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RESUMO 

 

A fiscalização e o controle das atividades humanas que fazem uso dos bens naturais são dever 

do Poder Público e é por meio do processo administrativo ambiental que o Estado atua em 

relação ao cumprimento da legislação no combate aos ilícitos ambientais. A partir da 

fiscalização das atividades, cabe ao Estado, em caso de constatação de práticas irregulares, 

lavrar Auto de Infração, que dá início ao processo administrativo que leva à aplicação da 

penalidade. No entanto, no contexto da Administração Pública de Minas Gerais, observa-se 

uma ineficiência processual em relação a essa atribuição, visto que, dos Autos lavrados a 

partir de 2011, mais de 70% ainda não tiveram decisão proferida. Diante deste quadro, o 

presente trabalho objetivou identificar quais fatores influenciam a baixa eficácia do 

processamento dos Autos de Infração Ambiental. Para tanto, foram levantados e analisados a 

normatização do processamento dos Autos de Infração nos âmbitos legais e institucionais, os 

dados qualitativos e quantitativos em relação aos resultados do processamento dos Autos de 

Infração, bem como as medidas adotadas para reduzir ou acabar com o passivo e os resultados 

até então alcançados. A metodologia utilizada constituiu em pesquisa bibliográfica, pesquisa 

documental, entrevistas semiestruturadas com seis servidores e análise de conteúdo. A 

pesquisa permitiu constatar que a Diretoria de Autos de Infração (DAINF), criada em 2011, 

não foi estruturada com os recursos organizacionais necessários para o alcance dos resultados 

esperados. Esse cenário se manteve até o ano de 2015, quando, com a Força Tarefa SISEMA, 

medidas de gerenciamento de processos começaram a ser tomadas. No entanto, essas medidas 

sofreram impactos negativos de fatores ligados às especificidades do setor público, como o 

enrijecimento dos processos devido às normatizações e legislações, a descontinuidade da 

política por influência governamental, entre outras. Assim sendo, apesar de apresentarem 

resultados positivos, as medidas adotadas ainda não foram capazes de reverter a situação da 

Diretoria e, assim, acabar com o passivo. Dessa forma, é importante que a forma com que 

esses fatores atuam seja compreendida para que possam, então, ser controlados.  

Palavras-chave: Autos de Infração. Passivo de Processos. Gerenciamento de Processos. 

Especificidades do Setor Público.  

  



 
 

ABSTRACT 

 

The inspection and control of human activities that make use of natural assets is duty of the 

Public Power and it is through the environmental administrative process that the State acts to 

ensure that the laws are complied in order to the fight against environmental illicit activities. 

Based on the inspection of the activities, it is up to the State, in case of irregular practices, to 

prepare a Certificate of Injury, which initiates the administrative process that leads to the 

application of the penalty. However, in the context of the Public Administration of Minas 

Gerais, there is a procedural inefficiency in relation to this assignment, since, of the 

Certificates drawn up as from 2011, more than 70% have not yet come to an end. In such a 

context, the present work aimed to identify which factors influence the low effectiveness of 

the processing of Environmental Infringement Certificates. In order to do so, were collected 

and analyzed the standardization of the processing of the Injury Reports in the legal and 

institutional areas, qualitative and quantitative data in relation to the results of the processing 

of the Infringement Notice, as well as the measures adopted to reduce or eliminate the liability 

until now. The methodology used consisted of bibliographic and documentary research, 

semistructured interviews with six servers and content analysis. The research made it possible 

to verify that the Directorate of Infringement Certificates (DAINF), created in 2011, was not 

structured with the necessary organizational resources to achieve the expected results. This 

scenario was kept until 2015, when process management measures started, with the SISEMA 

Task Force. However, these measures have suffered negative impacts from factors linked to 

the specificities of the State, such as the rigidity of processes due to regulations and 

legislation, the discontinuity of politics by governmental influence, and so on. Thus, despite 

the positive results, the measures adopted were not able to reverse the situation of the Board 

and, thus, to end the backlog. In this way, it is important to understand how these factors act 

so that they can, then, be controlled.  

Keywords: Infringement Certificates. Accumulation of Processes. Process Management. 

Specificities of the Public Sector. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

 

A evolução da sociedade, marcada pelo crescimento populacional e pelo 

desenvolvimento dos meios de produção, enfrenta diretamente a questão ambiental. Afinal, as 

atividades humanas se sustentam na exploração de recursos naturais e a intensificação dessas 

atividades produz impactos ambientais que levam à escassez desses recursos. Nesse sentido, 

medidas de conservação se fazem necessárias para garantir a sustentabilidade da vida na 

Terra. Entretanto, essa preocupação ainda é recente.  

Borges, Rezende e Pereira (2009) afirmam que o maior avanço nessa direção foi a 

criação da legislação ambiental como instrumento de política para a solução dos problemas 

ambientais decorrentes do desenvolvimento da atividade do homem. De acordo com esses 

autores, além de regulamentar as atividades e controlar o uso dos recursos naturais, esse 

instrumento também deve promover a conscientização ambiental. A partir da Constituição da 

República de 1988, o equilíbrio ambiental se tornou um direito constitucional, com um 

capítulo específico para tratar das questões relativas ao meio ambiente. As legislações 

infraconstitucionais também foram essenciais, pois determinaram deveres e obrigações ao 

restringir a utilização dos bens naturais e, em caso de omissão, determinaram medidas de 

punição rigorosas (BORGES; REZENDE; PEREIRA, 2009). 

No sentido de coibir as práticas abusivas, o dever do Poder Público de defender e 

preservar o meio ambiente faz necessária uma estrutura administrativa que atue no combate 

aos ilícitos ambientais. O processo administrativo ambiental é a ferramenta do Estado na 

proteção e recuperação do meio ambiente e no cumprimento do disposto na legislação, por 

meio do qual pode exercer a fiscalização e regularização das atividades humanas. A partir da 

fiscalização, cabe ao Estado, em caso de constatação de práticas desconformes à legislação 

ambiental, executar o processo de apuração e aplicação de penalidade. Esse processo se inicia 

com a lavratura de um Auto de Infração ambiental, que é objeto deste trabalho.  

No contexto da Administração Pública de Minas Gerais, observa-se uma anomalia, 

que é o enorme passivo de processos de Autos de Infração Ambiental não concluídos. Os 

dados da Diretoria de Autos de Infração (DAINF) da Secretaria de Estado de Meio Ambiente 

e Desenvolvimento Sustentável (SEMAD) permitem observar que a maioria dos processos 

lavrados a partir do ano de 2011 não chegaram a ser concluídos com uma decisão 

administrativa quanto à apuração e à penalidade da infração, como prevê a Lei (MINAS 
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GERAIS, 2017). Mais de 70% destes Autos de Infração encontram-se pendentes e o passivo 

de Autos não processados chega a mais de 100.000 processos.  

A necessidade de aperfeiçoar os processos levou a Diretoria a adotar, recentemente, 

estratégias que permitem a mensuração de suas atividades e a detecção de problemas que 

afetam o fluxo. Essas estratégias estão relacionadas ao Gerenciamento de Processos, 

ferramenta que permite criar um alinhamento entre os elementos processuais: entradas, saídas, 

estrutura e objetivos (MUEHLEN, 2005). Se bem sucedido, esse alinhamento promove o 

aumento do desempenho total em termos qualitativos, como uma maior capacidade de 

adequação a mudanças ambientais, e em termos quantitativos, como a eliminação de 

retrabalho. 

Diante dos resultados observados, esse trabalho se propõe a investigar como se dá o 

processamento dos Autos no âmbito administrativo e quais fatores influenciam a baixa 

eficácia do processamento dos Autos de Infração Ambiental.  

Sendo assim, tem-se como objetivo geral de pesquisa a identificação dos fatores que 

permitiram a produção e a manutenção do passivo de Autos de Infração na Administração 

Pública do Estado de Minas Gerais. Para tal, foram definidos os seguintes objetivos 

específicos:   

a) Estudar a normatização do processamento dos Autos de Infração nos âmbitos legais e 

institucionais; 

b) Levantar e analisar os dados qualitativos e quantitativos referentes aos resultados do 

processamento dos Autos de Infração; 

c) Analisar as medidas adotadas para reduzir ou acabar com o passivo e os resultados 

até então alcançados. 

O passivo de Autos lavrados sem conclusão demonstra vários prejuízos ao bem 

comum. O primeiro deles é o não cumprimento da finalidade das penas para infrações 

ambientais. Como muitos processos não são concluídos, as penas não são aplicadas, e não 

produzem seus efeitos preventivos, de conscientizar as pessoas para que não cometam 

infrações, e punitivos, de reprimir o infrator (PRADO, 2005). Além disso, essa ineficiência 

processual indica que há um grande montante de receita devida ao Estado que não foi 

arrecadada. E em relação às infrações propriamente ditas, a ineficiência indica que os danos 

identificados e autuados não foram analisados administrativamente, o que dificulta que sejam 

reparados. Nesse sentido, o estudo proposto se faz necessário devido à importância de 

investigar as disfunções existentes que permitem a produção e a perpetuação dessa anomalia.  
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Dessa forma, o presente trabalho constitui um estudo de caso, pesquisa que permite 

fornecer o conhecimento aprofundado de uma realidade delimitada e produzir resultados que 

gerem hipóteses para o encaminhamento de outras pesquisas (TRIVIÑOS, 1987). O estudo foi 

idealizado em decorrência da necessidade de investigar as limitações que dificultam a 

conclusão dos processos dos Autos de Infração em Minas Gerais.  A pesquisa caracteriza-se, 

quanto aos fins, como exploratória, visto que visa proporcionar uma visão geral de um fato 

determinado, do tipo aproximativo (GIL, 1999). 

Para sua elaboração foi realizada uma pesquisa bibliográfica em relação ao referencial 

teórico, que trata da teoria de Gerenciamento de Processos com foco nas especificidades do 

setor público. Em seguida, foi feita uma pesquisa documental em relação aos textos 

legislativos e às normas institucionais da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento 

Sustentável de Minas Gerais no que tange o processamento dos Autos de Infração. Também 

foram objeto de pesquisa documental relatórios de resultado produzidos pela Diretoria de 

Autos de Infração (DAINF) da SEMAD em 2017 e pela Diretoria de Estratégias Regionais 

(DIERE) da SEMAD em 2018.  

Para obter as informações necessárias para analisar o processo, foram utilizadas 

também as técnicas de entrevista semiestruturada, para obter os dados de forma qualitativa. 

Para a realização dessas entrevistas semiestruturadas foi elaborado um roteiro, que pode ser 

encontrado no Apêndice 1. A definição dos entrevistados foi feita por meio da amostragem 

bola de neve, amostra não probabilística pela qual os atores que irão fazer parte da pesquisa 

são indicados diretamente pelos próprios pesquisados (ROTHENBERG, 1995). Dessa forma, 

os participantes iniciais do estudo indicam novos participantes que, por sua vez, indicam 

novos participantes e assim sucessivamente, até que os novos entrevistados passem a repetir 

os conteúdos já obtidos em entrevistas anteriores, sem acrescentar novas informações 

relevantes à pesquisa (WORLD HEALTH ASSOCIATION, 1994). 

Assim sendo, a seleção de entrevistados teve início a partir de indicações recebidas 

pelo Diretor da DAINF. Ao final, foram entrevistados um funcionário do setor administrativo 

da DAINF, um servidor da área jurídica da DAINF, um servidor que atuou na DAINF e hoje 

não mais trabalha lá, e a Superintendente de Controle Processual e Apoio Normativo, além do 

próprio Diretor. As entrevistas foram realizadas individualmente, no período de 09 de agosto 

a 10 de setembro de 2018. Todas foram gravadas com a devida autorização dos entrevistados, 

e transcritas para possibilitar a análise cuidadosa dos dados. Os entrevistados terão sua 

identidade preservada e, por isso, serão identificados com as letras de A a E. 
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Por fim, foi realizada uma análise de conteúdo com base nos dados levantados, com o 

objetivo de organizar sistematicamente os dados de modo que permitam o fornecimento de 

respostas ao problema de investigação (GIL, 1999). 
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2 GERENCIAMENTO DE PROCESSOS NO SETOR PÚBLICO 

 

 

2.1 Gerenciamento de Processos 

 

 

A teoria que embasou o presente trabalho em relação ao processamento de Autos de 

Infração na Administração Pública do Estado de Minas Gerais foi o Gerenciamento de 

Processos. Nesse sentido, alguns conceitos são extremamente relevantes para a compreensão 

da análise realizada. Além disso, foram trazidos conceitos importantes em relação à 

implementação da política pública, bem como à aplicação da gestão de processos no setor 

público. Todavia, não há a intenção de aprofundar em discussões teóricas ou focar nos 

detalhes que variam de autor para autor. O objetivo deste referencial teórico é de possibilitar o 

entendimento do estudo realizado de acordo com o método e a terminologia adotados.  

O primeiro conceito que precisa ser levantado é o de processos, para que possa ser 

compreendido para além do senso comum. Segundo Oakland (1994), os processos podem ser 

definidos como um conjunto de ações ou atividades que atuarão sobre os elementos de 

entrada (inputs), com o objetivo de agregar valor a eles e transformá-los em elementos de 

saída (outputs). Entende-se assim que um processo é um encadeamento de agregação de valor, 

na qual os “inputs” são entregues por um “fornecedor” e os “outputs” serão entregues a um 

“cliente”. É importante observar que esses “fornecedores” e “clientes” podem ser internos ou 

externos à organização.  

Salerno (2008), no mesmo sentido, determina que as características de um processo 

são: 

 

1. Uma organização estruturada, modelada em termos de trocas entre as 

atividades constitutivas. Esta organização se constitui pela ligação ao cliente 

final.  

2. Entradas, tangíveis (produtos, faturas, pedidos etc.) ou intangíveis (decisão 

de lançar novo produto, demanda de investimento etc.).  

3. Saídas: o resultado do processo. É o ponto de partida para a construção da 

organização.  

4. Recursos: não é a somatória dos recursos locais, mas a utilização racional 

dos recursos que são, ao mesmo tempo, localmente necessários e úteis ao 

processo. É possível que alguns recursos fiquem dedicados a um processo, 

mas outros não, podendo ter um uso variado. 

5. Custo dos recursos globais, valorizados, dão o custo de um processo. 

6. Um desempenho global, medido por alguns (poucos) indicadores, que deve 

ser explicitado em desempenhos locais para cada atividade. Estes indicadores 
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seriam a única referência de avaliação sobre o resultado do processo, o único 

critério de coresponsabilidade entre os atores. Localmente, tem-se 

indicadores de meios, e não de objetivos.  

7. Fatores de desempenho ligados aos pontos críticos: são pontos 

privilegiados de reflexão sobre a gestão econômica do processo e sobre os 

principais instrumentos de ação. Pontos críticos podem ser atividades ou 

coordenações.  

8. Um desenrolar temporal, dado que um evento detona o processo (ex.: 

chegada de um pedido) e outro o fecha (ex.: entrega). O processo se 

desenrola segundo uma temporalidade organizável e mensurável. 

(SALERNO, 2008, p. 73) 

 

O conceito de processos adotado no presente trabalho é a junção dos conceitos desses 

dois autores. Considera-se, portanto, uma ordenação organizada de atividades consecutivas 

que podem ser controladas e que geram valor a partir de uma entrada, ou input, resultando na 

saída, ou output, que é o objetivo organizacional. É importante salientar que o objeto do 

presente estudo se enquadra neste conceito por tratar-se de um processo (ou procedimento) 

administrativo. De acordo com Meirelles (2001), um procedimento administrativo é uma 

sucessão ordenada de operações que visam um ato final objetivado pela Administração, ou 

seja, é o processo legal a ser percorrido pelos agentes públicos para obter os efeitos regulares 

de um ato administrativo principal. No caso estudado os inputs são os Autos de Infração 

lavrados e os outputs são as aplicações das decisões administrativas finais. O processo será 

detalhado em todas as suas fases no item 3.2. 

Como processos apresentam regularidade, objetivos bem definidos e uma estrutura de 

início, meio e fim, podem ter seu desempenho mensurado. Essa análise, por sua vez, pode 

levar à identificação de pontos de gargalo, ou seja, de fatores que limitam a eficácia do 

processo (CORRÊA; GIANESI, 1993). A partir dessas informações, visando a maior 

correspondência entre o objetivo final e o resultado alcançado, ações de melhoria podem ser 

traçadas e planejadas. Segundo ABPMP (2013), as medições do desempenho do processo 

contribuem para o controle de custos, qualidade e melhoria contínua, além de promover a 

mitigação de riscos por meio do monitoramento de processos com base em requisitos de 

conformidade. 

Nesse sentido, o conceito que necessita ser esclarecido é o de Gerenciamento de 

Processos, a metodologia a ser utilizada. Essa metodologia também é conhecida como BPM – 

Business Process Modeling, como indica ABPMP (2013): 

 

“Gestão de Processos de negócio ou BPM – Business Process Modeling é 

uma disciplina gerencial que integra estratégias e objetivos de uma 

organização com expectativas e necessidades de clientes, por meio do foco 
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em processos ponta a ponta. BPM engloba estratégias, objetivos, cultura, 

estruturas organizacionais, papéis, políticas, métodos e tecnologias para 

analisar, desenhar, implementar, gerenciar desempenho, transformar e 

estabelecer a governança de processos.” (ABPMP, 2013, p. 40) 

 

No mesmo sentido, Rados (1999) define essa metodologia como um conjunto de 

ferramentas utilizadas para definir, analisar e gerenciar melhorias na performance dos 

processos das organizações, com o propósito de alcançar condições consideradas ideais para 

os destinatários do produto final. Assim, entende-se que a gestão de processos visa controlar e 

revisar os processos realizados para promover uma melhoria de resultados contínua e alcançar 

metas em consonância com a estratégia organizacional. 

Rados (1999) identifica três objetivos principais da metodologia: aumentar a eficácia 

dos processos, para que os resultados produzidos sejam os esperados; aumentar a eficiência 

dos processos, para que os resultados sejam alcançados a partir de um uso ótimo dos recursos; 

aumentar a capacidade de adaptação dos processos, para que possam ser modificados de 

acordo com as necessidades variáveis tanto da organização quanto dos destinatários. Ao 

atingir esses objetivos, o Gerenciamento de Processos permite que a organização reduza seus 

tempos de ciclo, diminua custos, melhore a qualidade do produto ou do serviço prestado, e 

aumente a satisfação dos destinatários finais e dos agentes envolvidos no processo.  

Apesar de o uso de ferramentas de gestão como o Gerenciamento de Processos 

predominar no setor privado, este tem ganhado crescente espaço no setor público. Isso se 

observa principalmente a partir da década de 1990, com a maior influência da administração 

pública gerencial, mais próxima dos conceitos utilizados pela Administração Geral, em 

relação à administração pública burocrática (PEREIRA; SPINK, 2006). Esses modelos 

administrativos, que predominam no setor público brasileiro, serão tratados com maior 

profundidade no item 2.2.1.  

No contexto do estado de Minas Gerais, a valorização do Gerenciamento de Processos 

na gestão pública teve início em 2003 com a política denominada Choque de Gestão, pela 

qual pretendeu-se superar disfunções do modelo burocrático e adotar iniciativas de 

gerenciamento com foco nos resultados, visando o atendimento às necessidades da sociedade 

(BRITO; SILVEIRA; FERREIRA, 2014). Segundo Brito, Silveira e Ferreira (2014), já em 

2003 foi implementada a Diretoria Central de Otimização de Processos (DCOP), subordinada 

à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (SEPLAG), com a responsabilidade de 

otimizar os processos nos órgãos e entidades da administração pública estadual. As atividades 

da Diretoria se iniciaram a partir de uma consultoria externa, que capacitou os servidores para 
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a realização de projetos de otimização de processos, visando a otimização dos recursos, a 

redução de custos e a elevação da eficiência (BRITO; SILVEIRA; FERREIRA, 2014). 

Ainda segundo Brito, Silveira e Ferreira (2014), a aplicação prática da metodologia 

trazida pela consultoria permitiu a identificação da necessidade de adaptar o modelo de 

acordo com as particularidades enfrentadas pelo setor público, o que fez necessária a inserção 

de alguns elementos e o ajuste de outros. Dessa forma, em 2006 a Diretoria estabeleceu uma 

metodologia própria para o Governo de Minas Gerais, que foi constantemente revisada e 

aprimorada (BRITO; SILVEIRA; FERREIRA, 2014). Devido aos propósitos deste trabalho, 

considerou-se importante fazer uso da metodologia adotada pela SEPLAG. Para tanto, foi 

utilizado um modelo mais recente, de 2012, difundido no Estado pelo Guia para Gestão da 

Rotina de Processos no Governo de Minas Gerais versão 2.0, estruturada pela então 

denominada Diretoria Central de Políticas de Otimização de Processos (DCPOP). 

A ferramenta mais utilizada no Gerenciamento de Processos é o BPMN – Business 

Process Modeling Notation, desenvolvida pela Business Process Management Initiative 

(BPMI), no Object Management Group (OMG). Essa ferramenta permite a representação de 

processos por meio de diagramas e foi adotada pelo Guia para Gestão da Rotina de Processos 

no Governo de Minas Gerais versão 2.0. O BPMN foi escolhido por promover uma melhor 

visualização das atividades do processo e por oferecer uma notação de padrão internacional 

para a modelagem de processos. A padronização é importante para evitar possíveis problemas 

de comunicação oriundos do uso de notações diversas entre os órgãos e entidades mineiras, e 

facilitar a troca de experiências e boas práticas (MINAS GERAIS, 2012).  

O Gerenciamento de Processos é aplicado em iniciativas de melhoria de processos, 

que, por sua vez, possui o objetivo de otimizar o funcionamento dos processos, e é constituída 

pelas seguintes etapas: planejamento; mapeamento; redesenho; padronização e definição de 

indicadores; e implantação (MINAS GERAIS, 2012). É importante destacar que o esforço da 

melhoria de processos deve ocorrer em relação ao desempenho agregado do processo de ponta 

a ponta, ou seja, de forma sistêmica, e não apenas em relação ao controle sobre as rotinas e 

atividades executadas de forma particular (ABPMP, 2013). 

ABPMP (2013) aponta também que seria mais adequado utilizar o termo 

"transformação de processos" do que "melhoria de processos", visto que essa iniciativa deve 

abranger uma completa mudança de paradigma em função de uma visão ponta a ponta do 

trabalho para modificar sua forma de operação. Schmenner (1999) considera que os pontos 

básicos da melhoria de processos são o mapeamento da situação atual do processo – que deve 

ser registrado como realmente ocorre, incluídas as distorções e problemas; o levantamento dos 
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pontos de melhoria – os problemas, as distorções e os possíveis pontos de melhoria 

levantados pelo mapeamento; e o redesenho do processo, com as modificações sugeridas para 

sua melhoria, que devem ser implantadas, acompanhadas e avaliadas. 

De acordo com a metodologia do Guia supracitado, a primeira etapa da melhoria de 

processos trata do planejamento da intervenção sobre o processo, portanto, num primeiro 

momento é preciso compreender e detalhar cada uma das etapas do processo. Assim sendo, a 

metodologia instrui a definir um nome para cada processo, descrever seu objetivo, delimitar 

seu início e seu fim, identificar as unidades envolvidas, fazer uma breve descrição do 

processo e, por fim, identificar premissas e objetivos que pretendem ser alcançados em 

relação ao desempenho do processo (MINAS GERAIS, 2012).  

Em seguida, o analista do processo deve identificar as atribuições e as 

responsabilidades dos envolvidos e, por fim, é preciso planejar o tempo de execução do 

projeto de melhoria do processo (MINAS GERAIS, 2012). Segundo o Guia, para estimar os 

tempos necessários devem ser levados em consideração o número de unidades envolvidas, a 

documentação já existente, o número de entradas e saídas, a quantidade de encontros 

necessária, entre outros.  

A segunda etapa da melhoria de processos é o mapeamento, que consiste na 

identificação de como o processo ocorre e na sua representação em um mapa (MINAS 

GERAIS, 2012). A boa compreensão dos processos promove o entendimento geral da 

interdependência entre as atividades e oferece a oportunidade de identificar lacunas nas 

operações, atividades que não agregam valor e devem ser eliminadas, e procedimentos 

obsoletos (ABPMP, 2013). De acordo com Valle e Oliveira (2009), o uso dos mapas de 

processo é um facilitador, pois evita que ocorram erros de linguagem devido à falta de 

estruturação, a ambiguidades, a redundância e a omissões.  

O Guia para Gestão da Rotina de Processos no Governo de Minas Gerais (MINAS 

GERAIS, 2012) instrui a, primeiramente, compreender o funcionamento do processo e os 

recursos nele envolvidos. Para tanto, é preciso levantar os contornos do processo e as 

unidades envolvidas, os instrumentos regulatórios do processo, como leis, portarias, etc., e os 

sistemas que são utilizados. Além disso, é indicado realizar reuniões com as pessoas 

envolvidas para que levantamento de informações tácitas em relação ao processo. Apesar de 

estarem subentendidas, essas informações também são relevantes para a melhoria do processo 

(MINAS GERAIS, 2012).  

Valle e Oliveira (2009) consideram a técnica de entrevista uma das mais adequadas 

para levantar informações necessárias para a descrição dos processos organizacionais. Eles 
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apontam que, para que a entrevista seja bem-sucedida, é preciso que seus objetivos sejam 

claros, que estejam previamente definidas as pessoas a serem entrevistadas e que as perguntas 

sejam preparadas com antecedência. Essa técnica é vantajosa em diversas situações, como, 

por exemplo, em situações que informações confiáveis podem ser obtidas de um número 

reduzido de pessoas, que a coleta de informações requer privacidade e/ou que há o objetivo de 

reunir informações sobre um sistema existente (BORYSOWICH, 2006, apud VALLE e 

OLIVEIRA, 2009). 

Em seguida, de acordo com o Guia (MINAS GERAIS, 2012), é preciso fazer a 

representação gráfica do modo atual de execução do processo por meio de um fluxograma 

processual, para facilitar sua visualização.  Para tanto, deve-se fazer uso da notação gráfica 

explicada a cima, BPMN – Business Process Modeling Notation. Valle e Oliveira (2009) 

explicam que o BPMN faz uso do chamado Diagrama de Processos de Negócio (DPN), 

diagrama que dispõe os diversos elementos que formam o BPMN. Para facilitar o 

entendimento do leitor, é recomendado que, após a elaboração do Fluxograma de 

Mapeamento, seja indicada uma legenda com as notações BPMN utilizadas (MINAS 

GERAIS, 2012). 

Segundo ABPMP (2013), o mapeamento é muito mais preciso do que apenas uma 

diagramação e por isso não deve abranger somente os detalhes quanto ao fluxo do processo, 

mas também quanto ao seu relacionamento com seus elementos fundamentais, como os atores 

envolvidos, os eventos e os resultados. ABPMP (2013) também apresenta uma técnica 

chamada mapeamento do fluxo de valor, que segue a Abordagem Lean e é utilizada para 

adicionar os custos de recursos e os elementos de tempo do processo e, assim, oferecer uma 

visão em relação a sua eficiência. Além disso, é importante realizar um diagnóstico 

quantitativo e qualitativo da força de trabalho empregada e verificar se os recursos de 

tecnologia empregados são satisfatórios (MINAS GERAIS, 2012).  

A terceira etapa da melhoria de processos é o redesenho, que permite a visualização do 

processo por meio de fluxograma e, portanto, o reconhecimento de oportunidades de melhoria 

a partir da identificação de pontos que reduzem o desempenho do processo; como eventuais 

falhas nos procedimentos, ações em duplicidade, gargalos, controles excessivos, desperdícios 

de recursos e realização de atividades que não agregam valor substancial (MINAS GERAIS, 

2012).  

O Guia sugere que sejam apontadas as causas dos problemas, para, a partir delas, 

levantar sugestões de melhoria, visto que em muitos casos os problemas são eliminados 

atacando suas causas. É essencial que os executores e os responsáveis pelo processo sejam 



31 
 

ouvidos tanto para apontar as causas dos problemas, quanto para levantar possíveis sugestões 

(MINAS GERAIS, 2012). Nesse sentido, o redesenho permite que o processo seja repensado 

por todos. Com a incorporação das sugestões de melhoria consideradas pertinentes, o 

processo deve ser redesenhado em formato de Fluxograma com a mesma notação BPMN.  

Segundo ABPMP (2013), o redesenho de processos não deve se limitar a identificar e 

implementar mudanças pontuais, mas a repensar o processo de ponta a ponta. Em caso de 

necessidade de mudanças radicais, no entanto, ABPMP (2013) aponta que é preciso começar 

a partir do zero, sem se basear nos conceitos fundamentais do processo já existente. Dessa 

forma, apresenta o conceito de reengenharia de processos (BPR - Business Process 

Reengineering), que constitui "um repensar fundamental e um redesenho radical de processos 

para obter melhorias dramáticas no negócio" (ABPMP, 2013, p. 241). Essa abordagem 

trabalha a partir de uma realidade virtual em que nenhuma ideia está descartada e devem ser 

encontradas oportunidades novas de abordagem e execução para o processo. 

A quarta etapa é a padronização e a definição de indicadores, em que devem ser 

elaborados novos padrões de qualidade a partir do quais os resultados alcançados serão 

monitorados e avaliados por meio de indicadores e metas (MINAS GERAIS, 2012).  Essa 

etapa é muito importante, pois permite que o desempenho do processo e seus resultados sejam 

constantemente mensurados e avaliados, possibilitando comparações internas e externas. Essa 

avaliação, por sua vez, permite que sejam realizados alinhamentos e correções dentro da 

própria rotina do processo.  

Segundo ABPMP (2013) muitas organizações cometem o erro de se orientar apenas 

por indicadores financeiros, todavia, essas informações são limitadas para indicar por que a 

organização alcançou esse desempenho ou como melhorá-lo. Assim sendo, indica que os 

gestores de desempenho do processo devem definir indicadores de desempenho que 

contribuam para o plano estratégico de longo prazo da organização, e, portanto, devem 

abranger a satisfação do cliente, a rotatividade de pessoal, os custos, além da comparação 

entre os valores correntes e os valores-alvos (ABPMP, 2013). 

Por fim, a quinta etapa, da implantação, coloca o processo redesenhado efetivamente 

em prática. Caberá aos envolvidos no processo cumprir com o que foi planejado, e ao analista 

do processo auxiliar e coordenar no que for necessário. Desde o início desta etapa os 

instrumentos de avaliação definidos na etapa anterior também devem ser postos em prática 

para possibilitar correções, caso sejam necessárias. 
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2.2 Contexto do Gerenciamento de Processos no setor público 
 
 

2.2.1  Modelo burocrático e modelo gerencial  

 
 

Pereira e Spink (2006) consideram que uma característica do Estado brasileiro é ser 

permeado por iniciativas de caráter gerencial, nas quais se inclui o gerenciamento de 

processos, como foi visto anteriormente. Todavia, esses autores apontam também que 

características do modelo burocrático persistem, visto que o Estado está estruturado sob bases 

rígidas desse modelo. Assim sendo, as características desses modelos, que coexistem no 

Estado, serão descritas a seguir no intuito de compreender as especificidades da gestão no 

setor público.  

O modelo burocrático foi estabelecido a partir de uma necessidade de racionalização 

do serviço público, marcada pela padronização, normatização e implementação de 

mecanismos de controle, como explica Costa (2008). Segundo Weber (1999), a administração 

puramente burocrática é a forma mais racional de exercício de dominação, porque nela se 

alcança tecnicamente o máximo de rendimento em relação a precisão, continuidade, 

disciplina, rigor e confiabilidade, intensidade e extensibilidade dos serviços e aplicabilidade 

formalmente universal a todas as espécies de tarefa.  

De acordo com Secchi (2009), uma das principais características da burocracia 

weberiana é a formalidade, pela qual se visa evitar ao máximo a discricionariedade individual 

na execução das rotinas. Nesse sentido, os deveres e as responsabilidades dos membros da 

organização são formalmente estabelecidos, de maneira a garantir a continuidade e a 

padronização do trabalho, dentro de uma hierarquia administrativa; da mesma forma, os 

procedimentos administrativos, os processos decisórios e as comunicações internas também 

são formalizados em documentações escritas (SECCHI, 2009). 

Todavia, o próprio modelo burocrático produz disfunções, como aponta Merton 

(1970), que foi um dos sociólogos que estudou esse fenômeno e construiu a teoria de 

disfunções estruturais baseadas no conceito de “fontes estruturais da superconformidade”, que 

pressupõe haver exagero na adequação do comportamento do burocrata ao cumprimento das 

normas correspondentes ao seu cargo (VASCONCELOS, 2004). Merton (1970) analisa casos 

de radicalização e descontextualização dos objetivos e procedimentos burocráticos, que 

passam a ter seu objetivo em si mesmo, desconsiderando sua finalidade, e assim reduzem a 

capacidade de adaptação das organizações públicas, gerando altos níveis de ineficácia 

organizacional.  
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Nesse sentido, as disfunções da burocracia identificadas por Merton (1970) são: a 

internalização das regras e o apego aos regulamentos; o excesso de formalismo e de 

papelório; a resistência a mudanças; a despersonalização do relacionamento; a categorização 

como base do processo decisório; a superconformidade às rotinas e aos procedimentos; a 

exibição de sinais de autoridade; e a dificuldade no atendimento ao cidadão e conflitos com o 

público. É interessante observar que Merton (1970, p. 277) aponta que “os mesmos elementos 

que favorecem a eficiência em geral, produzem ineficiência em casos específicos”. 

Crozier (1970) também estabelece uma análise crítica em relação à burocracia, em que 

identifica quatro características principais em relação ao modelo, que tendem a estabelecer 

ciclos viciosos reforçadores de impessoalidade e centralização. São elas: extensão das regras 

impessoais que freiam o desenvolvimento da personalidade e da criatividade; centralização de 

decisões, que leva à rigidez da organização; isolamento dos níveis hierárquicos, que produz o 

deslocamento de objetivos; e desenvolvimento de relações de poder paralelas. Contudo, ainda 

assim, segundo Crozier (1981), o sistema burocrático e suas regras formam uma estrutura de 

proteção necessária dada a vulnerabilidade do indivíduo ao arbítrio e ao favoritismo.  

Segundo Brulon, Ohayon e Rosenberg (2012), devido às críticas direcionadas ao 

modelo burocrático, a partir do fim do século XX se iniciou uma disseminação de reformas 

gerenciais, impulsionada principalmente pelo movimento da New Public Management. Essas 

reformas foram caracterizadas pelo foco em resultados e impulsionadas por contextos de crise 

do Estado, foram postas em prática em muitos países do mundo, entre os quais se inclui o 

Brasil (BRULON; OHAYON; ROSENBERG, 2012). Esse modelo de administração é 

baseado em valores de eficiência, eficácia e competitividade (SECCHI, 2009). 

O modelo gerencial se inspira, portanto, nas transformações do setor privado, que 

propõem uma maior flexibilização da gestão, a redução dos níveis hierárquicos e o aumento 

da autonomia dos gerentes para a tomada de decisão (CLAD, 1998, apud BRULON; 

OHAYON; ROSENBERG, 2012). Segundo Pereira (1998), as ações gerencialistas pretendem 

promover o aprimoramento da gestão pública e normalmente surgem de alterações no marco 

legal ou por pressão social, podendo surgir também da iniciativa dos próprios administradores 

públicos em busca por caminhos mais ágeis, eficazes, simplificados, descentralizados e 

transparentes. 

Pereira e Spink (2006) apontam também que a reforma gerencial no Brasil tem dois 

objetivos, sendo um de curto prazo, de facilitar o ajuste fiscal, e outro de médio prazo, de 

tornar a administração pública mais eficiente e moderna, voltada para o atendimento do 

cidadão. As medidas gerenciais podem ser implementadas tanto por meio de instrumentos, 
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modelos, métodos e procedimentos de caráter mais específicos, quanto por reformas mais 

amplas (PEREIRA, 1998).  

Nesse sentido, a expectativa é de que o uso da metodologia de Gerenciamento de 

Processos seja uma alternativa positiva para o âmbito público, pois o estabelecimento de 

metas e de controle e a otimização no uso dos recursos humanos, materiais e financeiros 

tendem a produzir um melhor atendimento ao cidadão e a aumentar a satisfação percebida 

pela população quanto à atuação do Estado. Todavia, além de medidas gerenciais, para o 

alcance dos resultados esperados na Administração Pública, é também necessário o bom 

estabelecimento de preceitos do modelo burocrático, a destacar a profissionalização e a 

racionalização. 

 

 

2.2.2 Policy cycle  

 

 

Além das características dos modelos administrativos, é preciso compreender também 

o policy cycle, ou seja, o ciclo da política pública, com o intuito de assimilar o contexto 

institucional e político do Gerenciamento de Processos no setor público. Foi adotada a visão 

do policy cycle como um processo complexo e não linear, de acordo com Silva e Melo (2000). 

Essa visão foi construída com base em análises empíricas que revelam um padrão em que 

prevalece a troca, a negociação e barganha, o dissenso e a ambiguidade de objetivos. Nesse 

sentido, reconhece os problemas de coordenação intergovernamental, recursos limitados e 

informação escassa na implementação da política pública.  

Reconhece, também, a dimensão política do processo de forma “realista e positiva e 

não negativa e utópica” (SILVA e MELO, 2000, p. 10). Assim sendo, o policy cycle não 

considera a política pública insulada do jogo político, mas como parte dele, afinal toda ação 

governamental por meio de programas ou políticas distribui custos e benefícios, utiliza 

recursos coletivos e é formulada por autoridades públicas (SILVA E MELO, 2000). Portanto, 

nega a visão de que as burocracias governamentais são desinteressadas e racionais, enquanto 

o jogo político é particularista e corporativista. Essa visão agrega o reconhecimento do jogo 

político como essencial à vida democrática e fundamental para o controle social da ação do 

governo.  

Por não conceber o policy cycle de forma simples e linear, Silva e Melo (2000) 

consideram que este não possui um ponto de partida claramente definido e, portanto os 

implementadores e os formuladores se misturam. De acordo com essa concepção, a 
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implementação também é uma fase de orientação da política, em que decisões são tomadas 

constantemente (e não apenas implementadas).  

De acordo com Silva e Melo (2000), o momento da formulação da política pública 

ocorre em um ambiente de incertezas que se manifesta em quatro níveis. O primeiro nível é a 

limitação cognitiva dos formuladores da política sobre os fenômenos sobre os quais intervêm. 

Essa limitação pode derivar da complexidade dos fenômenos sociais ou, simplesmente de 

questões operacionais, como limitações de tempo e recursos (SILVA e MELO, 2000). O 

segundo nível trata de fatores que vão além da capacidade de previsão ou controle dos 

formuladores, que são as contingências que podem afetar o contexto no futuro (SILVA e 

MELO, 2000).  

O terceiro nível está relacionado à discricionariedade dos implementadores, visto que 

apesar de os planos elaborados delimitarem um curso de ação e decisões que os agentes 

devem seguir ou tomar, não restringem o espaço de tomada de decisão dos implementadores. 

Apesar de haver uma visão negativa sobre essa questão, segundo Silva e Melo (2000), 

experiências concretas mostram que é neste espaço que surgem práticas inovadoras e 

criativas. Por fim, o quarto nível se refere à percepção coletiva em relação ao programa ou 

política, visto que esta pode divergir das concepções dos formuladores e exerce influência 

política sobre sua implementação.  

Dentro dessa visão de policy cycle, é adotada a ideia de avaliação como policy 

learning, o aprendizado na implementação de uma política pública (SILVA e MELO, 2000), 

que considera a implementação como momento de aprendizagem, adaptação e evolução. O 

policy learning envolve a constante reformulação, que no limite pode levar a reversão ou 

substituição, da política. No processo de aprendizagem, os “elos críticos” constituem pontos 

no tempo em que ocorre a conjugação de elementos relativos à sustentação política dos 

programas, à coordenação interinstitucional e à capacidade de mobilizar recursos 

institucionais (SILVA e MELO, 2000). Segundo Silva e Melo, essa conjugação produz uma 

espécie de “crise”, que culmina no processo de tomada de uma decisão crítica por um ator 

estratégico que leva o programa a uma direção nova. 

A visão da implementação como aprendizado traz o conceito de redes de 

implementação, que considera que a implementação quase nunca está a cargo de apenas um 

agente e não ocorre no âmbito de uma organização apenas, mas de um campo 

interorganizacional formado por uma rede de agentes públicos e, em alguns casos, também 

por agentes não-governamentais (SILVA e MELO, 2000). Essas redes são compostas por 

formuladores, implementadores, stakeholders e beneficiários que dão sustentação a política. 
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Segundo Silva e Melo (2000), a implementação da política pode ser representada por um jogo 

em que ocorre negociação de papéis entre os atores da rede de implementação, variação dos 

graus de adesão ao programa e barganha por recursos entre os atores.  

 

 

2.3 Fatores críticos de sucesso de iniciativas de BPM no setor público 

 

 

Serão apresentados também, com o intuito de reconhecer as especificidades do setor 

público que influenciam a aplicação da gestão de processos, os fatores críticos de sucesso em 

iniciativas de BPM no setor público. Esses fatores são considerados determinantes, pois 

podem ser facilitadores ou barreiras ao sucesso no alcance de determinado objetivo (JESTON 

e NELIS, 2008, apud SANTOS, 2012). No geral, precisam ser conhecidos e bem 

administrados para gerar impactos positivos no âmbito dos projetos e maximizar a chance do 

sucesso de forma planejada (SANTOS, 2012). Quando negligenciados, contribuem para o 

fracasso da iniciativa. É importante indicar que esses fatores podem variar de acordo com a 

organização, com o ramo de negócio, ou até com cargos e setores dentro de uma mesma 

empresa (SANTOS, 2012).  

Em sua pesquisa, Santos (2012) identifica os fatores críticos de sucesso na 

implementação de iniciativas de gestão de processos específicos do setor público. Essa 

identificação se deu por meio do levantamento dos fatores críticos de sucesso apontados pela 

literatura por Armistead e Pritchard (1999), Jeston e Nelis (2008), ABPMP (2009), Smith e 

Furt (2009) e Trkman (2010); e de estudos de caso e aplicação de questionários relacionados a 

iniciativas de gestão de processos no setor público. Seis dos fatores identificados, por serem 

relevantes ao estudo realizado neste trabalho, serão detalhados a seguir.  

O primeiro fator é o apoio da alta administração, “indispensável quando o projeto 

promove mudanças na estrutura organizacional e/ou no modo de trabalho das pessoas 

envolvidas” (SANTOS, 2012, p. 96). O autor ressalta que não necessariamente esse apoio 

deve vir apenas de um nível estratégico, visto que, caso a iniciativa ocorra em nível 

operacional, o gerente ou diretor daquele departamento precisa fornecer o apoio necessário 

também.  

Como estratégia para gerenciar este fator, o responsável por conduzir a iniciativa deve 

negociar com o patrocinador os objetivos a serem alcançados e o que se espera do patrocínio, 

ou seja, os papéis e responsabilidades de cada ator no projeto; e, ao decorrer do tempo, 

analisar criticamente se o que foi acordado está sendo cumprido, visto que o apoio do 
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patrocinador é necessário também ao longo da execução da iniciativa (SANTOS, 2012). Ou 

seja, é necessário que haja interação mútua entre os atores envolvidos tanto no monitoramento 

quanto no ato de facilitar o andamento da iniciativa de BPM. 

O segundo fator é a burocracia e a cultura do setor público, que frequentemente se 

mostram como uma barreira. Santos (2012) aponta que, mesmo quando os servidores 

trabalham de maneira efetiva e os processos estão alinhados, passos como editais, licitações e 

regimentos internos transcendem à iniciativa de BPM. Apesar de serem processos obrigatórios 

no setor público, é preciso torná-los mais eficientes com relação ao tempo de execução e às 

atividades realizadas.  

Para superar esse fator como barreira, é recomendado: divulgar os benefícios e 

sensibilizar os atores internos sobre a importância da iniciativa de BPM; não impor mudanças 

no trabalho dos clientes internos, mas trazê-los para a iniciativa de forma natural; colocar 

pessoas de diferentes setores que atuam num mesmo processo para atuarem em conjunto; e 

fazer com que os clientes internos conheçam as leis para que possam encontrar alternativas 

legais que podem melhorar o desempenho do processo (SANTOS, 2012).  

O terceiro fator é o conhecimento de todos os envolvidos a respeito dos conceitos e 

metodologia de gestão de processos, fator trazido por Rocha e Silveira (2015), que realizaram 

sua pesquisa a partir do estudo de Santos (2012), e definiram esse conceito por meio da 

junção de três fatores: competências da equipe de processos; conhecimento dos membros da 

organização a respeito dos conceitos em BPM; e conscientização dos benefícios e exigências 

da Gestão de Processos. 

É preciso que todos os níveis organizacionais recebam capacitação em relação aos 

conceitos de gestão de processos para que a organização possa trabalhar a partir de uma visão 

sistêmica; afinal, o conhecimento em gerenciamento de processos permite que o cliente 

interno adquira uma visão horizontal dos processos em que estão envolvidos (SANTOS, 

2012; ROCHA; SILVEIRA, 2015). Rocha e Silveira (2015) dão destaque a essa questão pois, 

muitas vezes, os envolvidos no processo têm conhecimento restrito às suas atividades 

específicas e não compreendem seu papel no processo com um todo.  

Santos (2012) aponta que a capacitação deve ser realizada por meio de treinamentos 

periódicos, com desenvolvimento de disseminadores da iniciativa e realização de 

benchmarking de medidas de sucesso de outros órgãos públicos para promover a troca mútua 

de lições aprendidas. Aponta também que, após capacitar os envolvidos na iniciativa, é 

preciso avaliar seu desempenho para comprovar o nível de entendimento adquirido 

(SANTOS, 2012). 
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O quarto fator é o impacto da mudança de governo. O Poder Executivo passa por 

eleições periódicas para ocupação dos cargos políticos, o que provoca a alternância dos 

interesses políticos predominantes. Nesse sentido, muitas vezes projetos que estavam em 

andamento são interrompidos, consequentemente, o ambiente de mudanças motivadas apenas 

por questões políticas transmite nos clientes internos um sentimento de resistência (SANTOS, 

2012).  

Como as eleições são necessárias e indispensáveis numa democracia, para que esse 

fator não se torne uma barreira, é recomendado: possuir uma equipe responsável pela 

iniciativa de BPM para desenvolver competências entre os clientes internos; possuir gerentes 

intermediários com papéis e responsabilidades bem definidas na iniciativa, visto que 

provavelmente os diretores e os secretários serão alterados com as eleições; determinar 

marcos dos projetos dentro da gestão de governo, considerando a dificuldade em dar 

continuidade na gestão seguinte com a mesma prioridade que a gestão anterior (SANTOS, 

2012).  

O quinto fator é o impacto das leis, normas e regulamentações internas nas iniciativas 

de BPM. Muitas vezes não é possível implementar certos tipos de melhorias por essas 

normatizações se apresentarem como barreira, principalmente por estarem defasadas ou 

obsoletas (SANTOS, 2012). “As leis e normas que não acompanharam a evolução tecnológica 

precisam ser transformadas para que os clientes finais recebam os serviços de modo mais 

eficiente” (SANTOS, 2012, p. 80). Para tanto, é necessária a interface com o Poder 

Legislativo.  

Além disso, Santos (2012) aponta que a relação com o setor jurídico do próprio 

Executivo também é primordial para a realização de determinados projetos de forma rápida e 

para a modificação de determinados procedimentos. Nesse sentido, aponta ser necessária a 

atuação forte do patrocinador para convencer o jurídico, que normalmente é composto por 

pessoas mais conservadoras e resistentes à modificação do processo. 

Por fim, o sexto fator analisado trata dos recursos e infraestrutura tecnológica, que 

influenciam diretamente o andamento da iniciativa de BPM. O gerenciamento desse fator 

parece simples, mas merece a devida atenção, visto que pode inviabilizar a iniciativa 

(SANTOS, 2012). Segundo Santos (2012), para gerenciá-lo, é preciso identificar, desde a fase 

de planejamento, os recursos tecnológicos necessários e tratar de sua demanda como requisito 

para a iniciativa. Esses recursos podem englobar desde ferramentas básicas como 

computadores e internet, até softwares complexos de integração entre sistemas. 
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3 ESTUDO DE CASO 

 

 

3.1 Estrutura legal e institucional do processo de Auto de Infração 

 

 

O processamento dos Autos de Infração Ambiental está diretamente relacionado a um 

dos poderes administrativos que a Administração Pública detém, que é o poder de polícia. O 

Código Tributário Nacional Brasileiro conceitua “poder de polícia” em seu artigo 78: 

 

CTN. Art. 78. Considera-se poder de polícia a atividade da Administração 

Pública que, limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula 

a prática de ato ou abstenção de fato, em razão de interesse público 

concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da 

produção e do mercado, ao exercício de atividades econômicas dependentes 

de concessão ou autorização do Poder Público, à tranqüilidade pública ou ao 

respeito à propriedade e aos direitos individuais ou coletivos. 

Parágrafo único: Considera-se regular o exercício do poder de polícia quando 

desempenhado pelo órgão competente nos limites da lei aplicável, com 

observância do processo legal e, tratando-se de atividade que a lei tenha 

como discricionária, sem abuso ou desvio de poder.  (BRASIL. Lei nº 5.172, 

1966) 

 

Nesse sentido, Machado (1991) define o poder de polícia ambiental, por sua vez, como 

a atividade da Administração Pública que limita ou disciplina direito, interesse ou liberdade, 

regula a prática de ato ou a abstenção de fato em razão de interesse público concernente à 

saúde da população, à conservação dos ecossistemas, à disciplina da produção e do mercado, 

ao exercício de atividades econômicas ou de outras atividades dependentes de concessão, 

autorização/permissão ou licença do Poder Público de cujas atividades possam decorrer 

poluição ou agressão à natureza.  

O poder de polícia ambiental instrumentaliza-se pelo Auto de Infração Ambiental, 

documento que dá início ao procedimento administrativo destinado à apuração e correção das 

infrações ambientais. De acordo com o Decreto nº 6.514, de 22 de julho de 2008, infrações 

ambientais são todas as ações ou omissões que violem as regras jurídicas de uso, gozo, 

promoção, proteção e recuperação do meio ambiente (BRASIL, 2008). Assim sendo, a partir 

da constatação de irregularidades relativas a intervenções ambientais, os Autos de Infração 

são lavrados e processados em acordo com a legislação vigente. 

 

 

3.1.1 Legislação referente ao Auto de Infração 
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A Constituição declara, no artigo 24, VIII, competir à União, aos Estados e ao Distrito 

Federal legislar concorrentemente sobre responsabilidade por dano causado ao meio 

ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e 

paisagístico. No âmbito dessa competência, a União estabelece normas gerais e os Estados, 

normas suplementares.  

A nível federal, a Lei que fixa sanções administrativas – e penais – em matéria 

ambiental é a Lei nº 9.605/98 (BRASIL, 1998). Esta lei dispõe sobre as sanções penais e 

administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente. A Lei nº 

9.605/98 veio a ser regulamentada, para o nível federal, pelo Decreto nº 3.179/99, que foi 

revogado pelo Decreto nº 6.514/2008 (BRASIL, 2008). É importante destacar que para esse 

instrumento legal ser constitucional, não pode passar por cima das competências estaduais 

e/ou municipais quanto à aplicação das sanções administrativas ambientais. Dessa forma, esta 

Lei, na parte da infração administrativa, pode ser suplementada pelos Estados e municípios, 

de forma que a finalidade da norma geral federal não seja adulterada. 

A nível estadual, a principal norma que regia os processos de Auto de Infração em 

Minas Gerais era o Decreto nº 44.844, de 25 de junho de 2008, com as seguintes disposições: 

 

Estabelece as normas para licenciamento ambiental e autorização ambiental 

de funcionamento, tipifica e classifica infrações às normas de proteção ao 

meio ambiente e aos recursos hídricos e estabelece procedimentos 

administrativos de fiscalização e aplicação das penalidades. (MINAS 

GERAIS. Decreto nº 44.844, 2008.)   

 

No entanto, esse Decreto foi substituído na íntegra pelo Decreto nº 47.383/2018, 

publicado no Diário Oficial Minas Gerais no dia 03 de março de 2018, com as mesmas 

disposições (MINAS GERAIS, 2018).  

De acordo com publicação no Portal Agência Minas (2018), a mudança na legislação 

teve o objetivo de agilizar e modernizar os trâmites do licenciamento e da fiscalização.  A 

revisão do Decreto 44.844/2008 foi necessária, pois este estava parcialmente incompatível 

com a Lei 21.972 de 2016, a legislação mais recente que dispõe sobre o Sistema Estadual de 

Meio Ambiente e Recursos Hídricos (SISEMA) e dá outras providências.  

O Decreto nº 47.383/2018 menciona e leva em consideração o disposto nas Leis nº 

21.972, de 21 de janeiro de 2016; nº 7.772, de 8 de setembro de 1980; nº 13.199, de 29 de 

janeiro de 1999; nº 14.181, de 17 de janeiro de 2002; nº 14.184, de 31 de janeiro de 2002; e nº 

20.922, de 16 de outubro de 2013; e na Lei Federal nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998 

(MINAS GERAIS, 2018). 
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A Lei nº 21.972, de 21 de janeiro de 2016, reestruturou as unidades administrativas do 

Sistema Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (SISEMA) e órgãos vinculados 

(MINAS GERAIS, 2018).  

A Lei nº 7.772, de 8 de setembro de 1980 dispõe sobre a proteção, conservação e 

melhoria do meio ambiente; considerando as alterações sofridas ao longo do tempo, essa Lei 

trata, além do instrumento de autorização ambiental de funcionamento, da fiscalização e 

aplicação de penalidades por infração às normas ambientais no Estado de Minas Gerais 

(MINAS GERAIS, 1980). 

A Lei Federal nº 9.605/1998, que dispõe sobre as sanções penais e administrativas 

derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente e dá outras providências 

(BRASIL, 1998); a Lei nº 13.199/1999, que dispõe sobre a Política Estadual de Recursos 

Hídricos e dá outras providências (MINAS GERAIS, 1999); a Lei nº 14.181/2002, que dispõe 

sobre a política de proteção à fauna e à flora aquáticas e de desenvolvimento da pesca e da 

aqüicultura no Estado e dá outras providências (MINAS GERAIS, 2002); a Lei nº 

20.922/2013, que dispõe sobre as políticas florestal e de proteção à biodiversidade no Estado 

(MINAS GERAIS, 2013); e a Lei n° 22.231/2016, que dispõe sobre a definição de maus-

tratos contra animais no estado e dá outras providências (MINAS GERAIS, 2016);  tratam da 

tipificação e classificação das infrações às normas de proteção ao meio ambiente e ao 

processo administrativo de fiscalização e aplicação de penalidades. 

A Lei n° 14.184/2002, que dispõe sobre o processo administrativo no âmbito da 

administração pública estadual, trata em seu capítulo XIV sobre os prazos de cada trâmite dos 

processos administrativos no ordenamento mineiro (MINAS GERAIS, 2002). Logo, essa 

legislação também rege o processo de Autos de Infração, que se trata de um processo 

administrativo. 

 

 

3.1.2 Estrutura institucional referente ao processamento de Auto de Infração em 

Minas Gerais 

 

  

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SEMAD) 

é o órgão seccional coordenador do Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA) e 

integrante do Sistema Nacional de Gerenciamento dos Recursos Hídricos em Minas Gerais. 

Segundo informações disponíveis no Portal de Meio Ambiente de Minas Gerais, a Secretaria 

exerce a função de coordenação do Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos 
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(SISEMA), que tem por finalidade formular, coordenar, executar e supervisionar as políticas 

públicas para conservação, preservação e recuperação dos recursos ambientais, visando ao 

desenvolvimento sustentável. De acordo com a Lei nº 21.972/2016, o SISEMA é integrado 

por subordinação administrativa pelo Conselho Estadual de Política Ambiental (COPAM) e o 

Conselho Estadual de Recursos Hídricos (CERH/MG), e por vinculação pela Fundação 

Estadual do Meio Ambiente (FEAM); o Instituto Estadual de Florestas (IEF) e Instituto 

Mineiro de Gestão das Águas (IGAM) (MINAS GERAIS, 2016). 

Nove Superintendências Regionais de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 

(SUPRAMs) foram criadas com a Lei nº. 15.972/2006, que especifica a Lei nº 7.772/1980. 

Estas são subordinadas administrativamente à SEMAD e tecnicamente à FEAM, ao IEF e ao 

IGAM. As SUPRAMs passaram a ter competência para exercer o poder de polícia 

administrativa para os casos de infração à legislação de proteção, conservação e melhoria do 

meio ambiente e de recursos hídricos com a reestruturação provocada pela Lei nº 

21.972/2016. Essas casas assumiram o processamento dos Autos de Infração lavrados pelas 

Diretorias de Fiscalização, que foram extintas, e pela Polícia Militar do Estado de Minas 

Gerais (PMMG). Dessa forma, cada SUPRAM foi dotada de um Núcleo de Autos de Infração 

(NAI) subordinado a si, que é responsável pelo processamento dos autos. O processo de 

descentralização será tratado com maior profundidade no item 3.4. 

A análise dos Autos de Infração lavrados pelos extintos Núcleos de Fiscalização (de 

2011 a 2014), pela PMMG (de 2011 a 2015), pelas Diretorias de Fiscalização da 

Subsecretaria de Fiscalização Ambiental (SUFIS) a partir de 2011 e Autos lavrados em 

Operações Especiais continuaram a ser de competência da Diretoria de Autos de Infração 

(DAINF), vinculada à Superintendência de Controle Processual e Apoio Normativo 

(SUCPAN) da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. 

Dessa forma, tanto a DAINF quanto os NAIs possuem a competência para instaurar e 

acompanhar a tramitação de processos administrativos decorrentes das infrações ambientais 

no âmbito do Estado de Minas Gerais. Essas unidades administrativas são responsáveis pela 

análise dos Autos de Infração lavrados, bem como pelo processamento das defesas e dos 

recursos interpostos em decorrência da aplicação de penalidades e sanções previstas na 

legislação ambiental vigente.  

O quadro abaixo, elaborado a partir das informações disponíveis no site institucional 

da SEMAD, especifica o responsável pelo processamento dos Autos de Infração de acordo 

com seu autuante:  

 



43 
 

Quadro 1 – Competências para análise dos Autos de Infração 

Ano de Lavratura Autuante Responsável pelo processamento 

2011 a 2015 PMMG DAINF 

2015 e 2016  Extintos Núcleos de 

Fiscalização - SUFIS 

NAI – Regional 

2011 a 2014 Extintos Núcleos de 

Fiscalização - SUFIS 

DAINF 

A partir de 2016 PMMG NAI – Regional 

A partir de 2016 Diretoria de Fiscalização – 

SUFIS e Operações Especiais 

DAINF 

A partir de 2016 Diretorias Regionais de 

Fiscalização 

NAI – Regional 

Sempre Técnicos vinculados à 

regularização da Supram 

NAI – Regional 

Fonte: Elaborado pela autora com dados extraídos de SEMAD (2018). 

 

 

3.2 Processo administrativo do Auto de Infração à luz do Decreto n° 47.383 de 2018 

  

 

O processamento do Auto de Infração será descrito a seguir de forma macro, desde a 

autuação até seu encerramento, conforme o Decreto n° 47.383 de 2018. É importante destacar 

que esse subcapítulo se dedicará à descrição conforme a Lei, sem entrar em como o processo 

ocorre na prática, o que será abordado a partir do item 3.3. 

  Como foi apontado acima, constituem infrações às normas previstas na Lei nº 7.772, 

de 1980, na Lei nº 13.199, de 1999, na Lei nº 14.181, de 2002, na Lei nº 20.922, de 2013, na 

Lei nº 21.972, de 2016, na Lei nº 22.231, de 2016, na Lei Federal º 9.605, de 1998, e as 

previstas nos Anexos I, II, III, IV e V do Decreto n° 47.383, de 2018. As infrações ambientais 

podem ser classificadas como leves, graves e gravíssimas, nos termos das Leis supracitadas. 

O Decreto 47.383 prevê dez tipos de penalidade, que são aplicadas de acordo com a natureza 

da infração e podem ser acumuladas, conforme quadro abaixo: 

 

Quadro 2 – Penalidades passíveis de serem aplicadas a partir da autuação de infrações 

ambientais segundo o Decreto n° 47.383 de 2018 

 Penalidade Aplicação 

Advertência Quando forem praticadas infrações classificadas como leves. Nesse caso, o 

autuado tem o prazo máximo de noventa dias para regularizar a situação 

objeto da advertência e comprová-la nos Autos do processo administrativo 

de Auto de Infração, sob pena de conversão em multa simples e aplicação 

das demais penalidades cabíveis. 

Multa simples Quando for praticada infração grave ou gravíssima; quando houver 

descumprimento de notificação ou de determinação estabelecida na 
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penalidade de advertência; e quando houver reincidência em infração 

classificada como leve. 

Multa diária Quando for constatada poluição ou degradação ambiental e a infração se 

prolongar no tempo. Nesse caso a multa é computada até que o infrator 

demonstre a regularização da situação à autoridade competente. O valor da 

multa diária corresponde a 5% (cinco por cento) do valor total da multa 

simples cominada. 

Apreensão de 

animais 

Animais silvestres, produtos e subprodutos da fauna e flora, instrumentos, 

petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza, decorrentes da 

infração ou utilizados na infração, serão apreendidos, salvo impossibilidade 

devidamente justificada. 

Destruição ou 

inutilização de 

produto 

Quando não houver outra forma de destinação do produtos e subprodutos 

da fauna e flora, bem como dos instrumentos, petrechos ou equipamentos 

de qualquer natureza, decorrentes da infração ou utilizados na infração. Ou 

seja, quando não for possível o uso lícito do objeto apreendido ou não este 

estiver de acordo com as normas e os padrões ambientais e de recursos 

hídricos previstos em lei ou regulamento. Essa penalidade só será aplicada e 

efetivada quando a decisão do processo administrativo se tornar definitiva. 

Suspensão de 

venda e 

fabricação de 

produto 

Será determinada e efetivada de imediato quando o produto desobedecer a 

normas e padrões ambientais e de recursos hídricos previstos em lei ou 

regulamento. 

Embargo 

parcial ou total 

de obra ou 

atividade 

Será aplicada em caso de exercício de atividade em desconformidade com o 

ato de regularização ambiental concedido ou de atividade devidamente 

regularizada causando poluição ou degradação ambiental. 

Demolição de 

obra 

Quando a obra for construída em área ambientalmente protegida em 

desacordo com a legislação ambiental ou quando não atender à legislação 

ambiental e não for passível de regularização. Essa penalidade só será 

aplicada e efetivada quando a decisão do processo administrativo se tornar 

definitiva. 

Suspensão 

parcial ou total 

das atividades 

Em caso de exercício de atividade sem regularização ambiental, causando 

ou não poluição ou degradação ambiental. Essa penalidade deve ser 

efetivada tão logo seja constatada a infração. 

Restritiva de 

direitos 

Deve ser aplicada para todos os casos previstos a cima e seus efeitos 

passam a surtir tão logo seja verificada a infração. Essa penalidade pode se 

dar nas formas de suspensão e/ou cancelamento de cadastro, registro, 

licença, outorga, permissão ou autorização; perda ou restrição de incentivos 

e benefícios fiscais; perda ou suspensão da participação em linhas de 

financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito; proibição de 

contratar com a administração pública, pelo período de até três anos; e 

suspensão de entrega ou utilização de documentos de controle ou registro 

expedidos pelo órgão ambiental competente. 
Fonte: Elaborado pela autora com informações extraídas de MINAS GERAIS (2018). 

 

É importante destacar que o valor das multas, determinado de acordo com a 

classificação da infração, está disposto na legislação com a notação de Unidade Fiscal do 

Estado de Minas Gerais (Ufemgs), unidade utilizada para cálculo de multas. 
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De acordo com o Decreto 47.383/18, os servidores responsáveis por realizar o Auto de 

Infração são credenciados para tal pelo representante do seu respectivo órgão ou entidade. Os 

órgãos e entidades do SISEMA também podem delegar, mediante convênio, à PMMG, as 

competências de fiscalização e de aplicação de sanções para alguns tipos de infrações. O 

Decreto determina também as funções cabíveis aos agentes credenciados: i. verificar a 

ocorrência de infração à legislação ambiental; ii. lavrar notificação, auto de fiscalização ou 

boletim de ocorrência e Auto de Infração aplicando as penalidades cabíveis; iii. e determinar, 

em caso de grave e iminente risco, medidas cautelares, emergenciais e suspensão ou redução 

de atividades durante o período necessário para a supressão do risco. Para garantir a execução 

dessas atividades, é assegurada aos agentes a entrada em estabelecimento público ou privado, 

ainda que em período noturno, e a permanência nele pelo tempo necessário, respeitadas as 

normas constitucionais. 

Se verificada a ocorrência de infração à legislação ambiental ou de recursos hídricos 

pelos agentes credenciados, conforme previsto na Lei, deve ser lavrado o Auto de Infração, 

considerado input do processo. O instrumento deve conter as seguintes informações: 

 

I – nome ou razão social do autuado, com o respectivo endereço; 

II – número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF – ou Cadastro 

de Pessoas Jurídicas – CNPJ – da Receita Federal, conforme o caso; 

III – fato constitutivo da infração; 

IV – local da infração; 

V – dispositivo legal ou regulamentar em que se fundamenta a autuação; 

VI – circunstâncias agravantes e atenuantes, se houver; 

VII – reincidência, se houver; 

VIII – penalidades aplicáveis; 

IX – o prazo para pagamento da multa e apresentação da defesa, bem como, 

quando for o caso, medidas e prazos para o cumprimento da advertência; 

X – local, data e hora da autuação; 

XI – identificação e assinatura do agente credenciado responsável pela 

autuação. (MINAS GERAIS, 2018) 

 

Esse documento deve ser lavrado em quatro vias, que serão destinadas ao autuado, ao 

órgão do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, à unidade responsável por sua 

lavratura e ao processo administrativo instaurado a partir de sua lavratura. Caso mais de um 

infrator tenha participado concorrentemente da prática da infração, deve ser lavrado um Auto 

para cada envolvido.  

Para que o processamento do Auto se inicie de fato, o autuado precisa ser cientificado 

do teor do documento. A cientificação pode ocorrer de quatro formas: pessoalmente ou por 

meio de representante legal, administrador ou empregado; por via postal mediante carta 
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registrada; por publicação de edital no Diário Oficial do Estado, frustrada a ciência do 

autuado por via postal ou se o mesmo estiver em lugar incerto ou não sabido; e por meio 

eletrônico, nos termos de regulamento. Na primeira hipótese, caso o autuado se recuse a dar 

ciência do Auto de Infração, o agente autuante certificará o ocorrido na presença de uma 

testemunha e o entregará ao autuado, que será considerado notificado para todos os efeitos. Já 

na hipótese de via postal, a cientificação independe do recebimento pessoal do autuado, 

bastando ser recebida no endereço constante do Auto de Infração ou indicado em algum dos 

cadastros ou sistemas de informações de órgãos ou entidades públicas.  

A partir da cientificação do Auto de Infração, o autuado tem o prazo de 20 dias para 

apresentar defesa escrita ao órgão ou entidade responsável pela autuação. Em sua defesa, o 

autuado deve especificar as provas que pretenda produzir a seu favor, devidamente 

justificadas. No entanto, a defesa será considerada não conhecida caso seja interposta fora do 

prazo ou por quem não tenha legitimidade, e caso não atenda a algum dos requisitos previstos 

em Lei ou esteja em inconformidade com eles. Além disso, se a prova for considerada ilícita, 

impertinente, desnecessária ou protelatória, esta será recusada em decisão fundamentada. 

Caso os requisitos formais da defesa não sejam atendidos, o autuado será cientificado para 

promover a emenda, e tem o prazo de dez dias para tal. Esse prazo também é contado a partir 

do recebimento da cientificação.  

Caso não seja apresentada defesa, ou a defesa não seja conhecida, as penalidades 

aplicadas no Auto de Infração tornam-se definitivas no primeiro dia útil após o transcurso dos 

prazos previstos. Quando não houver apresentação de defesa e a infração resultar em multas 

pecuniárias, o pagamento deve ser feito pelo infrator em até 20 dias após a cientificação do 

Auto de Infração. Pedido de pagamento ou parcelamento também torna definitiva as 

penalidades aplicadas, na data da solicitação ou requerimento. 

A partir da cientificação da decisão referente à defesa administrativa, o autuado tem o 

prazo de trinta dias para apresentar recurso, independentemente de depósito ou caução. Além 

das informações referentes ao processo, o recurso deve conter a exposição dos fatos e 

fundamentos e a formulação do pedido. O recurso não será conhecido caso seja interposto 

fora do prazo; por quem não tem legitimidade; depois de exaurida a esfera administrativa; 

sem atender os requisitos previstos em Lei ou em desacordo com a Lei. Por fim, a decisão 

proferida sobre o recurso apresentado é irrecorrível. Quando a decisão administrativa 

decorrente da defesa e/ou do recurso administrativo determinar multa pecuniária como 

penalidade, o autuado tem 30 dias de prazo após a notificação da decisão para realizar o 

pagamento. 
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O autuado pode ser cientificado das decisões proferidas durante o processo 

administrativo de Auto de Infração pelos mesmos meios indicados para cientificação da 

autuação. Em caso de documentos enviados pelo Correio ao longo do processo, a contagem 

de prazo se dá a partir da data da postagem. 

Os valores cobrados podem ser parcelados a critério da SEMAD ou de suas entidades 

vinculadas, o que é regulado pelo Decreto nº 46.668, de 15 de dezembro de 2014. Por outro 

lado, se o autuado não realiza o pagamento da multa até o vencimento do prazo, o processo 

administrativo é encaminhado ao órgão de execução da Advocacia Geral do Estado (AGE) 

para inscrição do débito em dívida ativa. A aplicação da decisão administrativa final é 

considerada o output do processo. 

De acordo com a normatização explanada, foi elaborado um fluxograma, segundo a 

BPMN, do macroprocesso referente aos Autos de Infração desde sua lavratura até seu 

encerramento, que está disponível no Apêndice B. 

A Lei prevê a possibilidade de o Auto de Infração ser lavrado e processado em meio 

eletrônico, no entanto não existe um sistema que forneça esse serviço, questão que será 

abordada no item 3.4. Prevê também a possibilidade de converter o valor da multa simples 

aplicada em serviços de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente, 

através da celebração de um Termo de Compromisso para Conversão de Multa (TCCM). Essa 

conversão deve ser requerida pelo interessado, na interposição da defesa administrativa. Cabe 

à autoridade competente, no exercício de sua discricionariedade, deferir ou não o pedido 

formulado, em decisão motivada. Como será indicado no item 3.4, esse tipo de medida vem 

sendo realizada pela Diretoria. 

 

 

3.3 Histórico do passivo de processos de Auto de Infração 

 

 

A Diretoria de Autos de Infração e Controle Processual (DAINF) foi criada em 2011, 

integrando a Superintendência de Atendimento e Controle Processual (SUACP), com 

competência para instaurar e acompanhar a tramitação dos processos administrativos 

decorrentes de Autos de Infração lavrados no âmbito de competências da SUFIS (servidores 

credenciados ou agentes conveniados da PMMG). Já nos primeiros anos de sua existência, 

observou-se a geração de um passivo de Autos de Infração não processados, que se acumulou 

e multiplicou. O histórico desse passivo será descrito no presente capítulo, com base em 

informações dispostas em Minas Gerais (2017). 
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Até 2011, todos os Autos de Infração eram processados pelas casas FEAM, IGAM e 

IEF, quando passaram a ser centralizados e encaminhados à Diretoria. De acordo com Minas 

Gerais (2017), quando a primeira diretora foi nomeada, em 30 de março de 2011, a Diretoria 

já havia recebido 261 Autos de Infração lavrados por analistas ambientais e 3.861 Autos de 

Infração lavrados pela PMMG e nenhum deles havia sido encerrado. Ao final do mesmo ano, 

esse passivo já havia crescido para 29.105 Autos de Infração, conforme registros da época em 

planilhas de Excel.  

Durante esse ano, a Diretoria recebeu empregados públicos da Minas Gerais 

Administração e Serviços S.A (MGS) com formação jurídica para trabalhar no processamento 

dos Autos de Infração. Todavia, os primeiros profissionais que chegaram à Diretoria não 

possuíam experiência no trâmite de processo administrativo ambiental estadual e precisaram 

receber treinamento para desenvolverem suas atividades. Minas Gerais (2017) aponta que nos 

anos de 2012 e 2013 a Diretoria recebeu mais profissionais com formação jurídica por meio 

de um processo seletivo simplificado. Em 2012, 13 novos advogados passaram a integrar a 

equipe e em 2013, 10 novos advogados. Ainda assim, ao fim de 2013, a Diretoria já 

acumulava 82.269 Autos de Infração. 

De acordo com Minas Gerais (2017), no ano de 2014, o quadro de profissionais foi 

inteiramente modificado devido à celebração de um Termo de Ajustamento de Conduta 

(TAC) entre a SEMAD e o Ministério Público de Minas Gerais, que previa a substituição da 

mão de obra empregada da MGS e contratada por meio de processo seletivo simplificado por 

mão de obra concursada. Dessa forma, em agosto de 2013 foi publicado o edital de concurso 

público n° 01/2013 - SEMAD/FEAM/IEF/IGAM, para o provimento de cargos de nível 

superior das carreiras de Gestor Ambiental e Analista Ambiental do Grupo de Atividades de 

Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, do quadro de pessoal das instituições acima 

citadas. 

Minas Gerais (2017) aponta que os primeiros servidores aprovados no concurso 

iniciaram suas atividades na Diretoria em abril de 2014, quando 10 advogados concursados 

chegaram à Diretoria para substituição dos contratados e dos empregados públicos. Os novos 

servidores tiveram que passar por um período de capacitação antes de exercer de fato suas 

funções. No ano de 2015 a Diretoria chegou a contar com um quadro de 19 gestores 

ambientais com formação jurídica, todavia, nos anos seguintes alguns foram exonerados a 

pedido e outros foram transferidos para outros setores sem permuta ou reposição. Até o ano 

de 2017, havia 13 gestores ambientais com formação jurídica na equipe (MINAS GERAIS, 
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2017). A evolução do passivo e do quadro de pessoal poderá ser observada com mais detalhes 

no Quadro 2 a seguir. 

 

Quadro 3 – Evolução do passivo e do quadro de pessoal – 2011 a 2015 

Período Evento Tamanho da Equipe Passivo 

Acumulado 

Janeiro de 

2011 
Criação da Diretoria - - 

Março de 

2011 
Nomeação da primeira diretora 

1 jurídico, 1 

administrativo 
4.122 

Julho de 

2011 

Contratação de 3 funcionários 

Administrativos para Equipe 

1 jurídico, 4 

administrativos, 1 

estagiário 

9.915 

Outubro de 

2011 

Contratação dos primeiros 

funcionários jurídicos da Equipe 

7 jurídicos, 4 

administrativos, 1 

estagiário 

21.896 

Janeiro de 

2012 
Primeiro Ano de Diretoria 

10 jurídicos, 4 

administrativos, 1 

estagiário 

29.105 

Outubro de 

2012 

Primeiro processo seletivo 

simplificado para contratação de 

equipe jurídica 

23 jurídicos, 7 

administrativos, 4 

estagiários 

44.469 

Janeiro de 

2013 
Segundo Ano de Diretoria 

23 jurídicos, 10 

administrativos, 4 

estagiários 

56.983 

Julho a 

dezembro de 

2013 

Segundo processo seletivo 

simplificado para contratação de 

equipe jurídica 

34 jurídicos, 10 

administrativos, 4 

estagiários 

82.269 

Ano de 2014 Desligamento de 24 contratados do 

jurídico, 10 MGS jurídicos e 8 MGS 

administrativos. Chegada de 

primeiros servidores do concurso de 

2013 

18 jurídicos, 8 

administrativos, 2 

estagiários 

106.443 

Ano de 2015 Novas nomeações do concurso de 

2013  

19 jurídicos, 8 

administrativos, 3 

estagiários 

127.936 

Ano de 2016 Primeiros processos efetivamente 

encerrados pela equipe, porém várias 

baixas comprometem o andamento 

dos trabalhos 

13 jurídicos, 9 

administrativos, 3 

estagiários 

125.890 

 

Fonte: Minas Gerais (2017) 

 

O que se observou, portanto, foi a estruturação de uma equipe com muitos 

profissionais, mas sem nenhuma diminuição no acúmulo de processos. Segundo Minas Gerais 

(2017), a justificativa para isso é a utilização de procedimentos morosos, que foram praticados 

até o ano de 2015. Ainda de acordo com Minas Gerais (2017), os procedimentos criados para 
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processamento dos Autos de Infração eram baseados no art. 81, do Decreto n°44.844/2008, 

que previa: 

 

Art. 81 – Lavrado o Auto de Infração, o mesmo será revisto pela autoridade 

competente, para a verificação da legalidade, razoabilidade, 

proporcionalidade, e dos demais critérios estabelecidos neste Capítulo. 

Parágrafo único – Integra a revisão prevista do caput a observância da 

existência de reincidência que, eventualmente, não tenha sido constatada, 

pelo agente autuante, no momento da lavratura do Auto de Infração. 

 

Pela interpretação dada a esse artigo, a Diretoria estabelecia que todos os Autos de 

Infração, mesmo os sem defesa administrativa apresentada, deveriam ser submetidos a um 

controle de legalidade prévio, com emissão de parecer e decisão da autoridade competente. 

Sem a efetivação desse controle, o autuado era impedido de efetuar o pagamento da multa. 

Nessa época, cada advogado era capaz de emitir parecer para uma média de apenas 20 Autos 

de Infração por semana (MINAS GERAIS, 2017).  

Minas Gerais (2017) traz as seguintes considerações sobre o procedimento de análise 

utilizado até o ano de 2015: 

 

i. Procedimentos adotados demasiadamente lentos e não atendiam ao rito 

processual necessário, a fim de que o Auto de Infração fosse analisado, 

processado e encerrado com celeridade. 

ii. Para cada Auto de Infração lavrado, ainda que não houvesse apresentação 

de defesa, era feita uma análise individualizada, com emissão de parecer 

(denominado Controle de Auto de Infração ou Controle Processual), 

fundamentado no revogado art. 81, do Decreto n° 44.844/2008. 

iii. O parecer emitido para os Autos de Infração sem defesa administrativa 

ficava pendente de revisão pela diretoria ou por profissionais mais 

expedientes, antes de ser cadastrado no SIAM e encaminhado para expedição 

de DAE pela Diretoria de Contabilidade, Finanças e Arrecadação. 

iv. Falta de procedimentos que contemplassem todas as fases do processo 

administrativo. 

v. A Diretoria de Autos de Infração não emitia DAE e nem certificava o 

pagamento ou não pagamento das multas. Os processos precisavam ser 

encaminhados à Diretoria de Contabilidade, Finanças e Arrecadação, que não 

tinha servidores suficientes para dar vazão ao volume encaminhados pela 

Diretoria de Autos de Infração. Os processos eram encaminhados à DICOF 

por memorando para a emissão de DAE, retornavam à DAINF para envio das 

correspondências e posteriormente iam novamente para a DICOF para 

certificação de pagamento ou não pagamento. Processo artesanal e 

extremamente moroso. 

vi. Mesmo com esse complexo procedimento de processamento do Auto de 

Infração, o tratamento do AI restringia-se à emissão do DAE para pagamento 

da multa. O tratamento das demais penalidades, da taxa florestal, da 

reposição florestal e o efetivo encerramento do processo administrativo 

ficavam pendentes. 

vii. Os DAEs somente começaram efetivamente a ser emitidos pela DICOF 

para os Autos processados na DAINF a partir de 2013. Em razão da falta de 

estrutura da DICOF, depois que os processos administrativos eram 
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encaminhados para emissão de DAE um outro passivo se formava naquela 

diretoria. 

viii. Mesmo quando o autuado manifestava expressamente seu desejo de 

pagar, não conseguiam efetivamente a realizar o pagamento (juros e correção 

monetária incidindo até hoje). 

ix. Até o ano de 2017 não havia na Diretoria um procedimento estabelecido 

para tratar dos pedidos de parcelamento por parte dos autuados. Isso fez com 

que centenas de processos ficassem parados aguardando definição sobre o 

assunto. A legislação trazia requisitos intransponíveis para que o crédito 

fosse parcelado. (MINAS GERAIS, 2017) 

 

Minas Gerais (2017) indica que em pouco mais de 6 anos de existência, a Diretoria de 

Autos de Infração já teve 9 diretores, sendo 5 somente nos últimos 3 anos. Além disso, aponta 

que, em algumas ocasiões, o tempo para a nomeação de novo diretor foi muito extenso. A 

demora para a nomeação teria prejudicado a Diretoria por gerar descontinuidade da linha de 

trabalho desenvolvida, sensação de desvalorização e abandono do setor, criação de vícios de 

comportamento nos servidores, e sensação de desmotivação (MINAS GERAIS, 2017).  

Além disso, Minas Gerais (2017) aponta que nem todos os diretores que passaram pela 

Diretoria de Autos de Infração dominavam o conhecimento referente à área de atuação do 

órgão, sendo, portanto, ineficazes na compreensão dos procedimentos e na tomada de ações 

que garantissem o bom funcionamento da Diretoria. Todavia, Minas Gerais (2017) não 

especifica a duração dos tempos de transição entre as nomeações e não cita os diretores 

nomeados sem capacidade técnica para a função.  

Outra dificuldade apontada foi em relação ao armazenamento do grande volume de 

documentos. De acordo com Minas Gerais (2017), essa dificuldade se deveu à falta de mão de 

obra para realizar a triagem do enorme volume de papéis e à inexistência de um sistema 

disponível para o cadastramento desses documentos no princípio da existência da Diretoria. 

Dessa forma, a solução paliativa encontrada para organizar o papelório foi o cadastro manual 

de cada documento em planilhas de Excel, passíveis de erros e inseguranças (MINAS 

GERAIS, 2017). 

Além disso, não havia arquivos ou prateleiras apropriados ao armazenamento e à gestão 

desses documentos, visto que os armários existentes viraram depósito de papéis e logo se 

esgotaram (MINAS GERAIS, 2017). Com o esgotamento desses espaços, a alternativa 

encontrada foi o armazenamento dos documentos em caixas box em todo o espaço disponível 

na Diretoria (corredores, janelas, sob as estações de trabalho e até na porta do banheiro). No 

entanto, Minas Gerais (2017) aponta que a precariedade da estrutura oferecida teria gerado 

insegurança na confiabilidade do arquivo, dando margem a possíveis extravios de documentos 

que poderiam comprometer a efetividade da Diretoria.  
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Em suas considerações quanto ao arquivamento inadequado dos processos de Autos de 

Infração, Minas Gerais (2017) afirma que essa situação gerava insegurança na gestão dos 

documentos, acúmulo de poeira que poderia causar problemas respiratórios aos servidores, 

recorrente identificação de pendências urgentes que estavam arquivadas incorretamente e 

recorrente processamento inadequado de Autos de Infração pela dificuldade em localizar 

documentos necessários.  

No momento da criação da Diretoria, a SEMAD estava passando por modificações em 

sua estrutura. Devido ao período de reformulação, as competências de cada área ainda não 

estavam bem definidas e não havia procedimentos escritos das medidas a serem adotadas para 

o processamento dos Autos de Infração, nem tampouco os fluxos referentes a cada fase desse 

processamento (MINAS GERAIS, 2017). Desta maneira, observa-se que nos primeiros cinco 

anos da Diretoria não eram realizadas iniciativas de gerenciamento de processos e, portanto, 

os processos eram excessivamente formalizados, não eram mapeados e nem adequadamente 

controlados. Como consequência, não produziam o resultado objetivado.  

Observa-se que também não eram dedicados esforços em relação à gestão de pessoas, 

visto que as mudanças na composição do quadro de funcionários, com aumento significativo 

de servidores jurídicos em alguns momentos, a destacar os anos de 2013 a 2015, não foram 

acompanhadas de aumento na produtividade, o que indica força de trabalho mal aproveitada. 

Além disso, devido à alta rotatividade de Diretores, não havia continuidade nas iniciativas de 

gestão, nem tampouco uma figura de liderança para cumprir o papel de guia e motivador da 

equipe. Como aponta ABPMP (2013), é de conhecimento comum a importância da qualidade 

da equipe de trabalho, todavia, nem os melhores profissionais conseguem atingir seu potencial 

quando os processos não são bem compreendidos ou não operam da melhor forma. 

Segundo Minas Gerais (2017), todas as dificuldades enfrentadas nesses anos 

contribuíram para o acúmulo de processos. O próximo subcapítulo se dedica, portanto, a 

analisá-las a fim de compreender como foram tratadas, quais resultados foram produzidos e, 

por fim, quais foram os fatores que permitiram a perpetuação do passivo.   

 

 

3.4 Fatores relacionados à criação do passivo 

 

 

De acordo com Minas Gerais (2017), a identificação das limitações que levaram à 

criação do passivo, bem como as ações em direção à resolução do problema, começaram a ser 

executadas a partir da “Força Tarefa SISEMA”, projeto criado pelo Decreto 46.733, de 30 de 
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março de 2015, com o objetivo de diagnosticar, analisar e propor alterações no funcionamento 

do Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos. A situação dos Autos de 

Infração foi objeto de um grupo especial com representantes das unidades do SISEMA com o 

objetivo de reavaliar os instrumentos de gestão e propor melhorias. Esse grupo contou com 

atores importantes, como a DAINF, a Advocacia Geral do Estado, a Secretaria de Estado da 

Fazenda, a Secretaria de Planejamento e Gestão, dentre outros. 

Segundo Minas Gerais (2017), as reuniões do Grupo de Trabalho “Autos de Infração” 

feitas pela “Força Tarefa SISEMA” produziram um diagnóstico em relação à DAINF com as 

seguintes verificações: i. ineficiência do Sistema Integrado de Meio Ambiente (SIAM) como 

sistema de informação na gestão correta dos Autos de Infração; ii. necessidade de otimização 

dos procedimentos até então adotados; iii. probabilidade de prescrição em 2016 de créditos 

referentes a 24.000 Autos de Infração lavrados no ano de 2011 (apenas 20% do total de Autos 

lavrados naquele ano havia sido processada até então); iv. necessidade de reestruturação 

logística dos documentos e processos para o bom andamento do rito processual; v. 

necessidade de descentralização da análise e processamento dos Autos de Infração; e vi. 

insuficiência do pessoal alocado na DAINF para processar todo o seu passivo. 

Todas essas limitações serão analisadas a seguir no que tange às medidas tomadas em 

direção a sua solução e aos fatores que dificultaram ou facilitaram sua remediação. A partir 

dessa análise, serão identificados fatores estruturais relacionados às especificidades do 

Estado, considerados determinantes para a criação e perpetuação do passivo de Autos de 

Infração.  

 

 

3.4.1 Ineficiência do Sistema de Informações 

 

 

A primeira ação decorrente da Força Tarefa SISEMA em relação aos Autos de Infração, 

de acordo com Minas Gerais (2017), foi o aperfeiçoamento de um sistema de gestão de Autos 

de Infração utilizado, até então, exclusivamente pelo Instituto Estadual de Florestas (IEF), 

denominado Controle de Autos de Infração e Processos Administrativos (CAP). Em 

21/09/2015 foi publicada a Resolução Conjunta SEMAD/FEAM/IEF/IGAM 2297/15 que 

instituiu o Sistema de Controle de Autos de Infração e Processos (Sistema CAP), com uso 

obrigatório por todas as unidades integrantes do SISEMA, para fins de cadastro, 

processamento, análise e decisão dos Autos de Infração decorrentes da fiscalização ambiental. 
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A implementação do CAP possibilitou que a DAINF se tornasse capaz de levar os processos 

até seu encerramento – com a execução da penalidade ou a inscrição em dívida ativa. 

Segundo o Entrevistado D, sem o Sistema CAP, mesmo quando o autuado queria pagar a 

multa, não era possível emitir Documento de Arrecadação Estadual (DAE). 

O Sistema CAP é, até hoje, um sistema informatizado que possibilita o controle das 

atividades dos Autos de Infração no âmbito do SISEMA; contempla seu cadastro, a decisão 

administrativa, a cobrança e o encaminhamento para a dívida ativa; permite a coleta dos dados 

dos Autos de Infração nas diversas unidades administrativas do SISEMA; agiliza e automatiza 

os processos; e permite o controle da receita dos Autos de infrações gerados, bem como a 

arrecadação pelo Estado (MINAS GERAIS, 2017). O SIAM continua sendo utilizado para os 

processos que já haviam sido cadastrados neste sistema e para os quais já houve emissão de 

DAE para pagamento da multa.  

Com o passar do tempo novas versões foram homologadas para sanar as limitações do 

Sistema CAP e melhor atender as demandas das áreas que atuam no processamento dos Autos 

de Infração, como afirma o Entrevistado D:  

 

Tudo que a gente achava “ah, isso aqui a gente não está encontrando no 

CAP”, a gente vai no pessoal do TI e pede “vamos acrescentar isso”, mas de 

acordo com as limitações da plataforma. Criar um sistema é caríssimo para o 

estado, e é complexo, é complicado. Então a gente está mexendo com o que a 

gente já tem dentro da casa. (Entrevistado D) 

 

Segundo o Entrevistado A, mesmo com as melhorias implementadas no Sistema CAP, 

ele ainda apresenta deficiências, a citar, por exemplo, ocorrência de duplas contagens, falta de 

transparência para o cidadão e inexistência de integração com o sistema de fiscalização. A 

última deficiência exemplificada foi apresentada como uma das mais graves pelo Entrevistado 

F, que indicou que, no momento da fiscalização, os Autos são lavrados com papel carbono 

sem uso de nenhuma tecnologia.  

Para o Entrevistado A, “o CAP está tão aprimorado, que já virou um Frankstein, 

porque tem coisa que fulano pediu, aí outra que o outro pediu, aí ele está sendo um monstrão 

assim”. O Entrevistado A afirma também que o desenho de um novo sistema já foi elaborado, 

visto que havia sido contratada uma empresa para desenvolvê-lo. No entanto, após a 

contratação, o desenvolvimento do sistema foi desviado para a área de Regularização da 

SEMAD, como também indica o Entrevistado B: 

 

A gente precisa de um sistema novo, o CAP é de 2005 e ele está caducando. 

Quando conseguiu contratar a empresa, o desenvolvimento foi para a 



55 
 

Regularização. Então assim, é um absurdo uma área desse tamanho, com esse 

volume de Autos para processar e que arrecada esse montante, continuar 

usando um sistema desses. (Entrevistado B) 

 

Em suma, o Sistema de Informações que era insuficiente em 2015 foi substituído por 

outro que, apesar de ser capaz de concluir o processamento dos Autos, ainda não atende às 

necessidades processuais de forma completa. Isso ocorreu porque as alterações sofridas pelo 

sistema foram executadas a partir de demandas pontuais, o que produziu uma espécie de 

colcha de retalhos. Nesse sentido, é importante destacar que os recursos e a infraestrutura 

tecnológica constituem um fator crítico de sucesso de iniciativa de gestão de processos no 

setor público, podendo inviabilizar bons resultados a partir de sua iniciativa (SANTOS, 

2012).  

 

 

3.4.2 Necessidade de otimizar procedimentos 

 

 

Desde o diagnóstico, realizado em 2015, tem sido realizado um esforço no sentido de 

otimizar os procedimentos, que se iniciou com a Força Tarefa. Segundo o Entrevistado B, 

esse trabalho é constante e ainda é exercido: 

 

Desde que a gente começou o trabalho aqui de efetivo processamento dos 

autos, o que a gente tem feito é justamente diminuir e eliminar gargalos. Eu 

acho que basicamente isso (...). Foi na Força Tarefa Sisema em 2015 que 

esses gargalos foram identificados, alguns deles, e que esse trabalho já 

começou, de otimização de procedimentos (...). Em cada aspecto do 

processamento, principalmente dos Autos sem defesa, que a gente vislumbra 

que a gente pode ganhar mais tempo, a gente falou: “o que a gente pode 

eliminar nesse fluxo que há hoje? Onde a gente pode ganhar?”. Porque é 

óbvio que certos aspectos de legalidade a gente têm que respeitar. 

(Entrevistado B) 

 

A Força Tarefa orientou que a Diretoria deixasse de utilizar como instrumento 

orientador para análise o “Manual de Autos de Infração”, que havia sido elaborado pela 

própria equipe da DAINF e continha várias exigências prévias à análise do Auto de Infração, 

como a exigência de decisão de mérito em processos sem defesa (MINAS GERAIS, 2017). A 

equipe da Força Tarefa definiu várias certidões padronizadas que poderiam substituir os 

documentos elaborados pela equipe da DAINF, gerando os mesmos efeitos jurídicos (MINAS 

GERAIS, 2017). Esse trabalho resultou na publicação da Nota Orientativa SUACP/SUCFIS 

nº 06/2015 e, segundo Minas Gerais (2017), foi transmitido em treinamentos a todas as 

regionais da SEMAD, garantindo maior agilidade na análise.  
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Assim, os Autos sem defesa puderam ter sua análise baseada na emissão de certidões, 

sem a necessidade dos antigos controles processuais e controles de Autos de Infração, como 

explica o Entrevistado A: 

 

Com os Autos sem defesa, eu pego o Auto de Infração, certifico que não foi 

apresentada defesa – isso vale para defesa intempestiva também, a pessoa 

apresentou fora do prazo – certifico que não houve apresentação de defesa, 

tudo isso através de certidões, certifico que as penalidades se tornaram 

definitivas, certifico que o bem vai ser perdido ou devolvido, a depender (...). 

Eu faço essas certificações e encaminho para AGE, isso no auto sem defesa. 

(Entrevistado A) 

 

De acordo com o Entrevistado A, a partir da suspensão da análise de legalidade dos 

Autos sem defesa em 2015, o processamento dos Autos sem defesa passou a ser otimizado 

por completo, até o ponto em que, segundo ele: “se ele não tem defesa, eu diria que não há 

processamento, da forma como é feito hoje ele apenas constata se o auto não tem nenhum 

vício, ou seja, ele foi devidamente preenchido, e pronto”. Isso foi possível devido a outra 

mudança de interpretação da Lei, feita em alinhamento com a 1ª Procuradoria da Dívida Ativa 

(PDA) da AGE, que provocou uma mudança no rito processual do processamento.  

Como foi detalhado no item 3.2, quando o autuado não manifesta o desejo de pagar e 

também não apresenta defesa, deve ser emitido e enviado um DAE antes de encaminhar o 

processo administrativo para a AGE inscrever em dívida ativa. No entanto, ao receber o 

processo, a AGE também emite um DAE para o autuado ao receber o auto. Como a Lei só 

exige que um DAE seja enviado, a interpretação foi modificada e hoje entende-se que não há 

necessidade legal de a Diretoria enviar o DAE quando o autuado não apresenta desejo de 

pagar ou defesa dentro dos prazos previstos, como é explicado pelo Entrevistado A:  

 

No auto sem defesa houve uma mudança recente. Antigamente, e não tão 

antigamente assim, mais para o início desse ano, após essas certificações 

todas que eu fiz e antes do encaminhamento para a AGE, nós SEMAD 

tentávamos fazer uma cobrança administrativa para ver se a pessoa quitava a 

multa. Mas com o passar dos anos a gente constatou que essa cobrança era 

extremamente ineficaz. O único autuado que pagava essa cobrança era o 

autuado que pediu para pagar para resolver o problema dele. Essa cobrança 

em que o autuado recebeu a multa, ele nem se manifestou, ficou na inércia, aí 

eu ia atrás numa segunda vez para ele me pagar e ele continuava na inércia. 

Recentemente eu fiz uma análise de valores e somente 3% de tudo que a 

gente cobrou foi pago, isso é muito pouco, provava uma completa 

ineficiência. Aí a gente foi atrás da AGE, buscamos uma releitura das normas 

vigentes, e temos um parecer favorável, da procuradoria e da secretaria, e o 

doutor procurador soltou um parecer favorável à não realização dessa 

cobrança. Sendo que o autuado já foi cientificado da autuação, e nessa 

cientificação já estava previsto que ele tem os 20 dias para apresentação de 

defesa ou pagar, ele não fez nem um e nem outro, ele já é um devedor e ele 

pode ir para a AGE. Então juntou-se a releitura e uma interpretação um 

pouco mais clara da norma, com a ineficiência da nossa cobrança. Que 

acabava que a nossa cobrança tinha caráter de “vamos tentar ver se a gente 
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consegue solucionar”, mas isso envolve um aumento enorme do custo de 

tempo e financeiro do processo por um retorno de apenas 3%. É uma análise 

fria dos números, eu tinha um retorno muito menor do que o gasto que eu 

tinha. E não é algo que está em desacordo com a legislação, então justifica-se 

a dispensa dessa cobrança. Lembrando, quando a pessoa me pede para pagar, 

ainda dentro desses 20 dias, aí tranquilo, a gente envia o DAE e nesse caso 

tem índice de quitação alto. (...) Na AGE, inclusive, tem um índice de 

quitação maior do que o daqui, que quando chega lá o povo já vê “opa, vou 

ficar com o nome sujo”, o que corrobora com nossa tese de: pra quê vou 

cobrar aqui, se lá eles vão cobrar de novo e lá vai ser quitado? Aqui eu cobro 

à toa. (Entrevistado A) 

 

Com o encaminhamento direto do Auto sem defesa para a AGE, uma etapa cara e 

morosa do processamento foi cortada. Segundo o Entrevistado B, essa mudança provocou 

também a diminuição do número de correspondências encaminhadas e, dessa forma, atenuou 

também o montante de trabalho do setor administrativo.  

Nesta mudança pode se observar elementos do Gerenciamento de Processos, visto que 

uma das análises críticas que deve ser feita para o redesenho do processo é a análise de valor, 

que propõe a identificação das atividades que adicionam valor ao cliente (contribuem para sua 

satisfação), das atividades que adicionam valor ao negócio (contribuem para a garantia do 

cumprimento de políticas ou regulamentações), e das atividades desnecessárias que apenas 

contribuem para o aumento de tempo, custos, erros e insatisfação dos clientes (CBOK, 2013). 

A literatura indica que as atividades que não adicionam valor nem ao cliente nem ao negócio 

devem ser eliminadas. 

Segundo o Entrevistado A, os esforços necessários para otimizar os processos de 

Autos com defesa e Autos sem defesa são muito distintos, visto que “se ele tem defesa exige 

uma análise muito mais complexa, porque você precisa verificar os argumentos”.  Para ele, o 

maior desafio enfrentado atualmente pela Diretoria é a necessidade de tornar as análises mais 

céleres. 

 

Existem defesas que são muito simples e às vezes não alegam nada, elas 

simplesmente não trazem nada em relação à infração. Só que a sistemática 

que a gente adota para a análise de defesa hoje talvez seja deficiente, 

inclusive precisa de uma revisão, ou uma sugestão, ou alguma ideia, pois a 

gente não consegue dar a vazão necessária no mesmo nível que entra. É um 

passivo que, se por um lado com o sem defesa a gente esgota, com o com 

defesa a gente acumula. (Entrevistado A) 

 

O Entrevistado A considera que o processo ocorre de forma mais morosa e preciosista 

do que precisaria ser, pois a defesa é analisada ponto a ponto. Ou seja, todas as alegações 

trazidas pela defesa são analisadas minuciosamente, mesmo quando as alegações, ainda que 

verdadeiras, em nada afastariam a infração. Como essas análises envolvem pesquisa, o 
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processo demanda um tempo muito extenso. A necessidade legal deste procedimento, no 

entanto, não será tratada neste trabalho, por ultrapassar o campo do objeto de pesquisa. 

 

Exemplo, o cara foi autuado por não ter outorga na captação de água dele. 

Ele vai me falar que já abriu um processo de outorga e que o estado não deu, 

que ele precisa dessa água para irrigar a plantação dele. Tudo isso ok, mas 

isso não afasta a infração que foi captar água sem outorga, porque a 

legislação exige a outorga. Se ele tiver mandado esse processo ou não, pra 

mim não importa. O máximo que posso dar é um atenuante pela situação 

financeira ou por ser um pequeno produtor. Mas eu não preciso afastar essa 

argumentação através de uma pesquisa, e atualmente eles fazem isso. A 

minha intenção, e para isso eu preciso convencer muita gente, é 

simplesmente falar “os argumentos apresentados na defesa não afastam a 

infração cometida” (...). (Preciso convencer) principalmente toda a equipe 

jurídica, que tem um excesso de preciosismo, muito apegado a afastar ponto a 

ponto. (Entrevistado A) 

 

A Diretoria vem empregando esforços com o objetivo de enfrentar esse desafio e 

conseguir dar celeridade às análises de defesas dentro do que a legalidade permite. Uma 

medida implementada em 2018 foi a criação de um Banco de Teses com um compilado das 

análises de defesa já interpostas para auxiliar a equipe jurídica da Diretoria e dos NAIs no 

interior. Esse Banco de Teses está disponível para consulta dos advogados e, além de agilizar 

o processo, permite que as decisões emitidas sigam uma padronização maior.   

Outra medida que está sendo tomada para dar vazão ao passivo de Autos com defesa é 

a formação de parceria com universidades. A parceria prevê que os Autos sejam 

encaminhados à faculdade, preferencialmente por meio eletrônico, para os alunos de Direito 

analisarem. Em contrapartida, um servidor da equipe jurídica vai à faculdade para prestar 

apoio e realizar palestras sobre as questões jurídicas do processamento dos Autos de Infração. 

Segundo o Entrevistado A, a primeira experiência nesse sentido está sendo acordada com a 

universidade FAMINAS, e, em caso de sucesso, pretende-se formar esse tipo de parceria com 

outras universidades, inclusive do interior. De acordo com o Entrevistado B, as atividades na 

FAMINAS devem ter início em outubro de 2018. É importante salientar que serão 

encaminhadas as defesas simples, como indica o Entrevistado A, o que permitirá que a equipe 

da Diretoria se dedique exclusivamente à análise de defesas complexas. 

A Diretoria está se dedicando também na criação de um formulário padrão de análises 

de defesa, que permitiria ao analista simplesmente preencher os campos com os resultados 

encontrados na análise. O uso desse formulário que, como indica o Entrevistado B, não se 

aplicaria para 100% dos casos, mas para a maioria deles, evitaria que o analista precisasse de 

debruçar na redação textual, eliminando tempos, e contribuiria para a padronização das 

defesas emitidas. Segundo o Entrevistado B, esse formulário vai ser essencial para trabalhar 
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com a universidade, visto que reconhece que os alunos de direito não possuem experiência 

suficiente em direito ambiental para processar os Autos sem essa orientação.  

A grande proporção de Autos com defesa apresentada sem análise explicita a 

necessidade dessas medidas.  

 

Gráfico 1 – Proporção entre os Autos com e sem defesa na DAINF até 2017 

 

Fonte: Minas Gerais (2017). 

 

Em relação aos Autos com defesa também se observa a aplicação da teoria, visto que a 

dificuldade relatada em padronizar processos mais complexos é indicada pela literatura de 

gestão de processos. Maldonado, Donadel e Varkavis (2008) reconhecem que a modelagem 

de processos que exigem maior flexibilidade possui maior probabilidade de ocorrência de 

erros e problemas, e apontam que, nesses casos, cabe ao analista de processos o desafio de 

equilibrar flexibilidade e padronização. 

Além dos gargalos processuais dos Autos sem defesa e com defesa, a Diretoria 

também atuou em cima dos gargalos operacionais. Para organizar o trabalho da equipe 

jurídica, esta foi dividida em Frentes de Trabalho: Autos com defesa; Autos sem defesa; 

Autos de operações especiais; Autos remitidos; e Autos com risco de prescrição. Segundo o 

Entrevistado D, essa divisão é necessária pois, se a Diretoria focasse em apenas alguns tipos 

de processo, eliminaria alguns passivos, mas criaria outros paralelos. Essa medida também 

está de acordo com a teoria de Gerenciamento de Processos, que reconhece que a divisão do 

trabalho com base em habilidades específicas ou especializações profissionais forma “centros 

de excelência” que proporcionam ganhos de eficiência e economias de escala (CBOK, 2013). 
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Segundo Minas Gerais (2017) o envio de correspondências e publicações representavam 

um dos principais gargalos operacionais, e estes também foram atacados. Além da redução 

provocada pelo fim da obrigatoriedade de envio de DAE, algumas melhorias foram 

implementadas. Uma delas foi a aquisição de 20.000 envelopes com “janela”, que dispensou a 

necessidade de impressão do endereço na área externa da carta (MINAS GERAIS, 2017). 

Para permitir o uso desses envelopes, o CAP precisou ser adaptado para revelar o endereço do 

autuado no verso da notificação ou do DAE a ser enviado por correspondência. Além disso, 

segundo o Entrevistado B, uma mudança na legislação eliminou a necessidade do envio de 

Aviso de Recebimento (AR), que também reduziu o número de correspondências. 

Observa-se que esforços de Gerenciamento de Processos foram executados com o 

objetivo de otimização. Os procedimentos dos Autos sem defesa, segundo os entrevistados, 

encontram-se completamente padronizados e céleres, enquanto os procedimentos dos Autos 

com defesa ainda estão sendo revistos. Em breve será analisado o efetivo resultado dessas 

medidas na redução do passivo. Observa-se também a especificidade do Gerenciamento de 

Processos no setor público pela necessidade de interface com o Legislativo e com o setor 

jurídico. Afinal, mudanças na interpretação da Lei e alterações propriamente na legislação se 

fizeram necessárias para a implementação de melhorias. Nesse sentido, destaca-se que o 

impacto das leis, normas e regulamentações é um fator crítico de sucesso de iniciativas de 

BPM no setor público, segundo Santos (2012). 

 

 

3.4.3 Risco de prescrição de créditos 

 

 

A legislação prevê que, em casos de procedimentos administrativos de aplicação de 

penalidades, o prazo prescricional de cinco anos para a cobrança inicia-se a partir da 

constituição definitiva do crédito. O descumprimento desse prazo acarreta a responsabilidade 

de seus dirigentes, quando, injustificadamente, deixam de emitir a decisão que estavam 

encarregados de averbar. Assim sendo, diante do passivo de mais de 120.000 Autos de 

Infração e a iminência de prescrição em 2016 de Autos lavrados em 2011, em 2015 foi 

promovida uma modificação na legislação que protegeu esses servidores e a não prescrição 

dos créditos (MINAS GERAIS, 2017). 

No dia 3 de agosto de 2015 foi publicada a Lei 21.735, que dispôs sobre a constituição 

de crédito estadual não tributário, fixou critérios para sua atualização, regulou seu 
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parcelamento, instituiu remissão e anistia e deu outras providências. Esta Lei estabeleceu a 

remissão de créditos provenientes de Autos de Infração em determinadas condições, que 

posteriormente foram ampliadas pela Lei nº 22.549, de 30 de junho de 2017. Todavia, 

segundo Minas Gerais (2017), mesmo remitidos os créditos, os processos ainda precisavam 

ser processados pelos analistas e gestores ambientais, pelos seguintes motivos: 

 

Geram efeitos para fins de reincidência; 

Devem ter decisão administrativa definitiva acerca do perdimento ou da 

devolução do bem apreendido; 

Devem ter decisão administrativa definitiva acerca da manutenção ou não da 

suspensão das atividades; 

Devem ter cobrança da taxa florestal, nos casos em que houver o fato 

gerador; 

Devem ser encaminhados para o IEF para providências relativas à cobrança 

da reposição florestal, nos casos em que couber. (MINAS GERAIS, 2017) 

 

Apesar de reconhecer o lado negativo da remissão de créditos, o Entrevistado A 

justifica essa medida: 

 

A remissão, se você pensar em caráter ambiental, parece algo terrível, e não é 

bonito não. Você está perdoando multa, é um absurdo ter que ter feito isso. 

Só que ela foi feita por uma série de fatores, um deles era o custo processual. 

Se eu cobrar essa multa, fizer tudo, e o cara ainda pagar, o que eu gastei foi 

mais do que eu arrecadei. E não perdoa a conduta, perdoa a multa. Ele 

continua sendo reincidente, continua sendo obrigado a regularizar para poder 

reabrir a empresa dele, se não ele é autuado de novo. Então ela não perdoou a 

conduta, ela simplesmente tirou a cobrança. Longe de mim achar que isso foi 

algo bom, mas isso foi, que contradição, foi algo bom no sentido de a gente 

ter conseguido esquecer um pouco dessa anomalia chamada passivo e focar 

nossos esforços em coisas efetivas, utilizar mais o critério ambiental na nossa 

curva de prioridades. (Entrevistado A) 

 

Todavia, mesmo com a remissão aplicada pela Lei, Minas Gerais (2017) indica que 

ainda existiam 3.589 processos de 2013 e 3.935 processos de 2014 com risco de prescrição até 

o fim de 2017. É importante ressaltar que os Autos com defesa não fazem parte dos processos 

com risco de prescrição, visto que o parecer da AGE nº 15047/2010 estabelece que estes não 

possuem prazo prescricional. Dessa forma, quando o autuado apresenta defesa, seu processo 

deixa de possuir prazo prescricional. 

Os Autos com risco de prescrição (portanto, os Autos mais antigos que não tiveram 

apresentação de defesa) se tornaram prioritários e, para dar vazão a eles, no ano de 2017 a 

frente de trabalho que trata dos Autos com risco de prescrição concentrou quase a totalidade 

dos esforços empregados pela Diretoria (MINAS GERAIS, 2017). Os Autos remitidos, por 

sua vez, começaram a ser processados em 2018 e, de acordo com o Entrevistado B, o 

planejamento da Diretoria para este ano prevê o encerramento de 100% desses autos. 
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O Entrevistado B explica como foram tratados em 2017 os Autos com risco de 

prescrição: 

 

E aí os Autos de 2012, que eram os que estavam prescrevendo em 2017, eu 

comecei a fazer uma amostragem neles, pegar mesmo. Pegava uma caixa e 

começava a fazer de amostragem, eu comecei a encontrar todo tipo de 

absurdo no meio, auto que não estava remitido aqui prescrevendo. Auto que 

estava decaindo, aqui no meio dos de 2012. Então só para sanear isso aqui a 

gente parou a equipe uns dois meses, pegando auto a auto, porque senão isso 

aqui já era, ia prescrever. A gente pegou isso aqui, os de 2012, porque estava 

no ano da prescrição e ficou mais ou menos uns 2 meses nisso aqui, equipe 

totalmente parada, pegando auto a auto. E nesse trabalho a gente salvou 

vários Autos que estavam prestes a prescrever, misturados aqui. 

(Entrevistado B) 

 

Observa-se que o objetivo maior para a Diretoria é que nenhum auto seja perdido em 

prescrição, segundo o Entrevistado A, é esperado 100% de eficiência neste sentido. Todavia, 

Entrevistado A aponta que um projeto de Lei apresentou um risco para o alcance deste 

objetivo. Esse projeto, no entanto, ainda não foi aprovado.  

  

Vem projetos de Lei com definições que podem nos atrapalhar muito, por 

exemplo a instituição da prescrição intercorrente. O que significa isso: os 

cinco anos viram três (para prescrever). Isso é muito difícil, complica um 

pouco a situação (...). E agora eles estão questionando, querendo que, invés 

de remitidos, esses Autos estejam prescritos. Então você não vê que eles 

estão querendo olhar para a coisa ambiental, porque a prescrição perdoa a 

conduta. Você não vê “vamos acabar com a remissão para resolver, porque 

vocês perdoaram multas ambientais, o meio ambiente não merece isso”, não. 

É “acaba com a remissão, porque vai estar tudo prescrito”. E o que o meio 

ambiente ganha com isso? Nada. E junto com a prescrição intercorrente eu 

acabo com toda a minha atuação estratégica e volto a atuar contra a 

prescrição, o que é, no meu modo de ver, o pior cenário possível, porque eu 

não tenho gente, então eventualmente vai prescrever. (Entrevistado A) 

 

Em relação à prescrição de créditos, observa-se que as medidas executadas foram em 

relação à proteção do servidor. As modificações na legislação não produziram, portanto, 

nenhuma redução do passivo, visto que a equipe ainda precisa se dedicar ao processamento de 

Autos emitidos há anos. O esforço da Diretoria e da AGE em afastar o prazo prescricional e 

manter e processar Autos que já deveriam ter sido prescritos deixa o cidadão refém da 

lentidão e ineficiência observadas no processamento. Além disso, a priorização dos Autos 

com maior risco de prescrição e, portanto, mais antigos, vai em desacordo com as conclusões 

obtidas pelo estudo elaborado pela SUCPAN, mencionado em Minas Gerais (2017), que 

constatou que quanto mais longe da data da autuação a multa é cobrada, menos efetiva é sua 

quitação pelo autuado.  
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3.4.4 Necessidade de reestruturar a logística dos documentos 

 

 

Quanto à questão abordada a respeito da gestão logística dos arquivos, Minas Gerais 

(2017) aponta que a “Força Tarefa” solicitou, como medida paliativa, à Intendência da Cidade 

Administrativa Tancredo Neves, a cessão de um espaço correspondente a quatro salas de 

reuniões do 1º andar no Prédio Minas, para alocação de processos de Autos de Infração. Essa 

solução permitiu retirar os processos dos corredores, mas ainda não atendeu às necessidades 

reais da Diretoria, visto que as salas e gabinetes não possuíam armários ou arquivos (os 

documentos eram armazenados em caixas que ficam no chão) e a distância entre elas 

fragmentava os arquivos e gerava dificuldade de gestão (MINAS GERAIS, 2017).  

Ainda assim, permitiu a separação, de acordo com as frentes de trabalho que foram 

definidas, dos documentos que estavam misturados: 

 

Um dos mutirões foi só para organizar, quando eu cheguei as coisas 

fisicamente estavam misturadas (em 2017). Uma dessas confusões físicas que 

me incomodava muito era a mistura física dos Autos remitidos com os que 

ainda estavam para ser processados. E os Autos remitidos ainda não tinham 

sido trabalhados, eles estão sendo trabalhados agora na frente de 

encerramento. A gente dividiu a Diretoria em frentes de auto com defesa, 

frentes de auto sem defesa e a frente de encerramento, que são esses Autos 

remitidos, que a multa não vai ser cobrada, mas que você precisa dar medidas 

de encaminhamento do bem, para encerramento mesmo dos autos. Isso aqui 

estava assim, tudo junto e tudo misturado nesse meio, hoje em dia se você for 

lá dentro já tem o pessoal trabalhando com esses Autos remitidos. E o que a 

gente fez, a gente separou fisicamente isso. (Entrevistado B) 

 

Finalmente, após longa articulação com a Intendência da Cidade Administrativa de 

Minas Gerais, em dezembro de 2017 foi disponibilizado amplo espaço para implantação do 

setor de arquivo da Diretoria, onde anteriormente era ocupado pelo protocolo e 

posteriormente pelo malote (MINAS GERAIS, 2017). O espaço comporta todo o arquivo da 

DAINF, desde que devidamente estruturado em estantes. De acordo com Minas Gerais 

(2017), foram adquiridas 34 estantes junto à Secretaria de Estado da Saúde e espera-se a 

aquisição de mais estantes e equipamentos através dos recursos obtidos através do TAC citado 

anteriormente.  

Segundo o Entrevistado C, o arquivo é atualmente organizado pela ordem dos primeiros 

dígitos do Auto de Infração, que se referem a ano, mês e bloco, de forma que facilita o fluxo 

do setor administrativo quando o processamento dos Autos é feito por ordem de prescrição. A 

logística dos documentos, portanto, foi reestruturada. No entanto, apesar de ser necessária a 
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organização do arquivo, por si só essa medida não encaminha uma solução para o passivo de 

Autos de Infração.  

 

 

3.4.5 Necessidade de descentralização da análise e processamento dos autos 

 

 

Minas Gerais (2017) indica que a Força Tarefa SISEMA diagnosticou que a 

concentração da análise de Autos de Infração em Belo Horizonte contribuiu com a formação 

do passivo de Autos de Infração. Devido a essa constatação, a partir do ano de 2015 essa 

responsabilidade passou a ser descentralizada. A princípio, a DAINF compartilhou a 

responsabilidade pelo processamento dos Autos de Infração com os Núcleos Regionais de 

Gestão de Denúncias e Controle Processual (NUDECs), unidades administrativas regionais 

ligadas a suaCP. Essas unidades passaram a ser responsáveis pela gestão das requisições e 

denúncias ambientais relativas a sua área de abrangência e pela análise dos Autos de Infração 

lavrados pelo Núcleo de Fiscalização correspondente, todavia esse compartilhamento de 

responsabilidade diminuiu de maneira muito pouco expressiva a entrada de novos Autos 

(MINAS GERAIS, 2017). 

De acordo com Minas Gerais (2017), o processo de regionalização do processamento 

de Autos de Infração só foi consolidado com a publicação da Lei n° 21.972, de 21 de janeiro 

de 2016, que promoveu a remodelagem da estrutura do SISEMA. Nesse novo contexto, o 

processamento dos Autos de Infração lavrados pelas Diretorias de Fiscalização, a partir de 

2015, e dos Autos de Infração lavrados pela PMMG, a partir de janeiro de 2016, passou a ser 

de competência dos NAIs, integrantes da estrutura orgânica das Diretorias Regionais de 

Controle Processual, vinculadas às SUPRAMs. 

Como apresentado no Quadro 1, a análise dos Autos de Infração lavrados pelos 

extintos Núcleos de Fiscalização (de 2011 a 2014), pela PMMG (de 2011 a 2015), pelas 

Diretorias de Fiscalização da Subsecretaria de Fiscalização Ambiental (SUFIS) a partir de 

2011 e Autos lavrados em Operações Especiais permaneceram sob responsabilidade da 

DAINF. 

Diante da remodelagem institucional estabelecida, a DAINF passou a receber 

anualmente uma quantidade menor de Autos de Infração a serem processados. Todavia, o 

sucesso da regionalização depende da estruturação dos NAIs nas SUPRAMs, visto que, ao 
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receberem um montante expressivo de Autos de Infração sem a estrutura adequada de 

logística e pessoal, problemas existentes na DAINF se perpetuaram.  

A tabela abaixo, elaborada com dados de 2011 a 2017 disponíveis em Minas Gerais 

(2017), e com dados de 2018 fornecidos pelo Entrevistado A, traz a entrada e a saída dos 

processos de Auto de Infração na Diretoria, bem como o passivo acumulado. Os dados 

dispostos permitem observar como a regionalização da análise dos Autos lavrados pela 

PMMG reduziu significativamente a entrada de processos em 2016, 2017 e 2018 na DAINF. 

 

Tabela 1 – Dados da evolução do passivo da DAINF até junho de 2018 

Ano 
Autos de Infração 

lavrados 

Análises 

Concluídas 
Passivo acumulado 

2011 29.105 - 29.105 

2012 27.878 - 56.983 

2013 25.286 - 82.269 

2014 24.174 - 106.443 

2015 21.577 84 127.936 

2016 1.128 3.191 125.873 

2017 1.302 5.785 121.390 

1° semestre 2018 718 4.176 117.932 

Fonte: Elaborado pela autora com dados extraídos de MINAS GERAIS (2018). 

 

Nota-se também que os processos só começaram a ser encerrados definitivamente após 

o ano de 2015, visto que só a partir desse ano, com a implementação do CAP e a criação de 

procedimentos, a DAINF se tornou capaz de levar os processos até sua fase final. Outra 

observação é o aumento de produtividade do ano de 2017 para o primeiro semestre de 2018. 

A média mensal de processos encerrados em 2017 foi de 482,09 processos, enquanto em 2018 

foi de 696. Apesar de ser um aumento relevante, como a maioria das melhorias de otimização 

de processos foram implementadas no ano de 2018, poderia se esperar uma mudança mais 

brusca nos resultados. Se essa média se mantiver, excluindo novas entradas, serão necessários 

14 anos dedicados exclusivamente para acabar com o passivo.  

A seguir, segue gráfico elaborado a partir das informações dispostas acima, que permite 

visualizar o acúmulo do passivo de Autos de Infração não processados (em aberto) ao longo 

dos anos. Como os dados dispostos de 2011 a 2017 são anuais, para incluir o dado semestral 
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de 2018, foi considerado para o segundo semestre a mesma quantidade de entrada e saída de 

processos observada no primeiro semestre. 

Gráfico 2 – Evolução do passivo da DAINF até 2018 

 
Fonte: Elaborado pela autora com dados extraídos de MINAS GERAIS (2017). 

  

Nota-se a estabilização do passivo de Autos de Infração a partir da regionalização da 

responsabilidade de seu processamento. Todavia, a redução do passivo ainda se dá de forma 

muito tímida. Com base nos dados observados acima, observa-se que 89,91% dos processos 

sob responsabilidade da DAINF se encontram em aberto, enquanto apenas 10,09% foi 

concluído. 

Como a redução do passivo alcançada na DAINF só foi possível devido à brusca 

redução da entrada de processos possibilitada pela regionalização do processamento dos 

autos, a redução do passivo não se deve somente ao ganho de eficiência processual. Assim 

sendo, para avaliar de fato o efetivo resultado da revisão dos procedimentos de Autos de 

Infração é preciso levar em consideração os dados dos Núcleos de Auto de Infração das 

SUPRAMs. 

Minas Gerais (2018) traz os resultados semestrais de cada SUPRAM e o resultado geral 

das SUPRAMs. Como o intuito é analisar a regionalização como um todo, serão tratados os 

dados referentes ao geral das SUPRAMs. 

 

Tabela 2 – Dados da evolução do passivo das SUPRAMs até junho de 2018 

Ano 
Autos de Infração 

lavrados 

Processamento 

Concluído 

Passivo 

acumulado 
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1° semestre 2016 7.036 149 6.887 

2° semestre 2016 13.859 791 19.955 

1° semestre 2017 12.964 2.584 30.335 

2° semestre 2017 13.158 6.050 37.443 

1° semestre 2018 15.558 8.803 42.071 

Fonte: Elaborado pela autora com dados extraídos de MINAS GERAIS (2017). 

 

Para melhor visualizar essa evolução, esses dados foram tratados a seguir por meio de 

gráfico. 

Gráfico 3 – Evolução do passivo das SUPRAMs até 2018 

 

Fonte: Minas Gerais (2018). 

  

 Observa-se, portanto, que 70,70% dos Autos de Infração lavrados sob 

responsabilidade das SUPRAMs encontram-se em aberto, e apenas 29,30% foi concluído. 

Apesar da proporção de processos em aberto ainda ser insatisfatória, ao compilar os 

resultados produzidos pela DAINF com os resultados produzidos pelas Regionais, é possível 

observar que o ritmo de crescimento do passivo foi consideravelmente reduzido a partir de 

2016 e tende a se tornar negativo a partir de 2019.   

 

Tabela 3 – Dados compilados da evolução do passivo da DAINF e das SUPRAMs até 

junho de 2018 

Ano 
Autos de Infração 

lavrados 
Análises Concluídas  Passivo acumulado 
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DAINF SUPRAMs DAINF SUPRAMs DAINF SUPRAMs 

Taxa de 

crescimento 

anual 

2011 29.105 - - - 29.105 - - 

2012 27.878 - - - 56.983 - 95,8% 

2013 25.286 - - - 82.269 - 44,4% 

2014 24.174 - - - 106.443 - 29,4% 

2015 21.577 - 84 - 127.936 - 20,2% 

2016 1.128 20.895 3.191 940 125.873 19.955 13,9% 

2017 1.302 26.122 5.785 8.634 121.390 37.443 08,9% 

1°/2018 718 15.558 4.176 8.803 117.932 42.071 00,7% 

Fonte: Elaborado pela autora com dados extraídos de MINAS GERAIS (2017) e MINAS GERAIS (2018). 

 

Para elaboração do gráfico que exibe o acúmulo de processos encerrados e em aberto 

anualmente, foi considerado que a entrada e a saída no segundo semestre de 2018 na DAINF e 

nas SUPRAMs será proporcional à entrada e à saída no primeiro semestre. 

 

Gráfico 4 – Evolução do passivo total de Autos de Infração até 2018 

 
Fonte: Elaborado pela autora com dados extraídos de MINAS GERAIS (2017) e MINAS GERAIS (2018). 

 

Em vista dos resultados observados, o Entrevistado E atribui as seguintes conclusões 

quanto ao processo de regionalização: 

 

O objetivo era realmente tentar acabar com o passivo, na época a gente tinha 

essa expectativa. Hoje eu vejo que a regionalização, na verdade, ajudou a 
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impedir o crescimento exponencial do passivo. Se você for olhar na mesma 

proporção de antes, o passivo hoje era para estar muito maior se continuasse 

aqui. Então o passivo cresceu? Cresceu, mas cresceu em uma proporção 

menor. Hoje eu vejo mais para isso, para dar uma freada nesse crescimento, 

mas só ele não resolveu o problema. Só a questão da regionalização não 

resolve. (Entrevistado E) 

 

Segundo Minas Gerais (2018), a baixa taxa de conclusão das SUPRAMs se deve à 

limitação das equipes, como se observa no relato: “há uma carência no quadro de pessoal em 

todos os setores da SUPRAM, o que vem acarretando sobrecarga de atividades, desmotivação 

dos servidores e morosidade no atendimento às demandas” (MINAS GERAIS, 2018). 

Minas Gerais (2018) também traz a relação do quadro de funcionários do NAI de cada 

SUPRAM: Alto São Francisco (ASF); Central Metropoitana (CM); Jequitinhonha (JEQ); 

Leste Mineiro (LM); Norte de Minas (NM); Noroeste (NOR); Sul de Minas (SM); Triângulo 

Mineiro e Alto Paranaíba (TM); e Zona da Mata (ZM); que foi sistematizado na tabela abaixo. 

 

Tabela 4 – Quadro de funcionários dos Núcleos de Auto de Infração por SUPRAM em 

junho de 2018 

ATIVIDADE 
Nº DE FUNCIONÁRIOS  

ASF CM JEQ LM NM NOR SM TM ZM Total 

Coordenador 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

Analista 2 5 2 3 1 1 2 3 2 20 

Apoio Administrativo - - - 1 - 1 1 1 - 4 

Estagiário - 3 1 1 - 1 - - - 6 

Total 3 9 4 5 2 4 4 5 3 39 

Fonte: Elaborado pela autora com dados extraídos de MINAS GERAIS (2018). 

 

Observa-se que as SUPRAMs operam com uma média de 4 funcionários, sendo que a 

Central Metropolitana possui o maior quadro de funcionários, com 9, e a Norte de Minas o 

menor, com 2.  

Segundo o Entrevistado A, os NAIs foram preparados “em termos de expertise de 

Autos de Infração”, visto que todos já trabalhavam com esse tipo de processo, apesar de em 

menor volume. Todavia, ele afirma que o quantitativo de pessoas e a estrutura física para 

armazenar os processos não foram adequados para assumir essa responsabilidade: 

 

As mesmas dificuldades que a gente enfrentou aqui, e finalmente depois de 7 

anos a gente conseguiu um lugar para armazenar os processos, eles estão 

enfrentando hoje. Alguns já tem um tempo seguindo. Até porque a grande 

vantagem dos NAIs, foi quando eles começaram a receber processos eles não 

começaram cometendo os erros que a gente cometeu no passado. Eles já 



70 
 

tinham muito mais maturidade, os processos mais claros, mais céleres. Então 

a dificuldade que eles enfrentam hoje é principalmente o número de pessoas. 

Um caso concreto é o Alto São Francisco, em que uma pessoa está 

responsável por treinar a PM, outra de licença maternidade, então restou uma 

jurídica, que eles só tinham 3, isso é muito pouco. (Entrevistado A) 

 

Para lidar com suas dificuldades, das quais se destaca a insuficiência de pessoal, os 

NAIs recebem recorrentemente treinamentos e capacitações da DAINF. Todavia, os Núcleos 

se mostram muito dependentes desse apoio e apresentam baixa capacidade de atuar com 

autonomia: 

 

Os órgãos, as regionais, receberam treinamento e vêm recebendo. De tempos 

em tempos, sai uma equipe aqui da sede pra ir justamente fazer isso. Agora, o 

que a gente vê também é um pouco de, não é medo, mas assim, de, a palavra 

está me faltando, das regionais fazerem o procedimento também. Que a gente 

dá as diretrizes, mas a gente não engessa eles. Só que tudo eles também ficam 

perguntando, eles podem fazer o procedimento também, e desde que eles 

estejam de acordo com o Decreto e com a Lei, eles têm autonomia completa. 

Mas a gente nota que, por mais que a gente dê treinamento, que a gente 

mostre os princípios, como deve ser, a diretriz geral, tudo que eles fazem fica 

muito vinculado, eles recorrem à gente. E o objetivo não é isso, é eles serem 

uma DAINF independente, uma regional respectiva (...) Tem que ter uma 

otimização e, principalmente, as próprias regionais tem que ter essa 

autonomia de fazer o procedimento (...). Aqui na nossa diretoria chegava 

aproximadamente 30.000 Autos de Infração, da última vez que fiquei 

sabendo. Então é muito. E isso vai começar a chegar para eles. Porque a 

polícia lavra demais e os técnicos também, mas principalmente o que vai 

chegar para eles é polícia. Então assim, tem que ter essa gestão mesmo, igual 

a gente faz aqui, eles têm que fazer. Porque se não eles vão ficar com o 

mesmo “passivão” nosso, e o objetivo da descentralização não foi esse. 

(Entrevistado B) 

 

O Entrevistado F indica que o apoio prestado aos NAIs vem também de uma 

preocupação com a padronização dos processos, visto que a distância física dos Núcleos 

envolve realidades diferentes:  

 

A gente acompanha os resultados, mostra pra eles “apresentou uma curva 

aqui”, “temos um desvio aqui”, “precisamos consolidar determinado 

entendimento”. Para que o estado seja um só né. Porque eu tenho um Núcleo 

julgando um Auto de Infração lá no Norte de Minas e tenho um Núcleo 

julgado lá no Sul de Minas, eu preciso assegurar que o modo como esse NAI 

julga, ou a decisão que ele toma lá, seja a mesma decisão que ele toma em 

outro local do Estado. Então esse é o nosso papel de harmonização. 

(Entrevistado F) 

 

No entanto, como indica o Entrevistado B, o Decreto n° 47.042 de 06 de setembro de 

2016, que trata das competências da Diretoria, não designa à DAINF a competência de prestar 

apoio aos NAIs. Como essa competência é atribuída de forma implícita, a Diretoria não 

dispõe de meios institucionais, bem como de recursos humanos e financeiros, suficientes para 

prestar a assistência que os Núcleos necessitam e demandam:  
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A gente até tenta ajudar, mas (...) se você pegar o Decreto 47.042, não existe 

nas nossas competências a competência de apoio aos NAIs. Eu gostaria de 

dar muito mais, acho que eles precisam de muito mais, mas a gente aqui não 

é um órgão só de apoio, de pensar o processo, a gente é um órgão de 

executar. Olha nosso passivo, o monte de coisas para fazer o tempo inteiro. 

Aí infelizmente não tem como dar esse apoio para eles (...). Muita coisa que 

eles demandam a gente que tem pertinência, que eu acho que eles precisavam 

de um apoio, de um suporte, eu não tenho condições de dar (...). Tem uma 

orientação entre aspas implícita, interna, pra gente fazer isso. A gente é que 

acompanha os números deles, a gente que leva nas reuniões o 

acompanhamento dos números, mas não tem no Decreto a competência 

formal para que isso aconteça. Em tese, se não está no Decreto eu não tenho 

que fazer. E é uma atividade que é pesada. Não é uma atividade simples, 

toma muito tempo, muito, não é pouco. Eu praticamente tinha que ter aqui 

dentro uma coordenação para o NAI, com pessoas me auxiliando pra isso, 

(...) que fosse uma coordenação que tivesse duas pessoas trabalhando nela, 

seria muito importante, porque ajudaria muito nessas questões. Eu sinto falta 

de dar mais apoio. Acho que eles precisam. (Entrevistado B) 

 

Essa situação explicita que a descentralização do processamento de Autos de Infração 

ocorreu sem planejamento adequado. Visto que as SUPRAMs não são capazes de capacitar e 

auxiliar os NAIs para que possam atuar com autonomia, deveria ter sido designada a algum 

órgão a responsabilidade de prestar apoio e auxílio. Segundo ABPMP (2013), quando os 

processos são visíveis é mais fácil realizar um bom planejamento de médio e longo prazo, 

visto que este pode ser realizado considerando o desempenho da organização.  

A tabela a seguir, elaborada com dados obtidos em Minas Gerais (2018), traz, a título 

de ilustração, o passivo acumulado por cada SUPRAM nos anos de 2016, 2017 e 2018. 

 

Tabela 5 – Contribuição do passivo de processos de Auto de Infração por SUPRAM de 

2016 a junho de 2018 

SUPRAM 2016 2017 
2018 

(1° semestre) 

Alto São Francisco 2.708 4.715 5.405 

Central Metropolitana 2.521 3.949 5.115 

Jequitinhonha 1.477 2.639 3.067 

Leste Mineiro 2.573 7.375 8.845 

Noroeste 1.211 1.926 1.635 

Norte de Minas 1.542 3.032 3.801 

Sul de Minas 2.424 4.306 5.415 

Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba 3.000 5.061 4.103 

Zona da Mata 2.499 4.440 4.685 

GERAL 19.955 37.443 42.071 
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Fonte: Elaborado pela autora com dados extraídos de MINAS GERAIS (2018). 

 

Observa-se que apenas as SUPRAMs Noroeste e Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba 

foram capazes de reduzir seu passivo do ano de 2017 para 2018, as outras 7 tiveram seu 

passivo aumentado. Do ano de 2016, em que assumiram essa responsabilidade, para 2017, 

todas as SUPRAMs observaram seu passivo crescer. Todavia, a expectativa é de que essa 

tendência crescente do passivo se modifique: 

 

E nisso apresentou esse mês [agosto], pela primeira vez na história, muitos 

NAIs, como resultado global, o que saiu foi maior do que o que entrou. A 

gente conseguiu eliminar mais do que receber, e isso é inédito, isso nunca 

tinha acontecido antes. E é um resultado muito positivo, isso fez com que em 

alguns NAIs os analistas, gestores ambientais com formação jurídica, já 

estejam 100% focados em defesas. Isso é algo assim, é o que a gente quer, é 

o que a gente precisa. (Entrevistado B) 

 

Apesar desse resultado ser positivo, é grave o fato de que, após a descentralização, 

medida tomada com o objetivo de reduzir o passivo, apenas após 32 meses houve resultados 

mensais positivos, com saídas maiores que entradas.  

A despeito das limitações observadas nas Regionais, estas apresentam melhores 

resultados do que a DAINF em relação à quitação das multas. Segundo o estudo já apontado 

anteriormente, realizado pela SUCPAN, observa-se a maior efetividade da quitação dos Autos 

processados pelos NAIs (MINAS GERAIS, 2017), como é constatado nos gráficos abaixo. O 

estudo do processamento dos Autos de Infração por regionais do SISEMA tratou dos dados 

estatísticos referentes ao período de 01/01/2015 a 30/06/2017.  

 

Gráfico 5 - Efetividade da cobrança DAINF – 2015 a 2017 

 
Fonte: Minas Gerais (2017). 
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Gráfico 6 – Efetividade da cobrança nas regionais – 2015 a 2017 

 
Fonte: Minas Gerais (2017). 

 

Segundo Minas Gerais (2017), essa diferença se deve ao fato das SUPRAMs 

processarem Autos recentes (lavrados a partir de 2016), enquanto a DAINF ainda processa 

Autos lavrados há maior tempo, com risco de prescrição.  Assim sendo, como já foi apontado, 

a SUCPAN realizou um estudo que conclui que quanto mais próximo da data da autuação a 

multa é cobrada, mais provável torna-se a sua quitação pelo autuado, enquanto que, por outro 

lado, quanto mais antigos são os Autos de Infração, maior a sua incidência em dívida ativa 

(MINAS GERAIS, 2017).  

De acordo com o estudo, a demora no processamento dos Autos de Infração repercute 

diretamente no pagamento das multas porque, com o passar do tempo, o débito aumenta de 

forma vertiginosa em decorrência dos juros e da correção monetária aplicados, o que acarreta 

na impossibilidade financeira de pagamento por parte do autuado. Segundo Minas Gerais 

(2017), existem casos em que nem mesmo o parcelamento do débito, seja junto à DAINF ou 

junto à AGE, viabiliza o pagamento do crédito não tributário ambiental por parte do autuado. 

Essas conclusões põem em xeque, também, a decisão da Diretoria de dar prioridade aos Autos 

mais antigos, com mais chances de prescrição. 

Além de promover o processamento de Autos mais recentes, a regionalização facilitou 

o acesso do cidadão infrator ao seu processo e a elaboração de estratégias para lidar com o 

passivo:  

 

Centralização para isso não funciona, porque tudo é feito de forma 

regionalizada. O próprio indivíduo que foi autuado está muito mais próximo 

da região, então para o cara fazer o processo ele não precisa deslocar até Belo 

Horizonte, ele já está lá na região. Para fazer um parcelamento, as vezes é 

uma pessoa mais simples que não tem e-mail, ele busca os dados lá na 
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SUPRAM. A própria Advocacia Geral do Estado, que recebe os processos 

para serem inscritos em dívida ativa, é regionalizada, não manda tudo para a 

Central, manda de acordo com o domicílio do autuado, então a 

regionalização faz todo o sentido. Faz todo sentido, é muito melhor ter 

pequenos agrupamentos ali para serem estruturados do que você colocar tudo 

num lugar só. Ainda que você tenha 100.000 processos, é muito mais fácil 

você lidar com 10.000 aqui, 10.000 aqui, 10.000 aqui... do que 100.000 

enfiado em um lugar só (...). Você tem muito mais frentes atuando, cada uma 

na sua realidade consegue se adaptar melhor. “Essa SUPRAM aqui tem mais 

defesa, precisa de mais jurídico e tal”, “essa aqui já recebe mais, mas é sem 

defesa, então vamos pôr mais administrativo aqui que eles já dão conta”. 

Então acho que permite mais manobra estratégica, permite você ter um 

estudo regionalizado dos autos, então eu vejo com muitos bons olhos assim. 

Eu entendo que se tivesse já começado regionalizado tinha muito mais 

chances de dar certo.  (Entrevistado A) 

 

Em suma, a descentralização da responsabilidade do processamento dos Autos ocorreu 

sem o devido planejamento e estruturação. Ainda assim, essa medida é considerada positiva e 

necessária, visto que reduziu bruscamente o ritmo de crescimento do passivo, apesar de ainda 

não ter produzido resultados de efetiva redução. No entanto, observa-se que os maiores 

esforços empregados foram no sentido de realocar os processos, sem atacá-los diretamente 

visando sua conclusão. 

 

 

3.4.6 Insuficiência de pessoal 

 

 

Na busca por mão de obra para fortalecer a Diretoria, o Programa reIntegra CA (que 

ofereceu oportunidades de ressocialização e qualificação profissional a pré-egressos do 

Sistema Prisional) destinou 5 colaboradores à Diretoria, que iniciaram suas atividades na 

DAINF antes mesmo do lançamento oficial do Programa (MINAS GERAIS, 2017). 

Posteriormente, 2 desses colaboradores foram destinados a outras funções. Assim, até agosto 

de 2017, segundo Minas Gerais (2017), a equipe contava com um total de 29 pessoas: 1 

diretora, 1 coordenador, 13 servidores da área jurídica, 4 servidores administrativos, 3 

administrativos da MGS, 1 arquivista, 3 estagiários e 3 colaboradores do programa reIntegra 

C.A. 

A equipe administrativa (coordenador; servidores; MGS; arquivista; estagiários e 

colaboradores) se distribui em: 2 pessoas para gestão da entrada de documentos; 3 pessoas 

para envio de correspondências; 3 pessoas para recebimentos e anexação dos ARs; 3 pessoas 

para anexação de documentos; 1 pessoa para gestão do arquivo; 1 pessoa para localização de 

documentos; 1 pessoa para encaminhamento de informações sobre bens apreendidos; e 1 
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pessoa para coordenação (MINAS GERAIS, 2017). Todavia, ainda assim, Minas Gerais 

(2017) afirma que grande parte do tempo de trabalho desempenhado pela equipe jurídica é 

ocupado por tarefas exclusivamente administrativas. 

 

Apesar de ser um setor jurídico, a gente faz serviço administrativo. Então a 

gente não dá conta de fazer tudo que a gente tem que fazer e ainda analisar as 

defesas, porque não tem gente pra isso. A gente não trata só da análise das 

defesas, a gente tem que colocar certidões, a gente tem que cuidar dos Autos 

sem defesa, a gente tem que cuidar da emissão dos DAEs, que são requeridos 

pelos próprios autuados, a gente tem que fazer o parcelamento desses DAEs, 

que são requeridos também por e-mail. Então, assim, a gente não está, é um 

jurídico que não está por conta de analisar só a parte jurídica. A gente tem 

que fazer toda parte administrativa também, que é colocar certidão, que é 

arrumar processo, que é carimbar, que é paginar. Isso tudo a gente tem que 

fazer. Porque nós também não temos administrativo o suficiente pra isso. 

(Entrevistado D) 

 

Assim sendo, Minas Gerais (2017) afirma que a equipe administrativa não estava 

preparada para acompanhar um aumento da produtividade por parte da equipe jurídica. Isso 

ficou evidente no primeiro semestre de 2017, com o estabelecimento de metas concretas e a 

adoção de procedimentos mais céleres na análise jurídica, motivados pelo risco iminente de 

prescrição dos Autos de Infração, quando a equipe administrativa sofreu um impacto 

significativo devido ao volume de trabalho (MINAS GERAIS, 2017). Nesse sentido, 

aumentar a produtividade do setor jurídico da Diretoria sem considerar os impactos que isso 

acarretaria no setor administrativo não aumentaria a produtividade do processamento de 

Autos de Infração a ponto de solucionar o problema, mas criaria um passivo de serviço 

administrativo.  

Essa questão deixa evidente a necessidade de gerenciar os processos de forma 

sistêmica, como indica a teoria. Segundo CBOK (2013), é necessário ter a noção de processos 

como “trabalho de ponta a ponta interfuncional”, que envolve todo o trabalho, cruzando os 

limites funcionais necessários para entregar valor para o destinatário. KASPER (2000) 

também aponta a necessidade de aplicar o pensamento sistêmico na gestão de processos 

organizacionais, visto que modelos sistêmicos mostram as relações de causalidade dinâmica 

entre os vários processos existentes na organização. 

Ainda no ano de 2017, novos esforços foram empregados a fim de estruturar a 

Diretoria e possibilitar que ela desempenhe suas atividades com eficiência. Algumas ações 

foram possibilitadas pela celebração do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado 

em 29 de junho de 2017 entre o Estado de Minas Gerais, por meio da SEMAD e da FEAM, 

com o empreendimento Ligas de Alumínio S/A. O TAC garantiu recursos para a aquisição de 

bens, como computadores, scanners, envelopes, caixas, etiquetas, etc.; e para a contratação de 
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mão de obra temporária para absorver parte das tarefas administrativas que estão concentradas 

na equipe jurídica. Segundo Minas Gerais (2017), foi estabelecida a contratação de 15 

digitadores e 25 auxiliares administrativos.  

Segundo o Entrevistado A, até o dia 9 de agosto os digitadores contratados já haviam 

digitalizado 50.000 processos no sistema que até então só existiam em papel. O Entrevistado 

A também indicou que a segunda turma de contratados pelo TAC iniciou seu trabalho na 

Frente de Encerramento no dia 1 de agosto de 2018. Essa frente trata dos Autos remitidos, que 

precisam meramente ter sua remissão declarada e dar destinação aos bens, e até o dia 9 de 

agosto já haviam sido encerrados 3.000 processos.  

Outras medidas para otimizar a gestão de pessoal foram adotadas no ano de 2017. O 

Decreto nº 47.134, de 23 de janeiro de 2017, criou a coordenação administrativa - Núcleo de 

Apoio Administrativo. Foram também criadas duas coordenações jurídicas através da 

atribuição de gratificações. Além disso, ficaram estabelecidas reuniões periódicas com a 

equipe, a fim de dar o devido acompanhamento ao trabalho desenvolvido, promover ajustes 

necessários, incentivar o envolvimento dos indivíduos com o trabalho, corrigir vícios de 

comportamento e aprimorar a maneira de execução dos trabalhos. Segundo o Entrevistado A, 

em 2017 foi realizado um estudo do comportamento dos servidores para basear o trabalho de 

gestão de pessoas: 

 

A primeira coisa que a gente fez foi passar um diagnóstico questionário, em 

que a gente foi apurar o sentimento da pessoa em relação à Diretoria e ao 

papel deles. Era anônimo, ninguém se identificou, então a pessoa tinha mais 

liberdade. Então a gente constatou, por exemplo, que a pessoa se sentia 

desvalorizada porque o PEIA, que apura o valor das gratificações de 

resultado, só considera resultados do setor de regularização, então se ele 

trabalhar muito ou pouco não afeta isso. Então “pô”, interessante esse dado. 

“Ah, porque eu queria diversificação das minhas tarefas, as vezes eu fico 

mais disperso porque eu estou fazendo a mesma coisa o tempo inteiro”, então 

a gente está fazendo um rodízio nas frentes de trabalho, você pega aqui umas 

semanas mexendo em Autos sem defesa, mas depois eu passo um caso 

complexo para você ficar ali com ele. Então a gente fez esse diagnóstico. A 

gente está indo atrás de especialistas para trazer gente de fora para palestrar 

pro pessoal, pra dar uma palavra. (Entrevistado A) 

 

Em 2017 também foram implementadas metas individuais que, segundo o 

Entrevistado A, posteriormente foram substituídas por metas coletivas com acompanhamentos 

individuais: 

 

Eu dividi a equipe em frentes de trabalho, a frente de auto sem defesa e a 

frente de Autos com defesa. Então fica difícil de estabelecer metas para a 

frente de Autos com defesa, pois existem defesas e defesas. E ao chamar 

essas pessoas, eu acompanho o tamanho do trabalho dela para o abatimento 

ou não da meta coletiva (...). Então o acompanhamento individual 

permanece, a meta individual não. Até porque, quando eu faço o 
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acompanhamento individual e quando eu punha a meta igual pra todo mundo, 

eu tenho servidores de diferentes perfis. Eu me propus e fiz até uma análise 

de geração X e Y, porque tem gente mais velha, tem gente mais nova. O mais 

velho não consegue ter a mesma dinamicidade do mais novo, mas o mais 

novo tem muito mais dispersão que o mais velho. Então até pra isso fica 

difícil eu falar que sua meta é 15, sua meta é 15 e a meta dela é 15. A meta 

dessa equipe, composta por essas diferentes pessoas, é 100. Então a sua 

contribuição, que você tem um perfil mais minucioso, pega esses casos aqui 

que são mais complexos, e aí eu vejo “dá pra entregar quando?”, “ah, tal dia,” 

aí eu faço acordo, pode me entregar tal demanda. Tudo pra tentar racionalizar 

isso. E quando eu faço o acompanhamento individual eu não olho só o 

número, olho também a cordialidade que a pessoa trata um autuado, um 

cidadão que vem atrás de uma informação... A própria questão da dispersão, 

se ela está se excedendo nesse momento de relaxamento. Enfim, porque 

quando a gente fez a meta individual a gente viu que estava gerando era 

desmotivação das pessoas, inclusive quando a gente fez o questionário isso 

foi constatado. O pessoal tem rendido muito mais sem a meta individual e 

com a meta coletiva. 

 

Segundo Minas Gerais (2017), as medidas de gestão de pessoas possibilitaram a 

elevação expressiva da produtividade e maior compreensão por parte dos servidores de seu 

papel no andamento dos trabalhos. Todavia, o Entrevistado D aponta que as peculiaridades do 

setor público dificultam esse trabalho. Dentre elas, a insatisfação dos servidores jurídicos com 

as condições da carreira, que faz com que muitos se dediquem a estudar para concursos 

melhores; o momento de crise financeira do Estado, com salários parcelados e atrasados, que 

produz enorme desmotivação; e a percepção de que, devido à estabilidade do serviço público, 

não podem ser mandados embora, independentemente de seu comportamento e de seus 

resultados. 

Observa-se que as medidas de gestão de pessoas, de extrema necessidade para a boa 

gestão, foram tardiamente implementadas. A princípio o foco ficou restrito à quantidade de 

profissionais alocados na Diretoria, sem a devida preocupação com a produtividade, a 

motivação e o alinhamento de objetivos. 

 

 

3.5 Fatores estruturais 

 

 

O presente item se dedicará à análise dos resultados obtidos em relação ao objetivo de 

pesquisa de identificar os fatores que permitiram o acúmulo e a perpetuação de passivo de 

processos de Autos de Infração em Minas Gerais. Observa-se que esses fatores estão 

diretamente ligados às particularidades estruturais do aparato do Estado e não se restringem às 

limitações operacionais identificadas pela Força Tarefa. Pelo contrário, observa-se que as 

limitações identificadas surgiram como produto das questões que serão analisadas a seguir.  
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O primeiro fator observado foi a falta de planejamento na formulação e na 

implementação da Diretoria. Como foi visto por Silva e Melo (2000), é esperado que haja 

falhas no momento de formulação da política, visto que esta ocorre em um momento marcado 

por incertezas e limitações. Todavia, a implementação é o momento de policy learning, no 

qual a aprendizagem pode levar à orientação e à adaptação da política. No caso da Diretoria, é 

importante questionar por quê, no momento da implementação, que se iniciou em 2011, não 

foram identificadas as limitações do desenho da política que produziram os enormes gargalos 

e só foram reconhecidas formalmente em 2015 e só começaram a ser sanadas a partir de 

então.  

A principal limitação era a necessidade processual de analisar individualmente até 

mesmo os Autos de Infração sem defesa apresentada e emitir um parecer para cada.  De 

acordo com o Entrevistado A, essa interpretação foi dada com base na metodologia adotada 

pela FEAM, que processava um quantitativo de Autos 1.000 vezes menor do que o recebido 

anualmente pela Diretoria: 

 

Quando foi criado, foi com uma metodologia de análise que é usada na 

FEAM, e aplicaram isso para todos os Autos de Infração. Só que quando 

você vai ver a análise feita pela FEAM, ela não tem o que a gente chama de 

“varejão”, que é o cara que estava pescando sem carteirinha, que é o cara que 

estava cortando uma árvore para fazer uma cabana pro porco dele. A FEAM 

cuida só de grandes empreendimentos, que é uma mineradora, uma barragem. 

Então são tipos de autuações, outra realidade. E toda a Diretoria, no momento 

em que ela foi criada e os procedimentos que foram definidos, foram por 

pessoas que vieram da FEAM e trouxeram essa carga de procedimento, essa 

metodologia de análise de Autos de lá. Preciosistas, como tem que ser 

mesmo, pois são casos mais complexos, que exigem um debruçamento 

maior. Mas quando eles trouxeram a metodologia da FEAM, que recebe 300, 

400 Autos por ano, para um lugar que recebe de 25 a 30.000 não deu certo. 

Então quando a gente fala de revisão de procedimentos, que só foi acontecer 

em 2015, foram 4 anos de Diretoria com procedimentos que não davam 

vazão ao processo. (Entrevistado A) 

 

Segundo o Entrevistado B, a falta de planejamento no estabelecimento dos 

procedimentos da Diretoria em 2011, no momento em que centralizou o processamento, se 

deve a uma imaturidade em lidar com esse montante concentrado, visto que até então era 

dividido entre as casas. No entanto, ele acredita que, se os dirigentes tivessem reconhecido 

que “isso é lógico, você tem trinta mil Autos ano, tantas pessoas pra analisar, isso é 

impossível, se você não tiver um modo mais célere de análise, isso vai gerar passivo”, os 

problemas poderiam ter sido antecipados.  

Todavia, de acordo com o Entrevistado A, os procedimentos mal planejados 

permaneceram até o ano de 2015 pois as metas de resultado estabelecidas para a Diretoria 

também não foram bem planejadas pelos dirigentes.  
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Tudo isso poderia ter sido constatado lá em 2011, não em 2015, mas existia o 

Acordo de Resultados, que era uma técnica de apuração de resultados, e o 

que era chamado de Resultados do Setor de Processamento de Autos de 

Infração não representava o verdadeiro resultado que esse setor deveria ter. 

Então as pessoas se acomodaram, e não acho que por mal, mas talvez por 

uma falha de planejamento, uma falha de visão, uma falha estratégica. 

Ninguém trabalhava pouco, mas não ia ao fim. Foi definido que o resultado 

dos Autos de Infração era o cadastramento dos Autos no sistema. Então 

ficaram muitos anos só cadastrando Autos no sistema. Aí depois não, mudou, 

não é o cadastramento, é a decisão. Beleza, melhorou um pouquinho, você ia 

até a fase de decisão. Só que aí a autoridade decidia, pegava-se o próximo e 

não ia cobrar do autuado, não ia mandar ele para AGE. E todo ano a Diretoria 

batia a meta, então estava bom. Mas os processos estavam acumulando, 

porque não saíam. Então hoje eu faço meu quadro de resultados com o 

encerramento dos Autos de Infração, e não meramente uma etapa do 

processamento, e sim a conclusão de uma etapa administrativa. É por isso 

que 2011: 0, 2012: 0, 2013: 0, 2014: 0, 2015: 80. E de 2016 pra frente que 

começou. Porque pra mim foi quando a gente começou a realmente encerrar 

o Auto de Infração. Antes disso não, antes disso fazia um monte de coisa, só 

não encerrava o auto. (Entrevistado A) 

 

Observa-se a negligência dada às metas que deveriam ser estabelecidas, fato que vai 

de encontro com a falta de correções de rota na implementação da política. Assim sendo, os 

resultados encontrados explicitam e reafirmam a importância da aprendizagem na fase de 

implementação para o bom sucesso da política. Além disso, como aponta ABPMP (2013), 

sem monitoramento de desempenho, a organização não é capaz de determinar se as metas de 

processos estão sendo atingidas, e portanto não conseguem obter um desempenho ótimo. Ao 

invés de estabelecerem metas reais, que explicitassem a anomalia que estava sendo produzida, 

foram estabelecidas metas que mascararam a situação e permitiram sua perpetuação. Se a 

produção do passivo houvesse sido indicada pelos resultados da Diretoria, é possível que não 

teria sido remediada tão tardiamente. 

Outro fator identificado foi a influência diretamente sofrida pelo Poder Executivo das 

mudanças políticas, que acontecem principalmente com as mudanças de governo, o que 

também é um fator crítico de sucesso de iniciativas de BPM no setor público, segundo Santos 

(2012). O Entrevistado A aponta que “é isso que acontece quando você está no poder 

Executivo, você troca as estruturas lá de cima e tudo vai descendo como uma cascata”. Como 

os cargos de dirigentes necessitam de nomeação, e portanto estão muito ligados a indicações 

políticas, que podem acontecer por motivações diversas, a Diretoria ficou sujeita à intensa 

rotatividade de diretores, superintendentes, subsecretários, e até mesmo secretários, o que 

provoca descontinuidade na política.  

Todavia, apenas a mudança de governo não explica a rotatividade observada, visto que 

produziria mudanças de 4 em 4 anos e, no entanto, em 6 anos de Diretoria houveram 9 
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diretores. Segundo o Entrevistado B, essa sucessão de chefias e de governantes produz a 

sensação de que é “aquela res publica mesmo, a coisa de todo mundo que acaba sendo de 

ninguém (...); passa um, aí vem o outro, aí vem outro de novo, e aí vai ficando." 

Além disso, por não ser necessário que o gestor indicado possua conhecimento técnico 

sobre a área, muitos dirigentes que exerceram gestão sobre a Diretoria não foram capazes de 

lidar com os problemas enfrentados, como apontam os Entrevistados A e D. 

 

Por se tratar de um cargo em comissão, vieram diretores aqui que não sabiam 

o que fazer, que ficaram sentados quase um ano só assinando o que a gente 

fazia, eles não sabiam nem do que se tratava. Então por isso, eu como 

servidora efetiva, acho que não pode existir na Administração Pública esse 

tipo de cargo. Então, por politicagem, a Diretoria foi extremamente 

prejudicada, colocaram aí pessoas que não tinham a menor capacidade, nem 

técnica, nem jurídica, nem nada, para gerir uma diretoria com 130.000 Autos 

de Infração. E essas pessoas nada fizeram. (Entrevistado D) 

 

A gente teve um ano de um diretor que chegou no 11° mês dele e não soube 

dizer pra uma pessoa se aquilo era um Auto de Infração. Aconteceu essa 

situação, é cômico, mas é trágico também. Foi exatamente isso, eu estava de 

férias, era gestor ambiental, mas eu cuidava mais ou menos da distribuição de 

blocos de Autos de Infração. Precisou pedir para fabricar novos blocos de 

Autos de Infração e toda vez que a gente precisa fabricar novos blocos, tinha 

que aprovar, falar “isso é um Auto mesmo, o carbono está certinho, tudo está 

certinho”. Quem melhor que o diretor de Autos de Infração pra falar isso? 

Chegaram, apresentaram pra ele e ele não soube dizer se aquilo era um Auto 

de Infração correto. Cargo político, onze meses de cargo na frente da 

Diretoria de Autos de Infração. No 11° mês ele foi exonerado, não por isso, e 

sim porque trocou o secretário. (Entrevistado A) 

 

Inclusive devido à ocorrência de nomeações inadequadas para cargos de nomeação no 

setor público, foi constatada a necessidade de adotar uma visão direcionada à gestão no setor 

público. O Entrevistado D aponta “que as pessoas que vieram como diretores para fazer essa 

gestão não tinham as ferramentas adequadas ou também não sabiam a questão da gestão, de 

como gerir tantos Autos de Infração”. Outros Entrevistados mostraram ter a mesma 

percepção: 

 

Às vezes eu acho que faltou dos gestores na época um pouco de tentar “como 

podemos melhorar esse processo?”, ao invés de “como podemos fazer esse 

processo o mais formalizado possível?”. Não que não deva formalizado, mas 

as vezes a gente dá um caminho que chega no mesmo lugar, e a gente poderia 

chegar no mesmo lugar de outra forma (...). Eu não sei te dizer se as pessoas 

sabiam ou não (que estava sendo acumulado passivo), mas eu acho que 

assim, nem todo gestor tem visão de gestão. A questão é essa, não é a questão 

de saber ou não saber, mas assim, quando é te apresentado um problema, 

você pode ser o melhor, vamos supor, você pode ser o melhor biólogo, e você 

é responsável por uma equipe, em muitos casos o seu conhecimento da 

biologia não será suficiente pra resolver aquele problema, você vai precisar 

de uma visão de gestor. Uma visão sistêmica da situação e conseguir 

trabalhar com planejamento a longo prazo, ver o que que isso impacta, etc. 

Eu acho que é mais voltado pra isso. As vezes a pessoa poderia ver “nossa, 

não estou conseguindo sair com os autos”; mas ela conseguiria ver de uma 
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forma sistêmica, pensando de uma maneira assim, de gestão, visualizar que 

se a entrada era muito maior que a saída e que isso viraria uma bola de neve, 

considerando inclusive o procedimento moroso e demorado? É nesse sentido, 

entendeu? Eu acho que é questão da percepção mesmo, uma percepção 

voltada pra questão da gestão, que nem todo mundo tem, mesmo assumindo 

um cargo de chefia, nem sempre se tem isso e nem sempre você tem 

preparação pra isso, eu acho que é nesse sentido. (Entrevistado E) 

 

Segundo o Entrevistado E, a máquina pública possibilita essa disfunção pelo modelo 

de gestão inerente a ela. De acordo com ele, para promover melhorias na gestão, é preciso, 

primeiramente, questionar a forma como as coisas são feitas, “e considerando o serviço 

público e as atribuições de cada um, isso não é tão fácil”. Nesse sentido, observa-se 

diretamente as disfunções da burocracia apontadas por Crozier (1970), visto que as regras 

estritas, a inflexibilidade, a centralização de decisões e o isolamento dos níveis hierárquicos se 

mostram como freios ao desenvolvimento organizacional e produtores de rigidez e de 

deslocamento de objetivos.  

O Entrevistado E identifica que, para adotar essas medidas, é preciso convencer 

diversas pessoas na cadeia hierárquica de que o processo precisa ser repensado e, 

principalmente, ter diretrizes que te permitam executar esse trabalho: “você precisa de 

autorização de um superior, porque você trabalha com metas, então não é assim ‘ah, vamos 

pensar numa maneira que é melhor’, se isso não fizer parte das suas metas, das suas tarefas de 

trabalho, como que você vai conseguir fazer?”. Nesse sentido, observa-se a convergência com 

a teoria de Santos (2012), que considera que o apoio da alta administração é um fator crítico 

de sucesso de iniciativas de gestão de processos no setor público. 

O Entrevistado B, por sua vez, identifica que o Estado deveria dar mais suporte à 

profissionalização da Administração Pública:  

 

E uma coisa que eu vejo também, depois que eu virei gestora, eu nunca fui 

gestora, eu fui colocada aqui, foi assim “vai lá, boa sorte”. Então assim, na 

Administração Pública você não é preparada para ser gestora, você 

simplesmente é colocado (...). E infelizmente o que a gente vê no Estado, é 

que o Estado acha que gestão é inato. “A gestão está dentro de você”. Isso 

não é verdade, gestão é ciência, gestão é estudado, aprendido, você precisa 

aprender pra exercer, pra passar, pra desenvolver isso. Só que infelizmente no 

Estado não é assim, você é colocado. (...) Se gestão fosse inato, o Estado não 

estava do jeito que está. E aí acho que isso é muito prejudicial, acho que o 

Estado tinha que investir mais nos seus gestores (...).  Não estou falando para 

ficar numa imersão de 6 meses, não é isso, tem coisas que te ajudam, como 

fazer um curso a distância. (Entrevistado B) 

 

Essa fala vai de encontro com a teoria de Santos (2012), que aponta o conhecimento 

das técnicas de gestão de processos pela equipe como um fator determinante para o sucesso 

das iniciativas de BPM.  
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Outro fator identificado foi a limitação das ferramentas de gestão de pessoas no setor 

público e a resistência das chefias em aplicá-las. Atualmente, no SISEMA é utilizado o Plano 

de Gestão do Desempenho Individual por Competências (PGDI), que prevê um acordo de 

desempenho entre o servidor (efetivo ou de recrutamento amplo) e sua chefia imediata. Esse 

acordo deve definir as principais entregas e a contribuição esperada do servidor para o alcance 

das metas da equipe ou da instituição. A avaliação é realizada em referência a um ciclo e 

devem ocorrer no mínimo dois ciclos por ano. No entanto, segundo o Entrevistado B, apenas 

o PGDI como ferramenta de gestão de pessoas é insuficiente.  

Todavia, existe receio por parte das chefias em executar o PGDI de forma mais 

criteriosa, visto que maus resultados culminam na redução do salário do servidor por 

determinado período. Segundo o Entrevistado B, o PGDI é pouco persuasivo e “fica muito na 

base da conversa, eu chamo pra conversar, eu peço, aí melhora, mas aos poucos vai piorando 

de novo”. Todavia, ainda assim, o Entrevistado B não concorda com a aplicação da 

penalidade prevista pela ferramenta: “mas se você dá uma nota baixa para alguém, você está 

condenando essa pessoa a ganhar menos por um ano, e às vezes a pessoa poderia melhorar em 

um mês, só que ela vai ficar um ano sofrendo as consequências daquilo”. 

O Entrevistado D critica a postura das chefias em temer atribuir resultados negativos 

aos servidores com desempenho insatisfatório: 

 

Muitas pessoas têm aquela infeliz percepção com relação ao serviço público 

de “não estou nem aí, não vou ser mandada embora mesmo e vou fazer do 

jeito que eu quero”. Mas aí entra uma crítica: o PGDI está aí pra isso. A gente 

nota que as chefias sabem disso, mas ficam com muito medo de mexer na 

questão financeira. (Entrevistado D) 

 

Ou seja, observa-se que as ferramentas de gestão de pessoas que podem aumentar a 

produtividade e a motivação dos servidores existem e estão disponíveis para aplicação pelos 

dirigentes, no entanto não são corretamente utilizadas. Observa-se também, pela fala do 

Entrevistado D, que a estabilidade do serviço público produz crenças limitantes que precisam 

ser trabalhadas por meio da gestão de pessoas.  

Outro fator limitante é a dificuldade em receber repasses do Estado. Apesar de possuir 

um potencial arrecadatório enorme, a Diretoria enfrenta muitas dificuldades em receber 

investimento. Assim sendo, o esforço em processar os Autos e cobrar as multas devidas não 

retorna à Diretoria na forma de estruturação para propiciar a continuidade do trabalho. Mesmo 

arrecadando um alto montante, a Diretoria ainda sofre com a escassez de recursos humanos e 

materiais, além de não possuir um software que atenda suas necessidades por completo. 

Segundo o Entrevistado B: 
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Se tiver arrecadação que não seja revertida pra finalidade de implementação 

de recursos pro órgão executar as competências dele, não adianta nada. E vai 

tudo pro Caixa Único do Estado. Se, por exemplo, isso entrasse para a 

Secretaria do Meio ambiente, se ela conseguisse gerir esses recursos 

conforme a necessidade dela – para pagar, por exemplo, convênio com a 

polícia militar, para equipar a fiscalização, para equipar o setor que trabalha 

com o processamento dos Autos – com certeza essa realidade seria muito 

diferente. Mas infelizmente, todos esses recursos entram pra uma conta 

única, tudo que o Estado arrecada hoje, por mais que seja identificada a fonte 

(...), isso tudo entra numa conta única. Isso entra nessa conta, é usado pra 

finalidades diversas, e o que a secretaria recebe é aquilo que é repassado pelo 

governo. E aí, meio ambiente, numa sociedade em que nem educação, saúde 

e segurança, esse tripé básico, a gente tem, imagina o meio ambiente. Aí a 

gente fica aqui, a gente arrecada um valor expressivo, tem multas expressivas 

que estão sendo pagas, se você for ver, os valores arrecadados são altos (...). 

Ainda que não for 100%, ainda que fosse uma parcela que voltasse, “vamos 

investir, vamos equipar a fiscalização, vamos pagar o convênio com a polícia 

(...)”. Então, se isso retornasse, seria muito positivo, mas infelizmente isso 

não acontece. (Entrevistado B) 

 

Para driblar essa dificuldade, segundo o Entrevistado D, a Diretoria tem, 

recentemente, procurado outros meios para adquirir os recursos necessários para execução do 

trabalho. O principal foi o estabelecimento de TACs com cláusulas que converteram 

determinado valor em investimento no próprio órgão:  

 

Compramos impressoras, vários outros materiais de uso diário que a gente 

precisava, coisas que para a gente pedir pro Estado, mesmo através daquelas 

modalidades licitatórias mais comuns, pregão, não sei o que, é muito 

complicado, demora meses, meses e meses (Entrevistado D). 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

O presente trabalho se propôs a realizar um estudo de caso da situação dos processos 

de Autos de Infração Ambiental lavrados a partir de 2011, com a centralização dessa 

responsabilidade, que até então era dividida entre as casas IGAM, IEF e FEAM, e então 

passou a ser da SEMAD. A partir da constatação de que a maioria desses Autos se encontra 

em aberto, produzindo um enorme passivo de processos, objetivou-se identificar quais 

fatores levaram a esse resultado. Como subsídio para essa identificação, foi realizado um 

estudo sobre como se dá o processo dos Autos e uma análise do histórico da Diretoria 

responsável por seu processamento e das medidas tomadas em relação ao passivo. Os dados 

utilizados foram obtidos a partir de análise documental e de entrevistas semiestruturadas. 

No momento da descrição do histórico da Diretoria de Autos de Infração foi possível 

observar que a Diretoria, criada em 2011, não foi estruturada com os recursos 

organizacionais necessários para o alcance dos resultados esperados, em teoria, da política. 

Foi constatado que, apesar de a Diretoria ter recebido quantitativo relevante de advogados 

para exercerem a função de processar os Autos, os procedimentos eram definidos de forma 

morosa, com extremo formalismo.  

A interpretação dada à Lei definia que todos os processos de Auto de Infração, até 

mesmo aqueles que não receberam defesa, deveriam passar por um controle de legalidade 

com emissão de parecer por autoridade competente. Além disso, o sistema por meio do qual 

eram executados os processos era incapaz de concluí-los e não permitia emitir DAE para 

pagamento. Além da má definição dos fluxos do processo e da insuficiência do sistema, 

também foram constatados problemas com a gestão de documentos, visto que não havia 

espaço adequado para arquivá-los e estes eram armazenados em caixas distribuídas por todos 

os espaços do setor.  

Esse cenário, que permaneceu sem melhorias relevantes até o ano de 2015, levou a 

uma completa improdutividade, visto que nenhum Auto teve seu processamento encerrado 

de 2011 a 2014. Pelas entrevistas, foi possível observar que nestes anos a meta definida para 

a Diretoria não levava em conta a conclusão do processo, mas apenas o registro dos Autos no 

sistema e, posteriormente, a emissão de decisão. Assim sendo, sem encerrar nenhum Auto, 

em todos esses anos a Diretoria teria cumprido com seu objetivo formal. Foi só em 2015 que, 

com a Força Tarefa SISEMA, os problemas foram formalmente diagnosticados e começaram 

a ser tratados. 
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A partir de então, foi possível observar a adoção do gerenciamento de processos, que 

trouxe melhorias ao processo, ainda que tardias. Dentre elas se destaca a modificação de 

interpretações da Lei para otimização do processo visando tornar seu fluxo mais célere e 

padronizado. Essa mudança explicita o impacto que as leis e normas produzem e como estas 

representam um fator de sucesso para iniciativas de BPM no setor público.  

Outra mudança essencial foi a adoção de um novo sistema, com intuito de levar os 

Autos a sua conclusão. Esse sistema sofreu diversas modificações a partir de diferentes 

demandas ao longo do tempo e hoje se tornou um sistema fragmentado e possui limitações 

graves, como a impossibilidade de lavrar um Auto de forma digital e integrada. Como os 

recursos e a infraestrutura tecnológica também são um fator crítico para o sucesso de 

iniciativas de BPM no setor público (Santos, 2012), essa é uma questão de destaque 

observada. 

A reestruturação da logística também foi outra melhoria implementada, que 

possibilitou uma boa gestão de documentos. Foi destinada uma sala apropriada para arquivo, 

o que possibilitou a organização do armazenamento dos documentos por ano, mês e bloco. 

As entrevistas permitiram observar que esse espaço, de necessidade básica para o 

funcionamento da Diretoria, sempre foi demandado aos superiores, mas apenas quando 

pessoas que já trabalharam na Diretoria alcançaram cargos de alta gestão, essa demanda foi 

devidamente compreendida e atendida. Assim sendo, também foi observado o apoio da alta 

gestão como um fator determinante para o sucesso do BPM no setor público, como indica 

Santos (2012). 

Foi somente em 2015, também, que medidas de gestão de pessoas passaram a ser 

adotadas com um acompanhamento mais próximo do servidor e com a adoção de metas de 

produtividade. Todavia, apesar de essas medidas serem vistas como positivas, a partir das 

entrevistas foi possível observar que nem todas as ferramentas de acompanhamento de 

resultados disponíveis são utilizadas, visto que existe hesitação por parte dos gestores em 

atribuir resultados negativos aos servidores quando estes acarretam reduções nos 

rendimentos.  

Além do gerenciamento dos processos que passou a ser adotado, também foi 

implementada uma grande reforma que descentralizou a responsabilidade do processamento 

dos Autos para os NAIs das Superintendências Regionais de Meio Ambiente de Minas 

Gerais a partir de 2016. Todavia, apesar de proporcionar melhorias, como a proximidade do 

autuado com o órgão de processamento para adquirir informações, o que se observou nas 

regionais foi a intensificação dos problemas existentes na Diretoria, como a falta de recursos 
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humanos, tecnológicos e materiais. Para ajudá-los a superar essas dificuldades, a Diretoria 

presta apoio com visitas, palestras e atendimentos, sem, no entanto, ter esta atribuição 

definida em Lei.   

Visto que os processos ficaram parados de 2011 a 2015 e estes possuem um prazo 

prescricional de 5 anos, a Diretoria sofreu com o risco de descumprimento desse prazo. 

Afinal, a prescrição acarreta a responsabilidade de seus dirigentes, quando, 

injustificadamente, deixam de emitir a decisão da qual estavam encarregados. Nesse sentido, 

foi estabelecida uma Lei que remitia os Autos que incorriam nesse risco e anistiava o 

servidor. Dessa forma, a mudança na legislação protegeu o servidor e remitiu os créditos, 

mas ainda manteve a necessidade de processar os Autos, que ainda podem produzir o 

perdimento do bem, a suspensão das atividades e a cobrança de taxa florestal e de reposição 

ambiental. Dessa forma, o cidadão ficou refém de prazos indeterminados e a Diretoria 

permaneceu perpetuando Autos antigos.  

Nesse sentido, se observa que para a Diretoria é uma prioridade processar os Autos 

mais antigos e assim protegê-los do risco de prescrição. No entanto, um estudo produzido 

pela Subsecretaria à qual a DAINF é vinculada indicou que os Autos mais recentes têm uma 

taxa de quitação muito superior aos Autos mais antigos (MINAS GERAIS, 2017). Assim 

sendo, a prioridade dada a evitar a prescrição se mostra contraditória e ineficiente quando se 

considera os resultados objetivados pelo processamento. Sugere-se, portanto, realizar uma 

reavaliação do afastamento do prazo de prescrição dos Autos que, pelo tempo indicado pela 

Lei, deveriam ser prescritos.  

Quanto aos números, mesmo com todas as medidas de gerenciamento de processos e 

com a descentralização, o passivo de Autos de Infração sem conclusão persistiu em 

crescimento até o período estudado. Com a descentralização, a entrada anual de processos na 

DAINF é hoje muito inferior à observada até 2015. Ainda assim, excluindo novas entradas, 

se mantiver a média de processos concluídos do 1° semestre de 2018, serão necessários 14 

anos dedicados exclusivamente para acabar com o passivo. Em relação às SUPRAMs, em 

agosto de 2018 se observou pela primeira vez alguns resultados mensais positivos, com 

maior saída do que entrada. Todavia, isso só ocorreu após 32 meses desde que os NAIs 

assumiram essa responsabilidade.  

O ritmo de crescimento do passivo, considerando o acúmulo da DAINF e dos NAIs, 

de fato foi bruscamente reduzido. Do primeiro ano de Diretoria, 2011, para o segundo, 2012, 

o passivo cresceu 95,8%. Já do ano de 2015 para o ano de 2016, com a descentralização do 

processamento, o passivo cresceu em 13,9%. Em relação aos dados mais atuais, de 2017 para 
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o 1° semestre de 2018 o passivo cresceu em 0,7%. Assim sendo, o alcance da taxa de 

crescimento negativa aparenta estar próximo. 

Todavia, apesar dos resultados positivos, as medidas de gerenciamento de processos 

não foram suficientes para garantir o encerramento do passivo de Autos de Infração até o 

momento estudado. Para compreender essa questão, deve-se levar em conta os já abordados 

fatores críticos para o sucesso da iniciativa de BPM no setor público de acordo com Santos 

(2012). O apoio da alta gestão, por exemplo, como foi visto, foi conquistado tardiamente e 

nem sempre esteve presente durante o período pesquisado. Um exemplo foi o desvio da 

implementação de um novo sistema que havia sido contratado para a área de fiscalização 

para a área de regularização por decisão superior. Ainda em relação ao sistema, como foi 

visto acima, os recursos tecnológicos também se mostram um fator fundamental para o 

sucesso do BPM, e o sistema utilizado atualmente não atende de forma adequada às 

necessidades da Diretoria e das SUPRAMs.  

Além disso, por se tratar do setor público, as normatizações e legislações enrijecem 

as possibilidades de melhorias nos processos, o que segundo Santos (2012) também é um 

fator crítico de sucesso que, em muitos casos, se apresentou de forma negativa em relação às 

iniciativas de BPM. Outro fator apontado por Santos (2012) que atuou de forma negativa é a 

competência da equipe em relação ao gerenciamento de processos. Como foi constatado a 

partir das entrevistas, muitas vezes os diretores e superintendentes nomeados não possuíam 

domínio para exercer a gestão e se sentiam desamparados pelo Estado, visto que muitas 

vezes possuem formação em outras áreas e não recebem nenhum treinamento ou capacitação 

para assumir um cargo de gestão. A influência das mudanças de governo, que provocam 

descontinuidade na política, foi outro fator determinante percebido como negativo. No caso 

estudado, a falta de continuidade foi grave, indo além das mudanças de governo de 4 em 4 

anos, visto que de 2011 a 2017 nove diretores passaram pela Diretoria. 

Por fim, um dos mais importantes fatores trata da burocracia e da cultura do setor 

público (SANTOS, 2012). Esse fator se apresenta de forma macro e influencia diretamente 

em muitas limitações constatadas. Nas entrevistas foi indicado que alguns servidores têm a 

mentalidade de que não podem ser demitidos, independente de seus resultados, e por isso 

não precisam se dedicar tanto quanto os trabalhadores da iniciativa privada. Esse fator 

também se manifesta na dificuldade de estabelecer metas, visto que, como foi apontado 

acima, de 2011 a 2014 as metas da Diretoria não consistiam no encerramento do processo, 

mas apenas na conclusão de uma fase dele. Se manifesta também na dificuldade dos gestores 

em atribuírem resultados negativos aos servidores que demonstram baixa produtividade por 
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receio da consequente redução de salário, o que também corrobora com a crença de que o 

servidor público nunca é penalizado.   

Além disso, também foi observado que a estrutura burocrática da máquina pública 

cria entraves para iniciativas de Gerenciamento de Processos pois, segundo apontamentos 

feitos nas entrevistas, o servidor encontra dificuldades para dedicar-se à revisão e à 

reorientação de processos, visto que a hierarquia do setor público é rígida e há pouca 

liberdade para tomada de iniciativas que não fazem parte de suas atribuições. 

Consequentemente, como também foi apontado, o servidor tende a buscar o caminho mais 

formalizado para realizar suas atividades.  

Todavia, esses fatores, que de fato limitaram o sucesso das iniciativas de gestão de 

processos, não foram os únicos responsáveis por ainda não ter sido possível reduzir e acabar 

com o passivo. Observa-se que as medidas tomadas foram majoritariamente focadas em 

organizar ou aprimorar os meios pelos quais os processos são executados, com a esperança 

de torná-los mais céleres e, assim, levá-los ao encerramento. A única medida observada que 

produziu diretamente a conclusão de processos foi a contratação, por meio de TAC, de 

pessoal para uma frente de encerramento para concluir processos simples, sem defesa 

apresentada. Esse trabalho se iniciou em agosto de 2018 e pela limitação temporal não teve 

seus resultados tratados aqui.  

É inegável a importância de tornar os processos padronizados e os sistemas 

automatizados e completos, de fornecer estrutura para gestão de documentos e de estabelecer 

medidas de gestão de pessoas. Todavia, como essas medidas começaram a ser adotadas 

muito tardiamente, com um passivo de mais de 100.000 processos acumulado, é preciso 

também adotar medidas que ataquem esse passivo de forma efetiva e direta. Nesse sentido, 

reitera-se a necessidade de reavaliar a instrução dada de priorizar os Autos mais antigos e 

evitar a prescrição, visto que é preciso compreender quais resultados efetivos essa 

priorização produz para o meio ambiente e para o Estado. 

Destaca-se também a necessidade de adoção de uma visão sistêmica em relação aos 

processos, com maior foco nos resultados e não nos próprios processos. Como aponta 

ABPMP (2013), a visão sistêmica permite que os membros da organização tenham uma 

maior compreensão do todo, e assim reconheçam a interdependência entre as atividades 

realizadas e como elas, em conjunto, geram valor. Além disso, é preciso partir do princípio 

de que o processo é apenas um meio para atingir um fim e, portanto, as organizações devem 

ser orientadas pelos resultados (ABPMP, 2013). Dessa forma, ressalta-se a necessidade de 

que o processamento dos Autos seja visto de forma integrada com as demais atividades de 
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fiscalização, e não como uma atividade isolada, e, nesse sentido, seja estabelecida uma 

estratégia alinhada para a política de fiscalização como um todo, visando o objetivo de 

atender aos interesses da sociedade e à proteção do meio ambiente.  

A busca pela identificação dos fatores que permitiram a produção e manutenção do 

passivo também permitiu concluir que a complexidade institucional e estrutural do Estado 

envolve atores e contextos que vão além do que pode ser controlado por medidas gerenciais. 

Conclui-se, portanto, que não basta desenhar e redesenhar processos, é preciso compreender 

o contexto político e econômico em que esse processo se insere e como os atores envolvidos 

exercem influência sobre ele, para que possa ser repensado de ponta a ponta. 

Por fim, a partir do presente trabalho, um possível desdobramento para pesquisas 

futuras que pode ser destacado é a análise da integração das políticas de fiscalização do meio 

ambiente no Estado de Minas Gerais através de uma abordagem sistêmica, o que permitiria 

compreender como o processamento dos Autos se insere nesse contexto. Além disso, 

destaca-se a importância da realização de estudos relacionados à gestão de processos no setor 

público, visto que esse modelo de gestão tem sido cada vez mais apontado como alternativa 

para o alcance de bons desempenhos organizacionais e, ao mesmo tempo, é cada vez maior a 

demanda por melhores resultados e pela otimização de recursos no setor público. 
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APÊNDICE A – Roteiro de entrevistas 

 
 

1- Você identifica algum gargalo no processo de Autos de Infração? 

2- Qual fase você considera ser mais crítica no processo? 

3- Na sua opinião, por que o passivo de processos de auto de infração se acumulou até o ponto 

encontrado hoje?  

4- Na sua percepção, houve omissão de responsabilidade para permitir que o passivo chegasse 

a esse ponto?  

5- Você considera que é dada maior prioridade aos processos de regularização do que aos de 

fiscalização? 

6- Você identifica que forças externas exercem pressão para que processos não sejam 

concluídos? 

7- Segundo o Relatório Diagnóstico DAINF, até 2015 predominaram algumas interpretações 

que estavam no “manual dos autos de infração” e faziam com que as análises dos processos 

fossem mais lentas. Por que demorou tanto tempo para mudar esta interpretação? 

8- A regionalização do processamento de autos de infração reduziu a entrada de processos na 

Diretoria. Você considera que os Núcleos de Auto de Infração regionais foram preparados 

para assumir essa responsabilidade?  

9- Você considera que a regionalização do processamento de autos de infração foi uma 

medida eficiente no sentido de acabar com o passivo de processos? 

10- A impressão que dá ao ler o Relatório é de que todos os problemas que a Diretoria 

enfrenta ou enfrentava, de falta de estrutura para armazenamento, insuficiência de pessoal, 

etc., poderiam ser solucionados com a própria arrecadação proporcionada pelos Autos de 

Infração. Para onde vai o dinheiro dessa arrecadação? Por que não há um interesse maior em 

arrecada-lo? 

11- Segundo o Relatório, a capacidade atual da Diretoria, com 13 pessoas no jurídico, é de 

análise de 6.600 processos por ano. Considerando que um ano tem 52 semanas, menos 4 de 

férias, 48 semanas. Logo, 137 autos são processados em 1 semana, sendo 10 por pessoa. Por 

que cada pessoa levava uma semana para processar 10 autos sem defesa em 2017?  

12- Segundo o Relatório, só em 2017 começou a ter metas individuais e um acompanhamento 

mais próximo, por que você acha que isso não foi estabelecido antes? 

13- O Relatório fala em “vícios de comportamento dos servidores”, quais são eles? 

14- Você considera que ter um passivo tão grande influencia na motivação da equipe?  

15- Você identifica alguma possível medida a ser tomada para aprimorar o processo?  
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APÊNDICE B – Fluxograma do processo dos Autos de Infração 

 

 
Fonte: Elaborado pela autora nas notações BPM. 


