, o que pode gerar mais ou menos Autos de Infração. Ainda há que
se considerar o fato de que a Deliberação Normativa da Copam n° 74 de 2004 institui dois
critérios para que as multas sejam cobradas, sendo eles: tipo de infração e o porte do
empreendimento. Assim, não há como estabelecer relação (salvo no caso de um estudo
meticuloso que analise os processos individualmente) a queda no valor das multas à
diminuição de quantitativo de AI’s, tendo em vista que a maioria dos empreendimentos
fiscalizados pode ser de pequeno porte, o que gera consequentemente menores valores
para as multas.

Ainda sobre a cobrança das multas, reitera-se que o objetivo da fiscalização não é a
arrecadação, mas sim fazer com que as leis ambientais sejam respeitadas. Ainda assim, a
evolução da receita pode ser considerada como um indicativo para o serviço da fiscalização.
Contudo, percebe-se um grande passivo na cobrança das multas, situação esta exposta no
segundo capítulo deste trabalho. Devido a este fato, não é possível correlacionar número de
fiscalizações com orçamento advindo das multas, justamente porque, estas não são
efetivamente e necessariamente pagas no próprio período anual, na qual a fiscalização é
realizada.

Atualmente a DAICP conta somente com um número aproximado de 20 servidores com
formação jurídica, o que contribui para a morosidade dos processos. Ainda há que se
ponderar sobre a existência de fatores externos à DAICP, como a possibilidade de o
autuado recorrer ao poder judiciário, o que influencia no aumento do tempo para a efetiva
cobrança da multa. Pelas visíveis dificuldades de se estabelecer controles de desempenho,
não há vinculação com metas específicas para este quesito no Acordo de Resultados.
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A ineficiência na execução da cobrança da multa pode gerar descrédito com a política de
fiscalização ambiental, incitando os empreendimentos a continuarem na situação de
irregularidade, tendo em vista ser extenso o período compreendido entre a fiscalização e a
cobrança da multa. Havendo até mesmo a possibilidade de prescrição da multa, caso
passem cinco anos contados a partir da data da prática do ato, de acordo com a Súmula n°
467 do STJ de 2010.

Instituída em dezembro de 2011, pela Lei Estadual n° 19.976, a Taxa de Controle,
Monitoramento e Fiscalização das Atividades

de

Pesquisa,

Lavra,

Exploração e

Aproveitamento de Recursos Minerários (TFRM), tem seus recursos destinados para a
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sede), Semad, IEF e Igam, para
aplicação em políticas de registro, controle, fiscalizações e estudos que envolvam os
recursos minerários. Apesar da previsão na referida Lei, de que estas instituições contam
com o apoio da Secretaria de Estado de Fazenda (SEF), Polícia Ambiental da Polícia Militar
de Minas Gerais (PMMG), Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), Instituto
de Desenvolvimento Integrado de Minas Gerais (Indi), Fundação de Amparo à Pesquisa do
Estado de Minas Gerais (fapemig) e da Fundação Centro Tecnológico de Minas Gerais
(Cetec), não houve previsão de repasse direto dos fundos arrecadados para as mesmas. A
fonte 72 corresponde à TFRM, e mediante consulta ao Siafi-MG não foi localizada
destinação de proporção desta arrecadação para a Semad, IEF ou Igam.

A Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental (TCFA), fonte 52 é cobrada de forma unificada
pela União e pelo Estado, por meio do termo de cooperação técnica, celebrado em 2011. A
partir de então, a cobrança da taxa se dá somente uma vez e é realizada a distribuição entre
Estado e União, conforme o previsto em lei. O Estado tem direito a 60% do recolhido e a
União a 40%. Conforme a Lei n° 14.940, de 2003 e o Decreto n° 44.045, de 2005, o valor na
íntegra deve ser aplicado em atividades para custear o controle e a fiscalização das
atividades poluidoras. Pretti (2012) infere sobre o processo de institucionalização desta taxa,
segundo o qual a TCFA é instituída no âmbito da Lei, que dispõe sobre a Política Nacional
do Meio Ambiente, devendo ser destinada à execução de atividades de controle e
fiscalização das atividades poluidoras, bem como daquelas atividades que fazem o uso de
recursos naturais.

Sendo assim, será exposta na Tabela 6, a arrecadação da TCFA e os gastos com a
fiscalização e os demais gastos do Sisema, financiados pela TCFA, para os anos de 2011 a
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2014. Com isso, tenta-se traçar um paralelo, a fim de verificar se o que é arrecadado com a
taxa é de fato utilizado para a fiscalização ambiental.

Tabela 6 - Arrecadação da TCFA, gastos anuais com a fiscalização e demais gastos do
Sisema subsidiados pela taxa para os anos de 2011 a 2014
Ano

2011

2012

2013

2014

Arrecadação

13.404.938,29

10.830.574,49

20.226.709,68

16.731.341,61

Gastos com a
fiscalização
ambiental
subsidiados pela
TCFA1

782.989,92

1.339.339,89

1.191.444,16

1.000.601,71

Demais gastos
subsidiados pela
TCFA

4.433.747,81

3.081.898,87

7.926.689,81

10.899.742,11

Gasto total

5.216.737,74

4.421.238,75

9.118.133,98

11.900.343,82

Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados do Siafi-MG e no Portal da Transparência, abril
de 2015.
1 Valores referentes aos gastos destinados estritamente à fiscalização, na Sufai.

Ao passo que a Tabela 6 evidencia os valores absolutos dos gastos, a Tabela 7 evidencia a
proporção dos gatos subsidiados pela TCFA. A Tabela 7 demonstra que é de 7,62%, a
média de gastos com a fiscalização ambiental, subsidiados pela TCFA em proporção à
receita total desta taxa. O ano de 2012 apresentou a situação mais atípica, chegando a
utilizar 12,37% do total arrecadado com a taxa na atividade de fiscalização. Entretanto, este
ano apresentou menor arrecadação da TCFA e maior despesa com a fiscalização, em
termos absolutos. No ano de 2011, as ações subsidiadas pela TCFA corresponderam às
ações da Feam e do IEF com a fiscalização. Nos demais anos corresponderam a gastos da
Sufai com a fiscalização.
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Tabela 7 - Percentual das despesas anuais, com as atividades de fiscalização ambiental e
demais atividades do Sisema, subsidiadas pela TCFA, em relação à sua arrecadação anual
para os anos de 2011 a 2014
Ano

2011

2012

2013

2014

Percentual dos
gastos anuais da
TCFA destinados à
fiscalização
ambiental

5,84%

12,37%

5,89%

5,98%

Percentual dos
gastos anuais da
TCFA em relação à
arrecadação

38,92%

40,82%

45,08%

71,13%

Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados do Siafi-MG e no Portal da Transparência, abril
de 2015.

Há que se considerar também que a taxa deve ser vinculada com atividades de controle
ambiental. Sendo assim, as mesmas Tabelas 6 e 7 demonstram os demais gastos do
Sisema com atividades de controle, para os anos analisados. A Lei não estabelece quais
são as atividades de controle ambiental, o que gera uma margem grande para
interpretações do que se pode ou não ser considerado nesta tipologia do gasto. Ainda
assim, o percentual médio dos gastos com as demais ações, consideradas como de controle
pelo Sisema, em relação à arrecadação anual da TCFA corresponde à 48,99%.

No ano de 2011, as demais atividades e projetos de controle, além da fiscalização ambiental
do Sisema, subsidiados pela TCFA foram: “otimização da gestão de resíduos sólidos
industriais e especiais”; “implantação do programa ambientação”; “direção superior”;
“remuneração de pessoal ativo e encargos sociais”; “estudos e proposições para
fortalecimento da política pública”; “gestão da qualidade ambiental”; “mudanças climáticas,
energia e produção sustentável” e “prevenção e controle de eventos críticos (prévio
incêndio)”. No ano de 2012, a única ação que não esteve relacionada com a fiscalização, foi
a “prevenção e controle de eventos críticos (prévio incêndio)” (SIAFI-MG, 2015).

Para o ano de 2013, de acordo com a descrição da despesa, as atividades de controle
corresponderam a projetos e atividades de: “mitigação e adaptação às mudanças
climáticas”; “redução e valorização de resíduos”; “gestão ambiental de resíduos”; “gestão da
qualidade do ar e de emissões atmosféricas”; “produção sustentável; ambientação educação ambiental em prédios públicos de Minas Gerais”; “complementação financeira do
regime próprio de previdência social” e “prevenção e controle de eventos críticos (prévio
incêndio)”. Já o ano de 2014, como demais atividades de controle, considerou as atividades
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de “planejamento, gestão e finanças” e "prevenção e controle de eventos críticos (prévio
incêndio)”, que juntas, neste ano, absorveram um valor de R$10.899.742,11 (SIAFI-MG,
2015).

Os gastos com o serviço de fiscalização não se restringem à fonte de recurso 52, sendo
advinda também das fontes 31, 60 e 26. Sendo assim, a Tabela 8 apresenta os gastos
anuais totais com a fiscalização. Para o ano de 2011 os dados incluem dois tipos de gastos:
gastos com fiscalização ambiental realizada pela Sufai e gastos de fiscalização ambiental
realizados pelas demais unidades, dentre elas Igam, Feam, e IEF.

Para os anos posteriores, o gasto com a fiscalização das três entidades fica dissolvido nos
projetos os quais estas realizam. Por exemplo, a gestão das unidades de conservação é
uma atividade realizada pelo IEF e que demanda a fiscalização nestas unidades apenas.
Assim, os gastos com fiscalização estão diluídos na atividade “gestão das unidades de
conservação”.

A Tabela 8 apresenta os gastos da Sufai, por ação. Os gastos desta com ações de controle
e fiscalização se dividem em três, sendo eles: gastos com as atividades de fiscalização da
Semad e dos

Núcleos,

representados

pelas ações

de números 4151

e 4386,

respectivamente; e as ações de prevenção a eventos críticos e incêndios florestais, ou
Prévio Incêndio, representado pela ação de número 4434. Esta última corresponde aos
maiores valores gastos pela fiscalização e até mesmo esta teve seu orçamento fortemente
reduzido, quando comparado o ano de 2012 com o ano de 2014.

A terceira linha da tabela corresponde ao percentual gasto pelas ações 4151 e 4386 em
proporção à receita arrecadada, advinda de multas por infração - fonte 60, resultante do
serviço de fiscalização. Esta porcentagem evidencia que é gasto uma média de 16,43% do
que se arrecada diretamente por meio da atividade de fiscalização, evidenciando a
sustentabilidade destes gastos.
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Tabela 8 - Gastos anuais com a Fiscalização Ambiental na Semad e a proporção do gasto
em relação a recursos advindos da fiscalização por meio da fonte 60
Ano

2011

2012

2013

2014

Gastos com a
fiscalização: ações
4151 e 4386

3.058.068,09

1.704.884,64

1.242.120,29

1.080.998,10

Gatos com o
Prévio Incêndio:
ação 4434

4.214.334,39

18.471.605,14

14.031.812,11

10.109.019,70

Proporção entre
gastos com a
fiscalização e
receitas de multas
por infração

23,43%

17,60%

13,57%

11,14%

Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados do Siafi-MG -MG, abril de 2015.

A Tabela 4 demonstra que, dentro do Sisema, a Semad é a segunda unidade que mais
gasta, apesar destes gastos serem atribuídos à fiscalização. A partir do detalhamento dos
gastos da Sufai por ação, identificados na Tabela 8, pode ser percebido que o maior gasto é
relativo ao Prévio Incêndio.

As Tabelas 5 e 8 apresentam, respectivamente, a receita total advinda da fiscalização e os
gastos totais com as ações de fiscalização. Com a análise destas Tabelas, percebe-se uma
queda significativa da despesa com a fiscalização e também da receita. Contudo, o serviço
de fiscalização durante os últimos quatro anos, tem gerado mais receitas que gastos, sendo,
portanto, sustentável até mesmo quando analisada somente a fonte 60, que corresponde às
multas advindas de infrações.

5.2.2 O quantitativo de operações de fiscalização

Antes de dar início à análise deste tópico, importa chamar a atenção para a dificuldade de
se encontrar os dados, em que muitos não foram localizados, outros foram estimados e
alguns sofreram mudanças ao longo do tempo sobre a forma de serem contabilizados. Além
disso, cada operação de fiscalização possui um período de duração peculiar gerando
diferenciados quantitativos de autos de infração e de estabelecimentos visitados. Ainda
assim, a autora do presente trabalho considerou importante apresentá-los, chamando a
atenção para estas limitações.
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A Defis, com o Plano Anual, prevê as operações a serem realizadas. Esta desenvolveu a
expertise em planejar as operações da tipologia especial. Porém, também é atribuição desta
diretoria acompanhar as operações das demais diretorias, Nufis e PMMG.

Sendo assim, é exibida a Tabela 9, apresentando o número de operações previstas pela
Defis, baseadas nos Planos Anuais que esta diretoria realizou entre 2011 e 2014. De acordo
com a Tabela, pode ser observado um grande fator limitador: A Defis prevê apenas
operações ordinárias e especiais, haja vista que não há possibilidade de previsão das
atividades extraordinárias, uma vez que estas são advindas de demandas externas. O
grande problema é o descompasso na realização do Plano Anual, o qual prevê
aproximadamente

o

mesmo

quantitativo

de

atividades

ordinárias

e

atividades

extraordinárias. Entretanto, as ordinárias são realizadas pelas diretorias em um quantitativo
muitas vezes menor, até mesmo que as operações especiais, situação que será exposta na
Tabela 10. Além disso, as operações extraordinárias representam aproximadamente 60%
das operações realizadas, devendo ser previsto o devido tempo para a realização desta
tipologia.

Tabela 9 - Quantitativo de operações de fiscalização ambiental planejadas pela Diretoria de
Estratégia em Fiscalização e proporção entre a tipologia de operação e o total de
fiscalizações planejadas para os anos de 2011 a 2015
Anos

Operação
Especial

Operação Ordinária

Total

Proporção das
operações
especiais

Proporção das
operações
ordinárias

2011

10

43

53

18,87%

81,13%

2012

6

554

560

1,07%

98,93%

2013

11

1002

1013

1,09%

98,91%

2014

11

597

608

1,81%

98,19%

2015

10

719

729

1,37%

98,63%

Fonte: Elaborado pela autora com base nos Planos Anuais de Fiscalização Ambiental da Defis
referentes aos anos de 2011 a 2015.

Na Tabela 10 será evidenciada a quantidade de operações realizadas de fato pelas
diretorias, conforme a tipologia, e a unidade que a executou, para os anos de 2011 a 2014.
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Este quantitativo reflete as operações realizadas pelas diretorias, Polícia e Núcleos, de
acordo com os Relatórios de Gestão. Sendo que, as duas últimas instituições repassam
para as diretorias as atividades realizadas que dizem respeito à atuação de cada diretoria.

Para os dados da tabela, que constam com o traço, significa que o tema não foi abordado
no Relatório Gerencial ou então que este documento não foi encontrado para o ano de
referência. Por exemplo, no ano de 2011 e 2012 a Dfhas não realizou os Relatórios de
Gestão. Ressalta-se que nessa época houve uma troca de gestores e, portanto, somente a
partir de então os documentos passaram a ser confeccionados. Quando indicado pelo
numeral zero, significa que não foi realizada nenhuma operação que caiba na tipologia
correspondente, conforme especificado no relatório.

Tabela 10 - Quantitativo de operações de fiscalização executadas pelas diretorias
classificadas por tipologia e por diretoria que a executou
Diretoria

Tipologia

2011

2012

2013

2014

DFbio

Especial

5

3

7

3

DFbio

Ordinária

2

0

5

2

DFbio

Extraordinária

86

482

112

149

Dfhas

Especial

-

-

6

5

Dfhas

Ordinária

-

-

1

12

Dfhas

Extraordinária

-

-

831

353

DFpes

Especial

0

0

-

2

DFpes

Ordinária

22.029

1.877

-

232

DFpes

Extraordinária

1.825

-

-

-

23.947

2.362

962

758

Total

Fonte: Elaborado pela autora com base nos Relatórios Gerenciais da DFpes, Dfhas e DFbio do anos
de 2011 a 2014.

Sobre as Tabelas 9 e 10, é importante destacar a mudança na forma de computar o
quantitativo de operações realizadas. Tal fato se deu uma vez que a DFpes, nos anos de
2011 a 2012, contabilizou o quantitativo de fiscalização pelo número de municípios
fiscalizados e não por operações realizadas, em um período de tempo definido, destinadas a
um mesmo tipo de fiscalização, como por exemplo, uma ação que busca fiscalizar o
desmate. Esta situação reflete a queda brusca entre os anos de 2012 e 2014. Ainda assim,
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pode-se dizer que de fato houve a queda de operações de fiscalização, porém, não de
maneira tão acentuada quanto a especificada. Se no ano de 2012 foram visitados 2.570
estabelecimentos, no ano de 2014 foram visitados 1.577. Somente a DFpes contabilizou
desta maneira as operações realizadas. As demais diretorias contabilizaram por operações,
independentemente do número de municípios visitados.

Quando não se considera os anos de 2011 e 2012, os quais foram influenciados por esta
metodologia diferenciada em quantificar a fiscalização, percebe-se que o quantitativo de
operações extraordinárias representou a maioria das atividades de fiscalização realizadas,
de acordo com a Tabela 11. Em segundo lugar, estão as operações ordinárias e em terceiro
lugar as especiais. No ano de 2013 não foram contabilizadas as operações ordinárias da
DFpes, sendo assim, este ano pode ser considerado atípico.

Tabela 11 - Quantitativo de operações executadas por tipologia e proporção entre a
tipologia de operação e o total de operações realizadas anualmente para os anos de 2011 a
2014

Tipologia

2011

Proporção
entre
tipologia e
o total de
operações

2012

Proporção
entre
tipologia e
total de
operações

2013

Proporção
entre
tipologia e
o total de
operações

2014

Proporção
entre
tipologia e
o total de
operações

Especial

5

0 ,0 2 %

3

0 ,1 %

13

1,4%

10

1,3%

Ordinária

22.031

92,0%

1.877

79,5%

6

0 ,6 %

246

32,5%

Extraordinária

1.911

8 ,0 %

482

20,4%

943

98,0%

502

6 6 ,2 %

Total

23947

1 0 0 ,0 %

2362

1 0 0 ,0 %

962

1 0 0 ,0 %

758

1 0 0 ,0 %

Fonte: Elaborado pela autora com base nos Relatórios Gerenciais da DFpes, Dfhas e DFbio para os
anos de 2011 a 2014.

Todas as dificuldades para contabilização dos dados e em compará-los remetem à ausência
de um banco de dados unificado e consolidado. Estes podem fortalecer, não apenas o
controle, mas permitir uma atuação mais estratégica da Defis e de toda a Sufai.

5.2.3 A equipe de fiscalização

Foi realizado um histórico referente à equipe destinada à fiscalização ambiental, a partir do
ano de 2011 até o ano de 2014. O levantamento foi realizado de maneira simplificada, por
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não haver uma base de dados específica. Sobre o tamanho da equipe, foi realizada uma
pesquisa com as pessoas que se encontram na diretoria, desde a criação destas. A partir
dos números apontados foi realizada a média entre estes. Somente a DFpes possuía em
seus Relatórios o quantitativo da equipe desde o ano de 2011; a Dfhas tinha este relatório
apenas para os anos de 2013 e 2014, portanto, para os anos de 2011 e 2012 seus valores
foram estimados, bem como em todas as demais diretorias. Foram analisadas também listas
de contatos telefônicos anuais, as quais possuíam o quantitativo da equipe de toda a Sufai,
porém, estas listas somente continham dados dos anos de 2013 e 2014.

Não foram levantados dados sobre os Núcleos de Fiscalização, porque não houve este
controle. Atualmente (até o mês de abril de 2015) consta a existência de 53 pessoas
trabalhando nos 11 núcleos e 47 pessoas na Sufai, excluídos os estagiários.

A Tabela 12 aponta para o histórico do quantitativo dos funcionários da Sufai. A unidade
Sufai diz respeito ao número de integrantes que trabalhavam junto ao superintendente,
inclusive este. Por este fato, representa um quantitativo menor que as demais diretorias em
todos os anos. A Defis é uma diretoria mais recente, razão pela qual houve um crescimento
no quantitativo de pessoal, sendo esta estruturada com o passar dos anos. Nas demais
diretorias, quando a fiscalização passou a ser responsabilidade da Semad, houve uma
transferência de servidores das três entidades para estas. Os servidores transferidos para
as diretorias da SUFAI, normalmente, se responsabilizaram pela mesma temática
desenvolvida anteriormente à reestruturação de 2011.

Tabela 12 - Histórico do quantitativo de funcionários da Sufai para os anos de 2011 a 2014
Ano

Sufai

Defis

Dfhas

DFpes

DFbio

Total

2011

3

4

14

12

11

44

2012

3

8

14

7

13

45

2013

5

10

13

7

14

49

2014

4

12

15

15

13

59

Fonte: Elaborado pela autora com base em relatos e em Relatórios Gerenciais da DFpes, Dfhas e
DFbio para os anos de 2011 a 2014.

A Tabela 13 apresenta a evolução do quantitativo dos funcionários em percentual. De forma
geral, em valores absolutos, percebe-se um aumento no corpo técnico para todas as
unidades, quando comparados os anos de 2011 e 2014. Entretanto, em termos percentuais,
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somente a Defis obteve aumento da equipe. As demais diretorias, em relação ao total de
cada ano, apresentou uma queda neste percentual, comparando os anos de 2011 e 2014.

Tabela 13 - Percentual do histórico do quantitativo de funcionários da Sufai para os anos de
2011 a 2014
Ano

2011

2012

2013

2014

Sufai

6,82%

6,67%

1 0 ,2 0 %

6,78%

Defis

9,09%

17,78%

20,41%

20,34%

Dfhas

31,82%

31,11%

26,53%

25,42%

DFpes

27,27%

15,56%

14,29%

25,42%

DFbio

2 5 ,0 0 %

28,89%

28,57%

22,03%

Total

100%

100%

100%

100%

Fonte: Elaborado pela autora com base em relatos e em Relatórios Gerenciais da DFpes, Dfhas e
DFbio para os anos de 2011 a 2014.

Para melhor compreensão da situação, referente ao grande passivo de cobrança de multas,
a Tabela 14 apresenta o histórico dos recursos humanos, para a Diretoria de Autos de
Infração e Controle Processual nos anos de 2011 a 2015, dados estes atualizados no mês
de março de 2015. Pode ser traçada uma relação entre o baixo número de trabalhadores
com a morosidade do processo.

De acordo com a Tabela 14, pode-se perceber que houve um crescimento de 150% do
quantitativo total dos recursos humanos, comparando a situação atual com o ano de 2011.
Os dados sobre o passivo da gestão de 2011-2014 ainda não foram mensurados.

Esta

Tabela ainda apresenta a proporção entre os "grupos” de trabalhadores da DAICP com o
total da equipe. A partir deste porcentual, fica evidenciado o foco dado ao setor jurídico, que
representa o maior volume de trabalho da diretoria.
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Tabela 14 - Histórico do quantitativo de recursos humanos que compõe a Diretoria de Autos
de Infração e Controle Processual para os anos de 2011 a 20151
Anos

Estagiário
Estagiário Servidor
Servidor
MGS
MGS
Total
Administrativo Jurídico Jurídico Administrativo Jurídico Administrativo

2011

1

0

1

1

6

3

12

2012

1

3

14

1

9

6

34

2013

1

3

24

0

10

10

48

2014

1

1

18

5

6

3

34

2015

2

1

19

5

0

3

30

Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados de gestão da Superintendência de Atendimento e
Controle Processual, março de 2015.
i dados referentes até o mês de março de 2015.

Reitera-se

que

o

setor jurídico

se

responsabiliza

diretamente

pelos

processos

administrativos advindos da fiscalização, pela conferência da consistência jurídica do AI e
pela decisão no processo administrativo, gerando ou não a cobrança da multa.

No ano de 2011, o setor jurídico chegou a ter apenas um servidor efetivo, passando para 19
servidores no ano de 2015. Contando com os Empregados Públicos da MGS - Minas Gerais
Administração e Serviços S.A., em 2011 havia 7 profissionais responsáveis pelo setor
jurídico. Em 2015, este quantitativo passou para 19, sendo todos servidores efetivos, o que
representa um aumento de 171, 43%, de pessoal dedicado ao jurídico. Este quantitativo de
servidores se responsabiliza por uma média de 2.500 autos de infração por mês, que por
consequência, gera o mesmo número de processos.

A Tabela 15 evidencia a proporção do quadro de profissionais, de acordo com sua
atribuição, em relação ao total da equipe. Esta reitera a situação apresentada na Tabela 14,
a qual demonstra que a equipe responsável pelo setor jurídico possui maior número de
profissionais em comparação aos demais setores.
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Tabela 15 - Percentual do histórico do quantitativo de recursos humanos que compõe a
Diretoria de Autos de Infração e Controle Processual para os anos de 2011 a 20151
Anos

2011

2012

2013

2014

2015

Estagiário
Administrativo

8,3%

2,9%

2,1%

2,9%

6,7%

Estagiário Jurídico

0,0%

8,8%

6,3%

2,9%

3,3%

Servidor Jurídico

8,3%

41,2%

50,0%

52,9%

63,3%

Servidor
Administrativo

8,3%

2,9%

0,0%

14,7%

16,7%

MGS Jurídico

50,0%

26,5%

20,8%

17,6%

0,0%

MGS Administrativo

25,0%

17,6%

20,8%

8,8%

10,0%

Total

100%

100%

100%

100%

100%

Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados de gestão da Superintendência de Atendimento e
Controle Processual, março de 2015.
i dados referentes até o mês de março de 2015.

No final do ano de 2014, o Decreto Estadual n° 45.824 de 2011, foi alterado pelo Decreto
Estadual n° 46.689 de dezembro de 2014. No que concerne à DAICP, esta ficou
responsável apenas pelo passivo de processos gerados até a data do Decreto n°
46.689/2014. Ainda de acordo com estas alterações, a Dadoc sofre uma adequação na qual
é desmembrada em dois setores: a Diretoria de Gestão das Denúncias Ambientais (Diged) e
os Núcleos Regionais de Gestão das Denúncias Ambientais e Controle Processual
(Nudecs), até o limite de 56. A partir de então, as novas multas geradas são destinadas à
Diged e aos Nudecs, conforme a circunscrição onde o AI foi lavrado.
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5.3 Apresentação das informações obtidas por meio das entrevistas

5.3.1 Questão orçamentária

Apesar da situação da queda da receita arrecadada por meio do serviço de fiscalização, não
é possível afirmar que tal diminuição está diretamente atrelada a um fato gerador específico,
como exposto pela Tabela. O entrevistado A indica que antes de 2011 havia um grande
número de contratados da MGS responsáveis pelo trâmite das multas, porém eles foram
retirados do estado e não foram repostos, o que pode haver impactado na arrecadação.

Sobre a fonte de arrecadação 72, que corresponde à TFRM, de acordo com a consulta
realizada no SIAF, os dados apontaram que não é destinada porcentagem desta
arrecadação para a Semad e entidades vinculadas. O entrevistado F, aponta que foi
realizado uma investigação pelo Ministério público sobre a utilização dos recursos advindos
desta taxa, cujo resultado apontou a necessidade de observância na forma dos repasses
vinculados. Ainda sobre esta, reitera-se que a Semad não é responsável pela sua
arrecadação, e tendo em vista a inexistência de repasse de crédito orçamentário, os valores
correspondem a zero na Tabela 2. Sendo assim, o presente estudo sugere que sejam
estabelecidas na lei, porcentagens de destinação do recurso para cada entidade prevista.
Quatro dos entrevistados apontaram o fato de a receita advinda da TCFA não ser aplicada
totalmente para ações de fiscalização, situação que pôde ser comprovada pelas Tabelas 6 e
7. Os entrevistados A e D, sobre a TCFA, afirmam que quase toda a arrecadação desta é
destinada ao cofre único e que, apesar de ter sido criada para a fiscalização, não retorna na
íntegra para a atividade.

Três dos entrevistados apontaram para a situação de queda da receita disponível para a
fiscalização ambiental. A situação apresentada pela Tabela 8 reitera este cenário.

Para o presente trabalho, houve a tentativa de realização de um levantamento, acerca do
gasto médio por operação de fiscalização. Porém, não há um controle efetivo que permita
que este cálculo seja realizado. O entrevistado A afirma, que esta situação se deve à falta
de um sistema que possibilite o controle. Os entrevistados G, H e F afirmam que este dado orçamento médio por operação - não retrataria a realidade, já que cada operação é muito
específica, tendo os parâmetros: quantitativo de integrantes, tempo de trabalho de campo e
pontos fiscalizados muito diferenciados.
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Assim, eles afirmaram que é possível a verificação somente do orçamento médio anual,
para as operações de fiscalização, correspondendo ao valor de R$1.500.000,00. É
importante frisar que este valor corresponde a dez meses de trabalho, já que durante dois
meses do ano os fiscais ficam impossibilitados de executar as atividades fiscalizatórias,
tendo em vista a indisponibilidade do orçamento. Esta informação foi alcançada por meio da
realização da média entre os valores apresentados nas entrevistas. Reitera-se o fato de tal
dado estar baseado em relatos, uma vez que para realizar o estudo mais aprofundado
deveria ser verificada operação por operação. E, ainda, considerando a inexistência de
banco de dados consistente, a análise e conclusão quanto ao valor médio foi estimado.
Além disso, deve-se ter em conta, de acordo com o entrevistado G, que tais valores
correspondem a diárias solicitadas, já que não há um sistema de controle que leve em
consideração os demais fatores, como gasolina, desgaste do veículo, manutenção dos
carros, pagamento de salário proporcional, etc.
5.3.2 O quantitativo de operações de fiscalização

A Defis, por meio do Plano Anual, realiza a previsão das operações a serem executadas.
Esta desenvolveu a expertise em planejar as operações da tipologia especial, entretanto,
também é atribuição desta diretoria o acompanhamento das demais tipologias de operações
de fiscalização. Esta responsabilidade, de acordo com o entrevistado D, ainda apresenta
diversos desafios. A atuação estratégica da diretoria é dificultada, principalmente pelas
restrições de acesso aos dados, que estão concentrados nas demais diretorias, Polícia
Ambiental e Nufis de forma não padronizada, apesar de a Defis ter tentado instituir uma
planilha padrão de planejamento e controle das operações de fiscalização.

A Tabela 11 demonstra a situação na qual, as operações extraordinárias são as que
apresentam maior quantitativo e, consequentemente, maior dedicação de recursos; em
segundo lugar, aparecem as operações ordinárias e, por último, as que se enquadram na
tipologia especial. Os relatos dos entrevistados D, F, G, C, B e A demonstraram que estes
tinham conhecimento sobre a forma de distribuição do quantitativo de operação de
fiscalização por tipologia. O entrevistado E aponta que aproximadamente 60% das
operações de fiscalização correspondem às respostas das demandas de órgãos de controle
e cidadãos. Devido a este fato, o entrevistado A diz que não acredita que sejam realizadas
atividades de fiscalização ambiental, mas sim atividades de atendimento aos órgãos de
controle.
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O entrevistado G complementa o que os entrevistados A e E apontaram. Este afirmou que a
maioria das demandas advindas da Dadoc e, portanto, da tipologia extraordinária, dizem
respeito a órgãos de controle que necessitam de informações complementares para o
julgamento do processo iniciado pela Polícia Ambiental. Esta situação se justifica porque a
Polícia Ambiental não possui o conhecimento técnico especializado para detalhar no BO as
informações necessárias à qualificação do crime ambiental, como por exemplo, acerca do
tipo de vegetação desmatada. Assim, esta situação, além de gerar retrabalho, é encontrada
na maioria das operações de fiscalização ambiental realizadas pelo Estado. Neste ponto
específico, identifica-se a ineficiência, em razão da necessidade da equipe retornar ao ponto
já fiscalizado, objetivando a coleta de informações mais detalhadas.

5.3.3 A equipe de fiscalização

Sobre o tamanho da equipe de fiscalização, dois entrevistados, A e H, apontaram para uma
diminuição significativa desta, quando comparado com anos anteriores a 2011. O
entrevistado A, ainda aponta como sendo um dos maiores entraves, o baixo quantitativo de
servidores destinados para a fiscalização, aliado a falta de um sistema de planejamento e
controle.

Com a criação e instituição dos Nufis, essa situação está se revertendo sensivelmente,
apesar dos núcleos ainda estarem em processo de instituição. Existem núcleos em que há
somente um servidor efetivo, como é o caso do Núcleo Regional de Fiscalização de Unaí,
de acordo com o informado pelo entrevistado D. Apesar de haver o apoio da PMMG, o que
contribui para o aumento do número de pessoal dedicado à fiscalização, estes não possuem
treinamento adequado, nem conhecimento técnico especializado, necessário para algumas
ações de fiscalização. A partir das informações prestadas pelos entrevistados, verificou-se
que com a centralização das atividades na Semad, as equipes de fiscalização diminuíram.
Entretanto, há uma tentativa de suprir esta defasagem, por meio de convênio com a PMMG,
como evidencia o entrevistado B.

Conforme relatado pelo entrevistado D, o relacionamento com a polícia foi apontado como
fator dificultador para colocar em prática as ações de fiscalização ambiental. Isto porque, o
relacionamento da PMMG está baseado em um modelo de "comando e controle”, resultando
em problemas de hierarquia.
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Foi levantada também a falta de um plano de carreira específico para os fiscais. Este fato
pode ser relacionado com a desvalorização do fiscal ambiental no Estado de Minas Gerais.
Os entrevistados A e H apontaram que a valorização salarial do fiscal é de extrema
importância, já que estes além de realizarem serviços desgastantes, que exigem atuação
noturna, viagens durante fins de semana, estão sujeitos a assédio quanto ao pagamento de
propinas durante o ato da fiscalização. Assim, esta seria uma forma de diminuir a
probabilidade de estes se sujeitarem a esta situação.

O entrevistado G coloca que os fiscais são servidores ocupantes de cargos das carreiras de
gestor, analista e técnico ambiental ou como agente ambiental. Porém, as atividades
desempenhadas vão muito além das atribuições dos referidos cargos, como por exemplo,
"ficar muito tempo fora de casa, sofrer ameaça, trabalhar de madrugada e à noite”
(ENTREVISTADO C). Atualmente, é concedida uma carteira de identificação funcional, que
credencia os servidores para atuarem como fiscais ambientais e de recursos hídricos,
conforme previsto na Lei Estadual 15.972 de 12 de janeiro de 2006, e com a Lei Delegada
Estadual n° 180, de 20 de janeiro de 2011.

Ainda é possível expor a relação entre o reduzido número no quantitativo de pessoal, com a
morosidade na cobrança das multas resultantes da atividade fiscalizatória do estado. A
DAICP é a diretoria em que se encontra o maior passivo de demandas, de acordo com o
entrevistado F. Ainda que a diretoria não execute diretamente a atividade de fiscalização, a
DAICP faz parte do ciclo do processo completo, correspondendo à última fase do processo
de fiscalização, que é a cobrança da multa. Todos os entrevistados concordaram ao
identificar a cobrança das multas como ineficiente. Na tentativa de explicar tal situação, os
entrevistados B e A ressaltaram a restrição do número de pessoal, como não sendo
proporcional à quantidade de processos. Reiterando este fato, o entrevistado F afirma que
este quantitativo é insuficiente para lidar até mesmo com o passivo da gestão 2011-2014
(que será mensurado somente no ano de 2015) e principalmente das gestões anteriores.

Como último ponto levantado neste tópico, o entrevistado F considera que para a gestão
2011 a 2014 ainda não é conhecido o quantitativo de multas prescritas, posto que o período
de prescrição, de acordo com a Súmula n° 467 de 2010, é de cinco anos, logo, estas
começarão a prescrever no início do ano de 2016.
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5.3.4 Infraestrutura destinada à fiscalização

Esta seção busca analisar, tanto a disposição dos instrumentos, quanto o acesso a estes.
Também serão analisados aqui os programas utilizados para a materialização da atividade.

Os instrumentos de trabalho podem ser divididos em duas tipologias, os de campo e os de
escritório. Para os instrumentos de campo se destacam: a câmera fotográfica, o GPS,
mapas, carro, equipamento de proteção individual (colete, botina, crachá, certeira de fiscal,
calça, moletom), canetas, bloco de notas, sacos e etiquetas para coleta de amostras.

Para os instrumentos de escritório está o computador, e como programas são usados o
Microsoft Excel, Microsoft Access, Google Earth Pro, Trekking maker, Microsoft Word,
Microsoft Excel, software de monitoramento contínuo desenvolvido pela Universidade
Federal de Lavras gerenciado pelo setor de geoprocessamento. Ainda como programas
usados como apoio para o planejamento, são utilizados os programas HEC-RAS, HECHMS, Siscah, ARC GIS e Quantum GIS.

Um problema levantado pelo entrevistado D é a falta de capacitação dos técnicos para a
utilização do Quantum GIS. Estes estão capacitados para usar o programa ARC GIS.
Entretanto, como o Quantum Gis é de uso livre, há uma tendência de uso deste programa,
por uma questão de economia do erário. Existem apenas três computadores com a licença
do ARC Gis, surgindo a necessidade urgente de capacitação dos servidores.

O entrevistado G aponta para a falta de veículos em boas condições, o que dificulta a
realização da fiscalização. Isto porque, muitas atividades são realizadas no meio rural, o
qual possui estradas precárias. Este problema caminha no sentido geral da necessidade de
manutenção contínua de todos os bens patrimoniais. Para os veículos existe este serviço,
porém, para as sondas, por exemplo, não há manutenção periódica como deveria (não há
laboratório ou convênio). Neste ponto são colocadas discussões, que não cabem neste
trabalho como, por exemplo, a viabilidade da locação de veículos.

Sobre o acesso aos bens, o entrevistado C aponta uma dificuldade no momento da
solicitação das diárias dos técnicos, para que estes possam ir a campo. Com as atividades
sendo realizadas no Centro de Serviços Compartilhados, há uma morosidade na execução,
gerando transtornos e atrasos na solicitação das diárias.
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Os entrevistados apontaram ainda para a falta de um sistema de informações eficaz. O atual
programa de concentração de informações é Sistema Integrado de Informação Ambiental
(Siam), apontado como inadequado para a retenção de informações sobre a fiscalização.

O entrevistado B aponta:
“O Siam encontra-se desatualizado e apresenta deficiência em vários
pontos, o que retarda as respostas. Além disto, o sistema não traz a opção
de digitalizar documentos, como por exemplo, o Auto de Infração,
possibilitando a perda de documentos” (Entrevistado B).

Tal situação remete à desvalorização da atividade de fiscalização, podendo culminar na
abstenção da cobrança da penalidade, gerada pela infração correspondente.

5.3.5 A atividade de fiscalização

Todos os entrevistados afirmaram que o atual modelo não supre as demandas de
fiscalização, fato evidenciado pelo passivo de demandas elevado, aliado ao fato da grande
dimensão do estado, com seus 853 municípios.

Entendendo que a fiscalização não se limita a ações de poluidor-pagador, ressalta-se a
importância destas estarem conjugadas com políticas de educação ambiental. A maioria dos
entrevistados apontou para a incipiência das políticas de educação ambiental no Sisema.
Estes convergem para a ideia de que, enquanto não houver uma atividade de educação
ambiental bem estruturada, a demanda de fiscalização ambiental continuará a ser muito
maior do que o estado tem capacidade para atender com atual corpo técnico.

É importante levantar aqui que o governo caminha no sentido de atuar em políticas de
educação ambiental, mas que estas ações ainda não são efetivas. Dentre elas se destacam
os projetos Nadando com Théo, Piracema e Roda Verde.

O entrevistado A coloca que o grande entrave da política de desconcentração da
fiscalização ambiental está relacionado com o quantitativo insuficiente de servidores, como
já

mencionado

anteriormente.

Os

Nufis

possuem

poucos

servidores

efetivos

e,

consequentemente, conseguem atender a demandas de forma limitada. Assim, para que as
demandas sejam atendidas, cria-se a dependência entre os núcleos, já que para ir a campo
estes devem trabalhar em conjunto.
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Segundo o entrevistado A, a situação de concentração da atividade fim, fiscalização
ambiental, estar sob a responsabilidade da Semad vai na contramão do processo de
descentralização, uma vez que esta deveria atuar como gestora e não como executora. Esta
situação retira a autonomia dos fiscais para decidir tanto sobre as áreas a serem
fiscalizadas, como também sobre a metodologia de trabalho, que agora é unificada. Esta
situação, de acordo com o mesmo entrevistado, acarretou uma diminuição no quantitativo
de fiscalizações (quando comparadas aos anos anteriores a 2011), e facilitou para que a
questão da fiscalização fosse politizada.
A ação de fiscalização para o entrevistado A é uma atividade de parcerias, na qual o Sisema
sozinho não conseguiria colocar em prática: "não adianta falar, eu Sisema vou fazer uma
fiscalização sozinho, é preciso da atuação da DMPM, órgãos federais, estaduais, etc.”
(ENTREVISTADO A).

Os entrevistados D e B apontam que o atual modelo de fiscalização foi pensado de uma
maneira e materializado de outra. A intenção era criar pequenas equipes de fiscalização,
porém estas deveriam "estar extremamente bem capacitadas, com equipamentos de ponta,
reconhecimento da carreira, apoio para realizar estudos, contar com apoio de sistemas de
geoprocessamento e de controle” (ENTREVISTADO D). Se tudo isso fosse materializado, os
entrevistados acreditam que o modelo seria bem sucedido.

Para os entrevistados, dentre os maiores desafios apontados do modelo atual, podem ser
citados: a falta de sistema informatizado; atual contenção de gastos do governo; falta de
veículos em boas condições; número reduzido de agentes fiscais; falta de um plano de
carreira específico para fiscais; número insuficiente de equipamentos e software, além da
burocracia no momento de solicitar as diárias.

O entrevistado B afirma que:
“se as informações do atual sistema fossem de qualidade, atualizadas e
confiáveis, 90 % das demandas seriam atendidas de maneira mais eficaz,
no sentido de rapidez e qualidade. Atualmente, para a visualização de
algum documento sobre o processo específico, será necessária a busca do
processo físico, na maioria dos casos” (ENTREVISTADO B).

Como ponto positivo, o entrevistado B levanta a criação dos Nufis, o que faz com que as
demandas sejam atendidas de forma desconcentrada, gerando capilaridade e certa
agilidade para o sistema de fiscalização. Os Nufis são importantes, principalmente em razão
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da dimensão do Estado de Minas Gerais, o que facilita o acesso a pontos remotos, gerando
agilidade no atendimento, nas demandas afastadas dos centros urbanos. No mesmo
sentido, o entrevistado E coloca que a desconcentração das atividades de fiscalização
fizeram com que as demandas fossem melhor percebidas, sendo que esta situação supre,
ainda que com suas limitações, a falta de um sistema inteligente, que focalize melhor os
pontos a serem fiscalizados.

Apesar de toda a estrutura do Choque de Gestão e das metas estabelecidas no Acordo de
Resultados, o entrevistado E acredita que o maior desafio para a fiscalização ambiental do
Estado seja a definição de focos estratégicos, com ações que apresentem resultados
multiplicadores. Para tal, coloca-se a necessidade de um sistema inteligente que focalize as
ações de fiscalização, a fim de se alcançar resultados melhores e mais precisos.

Sobre a estrutura adotada para a fiscalização, pode-se inferir que apesar do Plano Anual
prever as operações a serem realizadas e trazer certa rotinização, não há impedimento para
que as demandas emergentes sejam incluídas. Esta configuração traz a tentativa de
equilibrar os modelos de gestão burocrata-mecaniscista e os orgânicos, tratados no terceiro
capítulo. Com isso, conjuga-se o modelo mais rígido, que traz a rotininzação das atividades,
na medida do necessário, com o modelo mais adaptável à complexidade e emergência das
demandas, resultando em serviços de fiscalização diferenciados, já que cada operação é
única. Busca-se, também, a conjugação entre o planejamento e a execução, trazendo o foco
para o desenvolvimento das operações.

Por último, sobre a atividade de fiscalização, aponta-se para a sobreposição desta, em
razão da não transferência para a Semad em sua totalidade, podendo gerar conflitos e
desajustes no momento da execução da política, ainda que esteja previsto na Resolução
Conjunta n° 1.759/ 2012 a competência de cada instituição.
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho procurou analisar o modelo de fiscalização ambiental do Estado de Minas
Gerais, realizando uma breve exposição do fluxo do procedimento da fiscalização e uma
análise dos fatores de entraves e potencialidades do atual modelo, construídos a partir das
entrevistas.

Foi

exposta,

ainda,

uma

breve

análise

da

estrutura

organizacional,

relacionando-a com os objetivos estratégicos buscados.

Percebeu-se no decorrer do trabalho, que a centralização das atividades fim na Semad pode
ser considerada contrária ao processo de descentralização de políticas públicas, que vem
ocorrendo desde o advento da Constituição Federal de 1988. Porém, far-se-á necessário um
estudo mais aprofundado para avaliação quanto à eficácia do processo de concentração das
atividades fim na Semad, ao invés desta se limitar à definição de diretrizes e gestão do
processo de fiscalização, bem como para a análise do problema "autonomia versus controle”
sobre as políticas descentralizadas.

De acordo com o estudo, dentre os maiores gargalos, tem-se a ausência de um banco de
informações estruturado. O modelo estrutural do Sisema caracteriza-se por ser funcional,
porém, com equipes de trabalho agrupadas de acordo com a necessidade das operações de
fiscalização, o que facilita a troca de informações. Entretanto, somente a questão da
estrutura administrativa não é suficiente, devido ao volume de informações. A falta de um
sistema eficiente de dados que seja constantemente atualizado e permita o cruzamento de
elementos de outorga, licenças, infratores e etc. dificulta a realização da fiscalização. O
Sisema carece até mesmo de um sistema mais simples, já que o Sistema Integrado de
Informação Ambiental (Siam) foi apontado como inadequado para a retenção de
informações sobre a fiscalização.

Foi evidenciada também, a dificuldade em manter o controle dos dados sobre a fiscalização
ambiental devido à desconcentração da atividade de fiscalização, na qual não se tem
controle efetivo das ações realizadas nos Nufis e na Polícia Ambiental. É necessário que
sejam criados ou desenvolvidos instrumentos de gestão e controle para facilitar o processo
de desconcentração. Do contrário, poderá ser gerada uma situação de descontrole. Sendo
assim, a desconcentração deve ocorrer de forma coordenada.

Ainda sobre a questão das informações, é perceptível a situação na qual os bancos de
dados não são unificados e nem mesmo desenvolvidos de maneira que possam gerar
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relatórios satisfatórios acerca da fiscalização ambiental do Estado. Assim, eles estão
desconectados

uns

dos

outros,

evidenciando

certa

fragmentação.

Entretanto,

a

comunicação entre as diretorias se dá de forma satisfatória, onde a Dadoc busca responder
aos seus demandantes sobre o status das operações.

Foi levantado no princípio do trabalho, o fato das empresas levarem em consideração, na
sua análise de viabilidade do negócio a possibilidade das multas serem cobradas ou
prescreverem. Isso indica, não somente, o descrédito com as políticas de fiscalização, mas
também apontam que o valor das multas em proporção aos lucros auferidos é ínfimo,
aproximando-se a um percentual de 2%, em relação ao lucro líquido das empresas (esta
porcentagem diz respeito à sanção máxima). Ou seja, demonstra ser lucrativo correr o risco
de transgredir as leis ambientais.

A Fiscalização realizada atualmente pelo Estado está embasada em ações reparatórias e
não em ações preventivas. Quando a fiscalização ocorre, o meio ambiente já foi depredado.
Além disso, as multas e taxas geradas não são aplicadas na restauração deste “bioma”.
Muitas vezes tais receitas não retornam nem mesmo para a fiscalização, como é o caso da
Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental. De acordo com a Lei n° 14.940 de 2003 e o
Decreto n° 44.045 de 2005, o Estado deveria ter 60% da receita arrecadada com a TCFA,
destinados à fiscalização e controle ambiental. Entretanto, somente 53,42% deste valor é
utilizado de fato para estas atividades (controle e fiscalização), sendo que especificamente
para a fiscalização ambiental, este valor médio cai para 7,62%.

A fiscalização ambiental ainda deve caminhar para desenvolver maior quantitativo de
fiscalizações do tipo especial, que foi identificada como a tipologia mais efetiva. Ainda há
que se pensar em modelos de fiscalização que atuem também com políticas de prevenção e
não somente de reparação dos danos causados ao meio ambiente.

Algumas mudanças já foram implementadas, por exemplo, a promulgação do Decreto de n°
46.689 de 26 de dezembro de 2014, que introduziu adequações na Dadoc, a qual foi
desmembrada em dois setores: Diged e Nudecs. Tal transformação busca adequar aos
desafios postos, na tentativa de promover a mudança do quadro geral de abstenção da
cobrança das multas advindas do Auto de Infração. Este fato desqualifica e desperdiça o
trabalho do fiscal, trazendo a falta de credibilidade para o processo. Porém, esta adequação
ainda não contou com a estruturação da equipe, ou seja, os servidores foram realocados a
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fim de suprir a nova estrutura, não havendo aumento no número de profissionais para a
área.

Como um dos pontos positivos destacados pela maioria dos entrevistados, está a motivação
e dedicação da equipe na realização do trabalho. Tais fatos são atrelados à percepção pelos
servidores da importância do trabalho desenvolvido, o que traz bastante comprometimento
com o mesmo, apesar de não haver um plano de carreira específico para os fiscais.

Levanta-se o ponto, em que o modelo de concentração do processo de fiscalização
ambiental conseguiu promover o seu objetivo maior, que é a integração da fiscalização em
suas três agendas, verde, marrom e azul. Ainda destaca-se o fato de o modelo ser
relativamente novo, uma vez que este possui apenas quatro anos completos de execução.

São perceptíveis as melhorias no processo de gestão, desde o primeiro ano de execução,
no qual a metodologia de identificação de demandas de fiscalização foi aprimorada. Estudos
foram realizados, novos programas adotados, a qualidade do banco de dados foi melhorada
gradativamente e a capilarização, por meio dos núcleos, desenvolvida ao longo do tempo. É
normal que ainda existam desafios a serem superados, uma vez que todo processo de
mudança requer aprimoramento contínuo.

Neste sentido, o trabalho conclui que o modelo de fiscalização ambiental, por si só, não é
garantidor de um meio ambiente ecologicamente equilibrado, para esta e gerações futuras.
Neste ponto, agrega-se a necessidade de instituir políticas de apoio, como, por exemplo, a
educação ambiental efetiva.

Além disso, levanta-se o importante ponto sobre a necessidade de se obter um processo de
regularização ambiental baseado em estudos que realmente avaliem a capacidade de o
meio ambiente suportar novos empreendimentos, antes que estes sejam implementados.
Neste ponto, é inviável que sejam inseridos novos empreendimentos de forma desenfreada.
Sendo assim, como exposto no segundo capítulo, é necessário estabelecer limites prédeterminados quanto à “possibilidade de explorar”, para que não ocorra uma situação de
desordem no meio ambiente.

Os recursos naturais são escassos e limitados, sendo assim, para que seja garantido às
futuras gerações o direito de usufruir do meio ambiente equilibrado, é mister que se faça a
alocação eficiente dos bens ambientais. E para tal, o uso do Law & Economy se mostra um
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caminho interessante a se percorrer, uma vez que este preconiza a criação de leis mais
eficientes e que busque uma melhor alocação dos recursos naturais.

As políticas ambientais do Estado adentram a teoria econômica no momento em que se
busca a internalização das externalidades, por meio da cobrança de taxas sobre as
"condutas sujas”. Para buscar o equilíbrio entre desenvolvimento econômico e preservação
do meio ambiente, por meio das leis, o Legislativo deve criar mecanismos que direcionem a
decisão dos empreendedores para adoção de procedimentos limpos.
Por fim, o estudo evidencia que o Estado de Minas Gerais identifica os principais problemas
ambientais e institui dispositivos legais para tentar solucioná-los, realizando parcerias e
buscando identificar demandas advindas da sociedade, percebendo assim o ambiente
institucional no qual estão inseridos. Entretanto, os mecanismos de gestão que visem
garantir os resultados almejados, ainda precisam ser melhorados, para que os gargalos
sejam superados e a alocação eficiente dos recursos ambientais possa ocorrer de maneira
efetiva.
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APÊNDICES
APENDICE A - FLUXOGRAMA DO PROCESSO DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL DA
SEMAD
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(conclusão)
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APÊNDICE B - ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA

1.

Quais as atividades desempenhadas pela diretoria?

2.

Qual a metodologia usada para desempenhar tais atividades? (A Diretoria realiza um
planejamento das atividades?)

3.

Alguma destas atividades são desempenhadas em parceria? Se sim com quais
diretorias órgão ou segmentos da sociedade? Descrever como funciona a parceria.

4.

Quais os instrumentos usados para a realização das atividades? (Excel, programas,
sondas, GPS etc. - seja de trabalho ou instrumentos para a fiscalização)

5.

Qual o orçamento médio aplicado na realização dos procedimentos/ atividades padrão
por ano ou por mês - unidade de tempo que a diretoria tenha como controle?

6.

Quais os maiores desafios para a realização das atividades propostas? Quais os pontos
positivos da realização das atividades?

7.

A diretoria possui missão, visão e valores? Se sim, quais são. A Diretoria sabe a
missão,

visão

e valores

da Superintendência

respectiva/

Semad?

Leva em

consideração para a realização do planejamento?

8.

O atual modelo supre as demandas e atinge seus objetivos? Há uma maneira melhor
para a realização dos procedimentos - modelo ideal?

9.

Quanto tempo leva, em média, até que uma demanda seja atendida?

10. Espaço aberto para outros comentários que possam auxiliar no processo de pesquisa.
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ANEXOS
ANEXO A - MAPA DO CAMINHO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E
RECURSOS HÍDRICOS
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