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AUTo Df, rNFRAçÁo: N.94681/2017 Processo:,173871/'19

EMBASÀ]|IENTO LEGAL: ART. Ei.
ANEXO III. CóDIGO I I,I E I]2 DO
DECR LTO .1,1.811/08.

AT,TtJADO: Empreiteira Rainha J: 04616168/000l-00
MUNICÍPIO(S)i Rio Pardo de Minas/MG ZONA: Rural

DATÀ: 24103/2017AUTO DE FISCALTZAÇÃO N.: 100917/20r7

It. xéN

l, sü20

EQI.JIPE INTERDISCIPLINAR I\ÍASI' ASSINATI]RA
Priscila Barroso de Oliveira Coordenadora do Núcleo
de Autos de Infrâção

1.379.6'70-l @ Clo

5

De acordo: Yuri Rafael dc Oliveira Trovão Diretor
Regional de Controle Proccssual

449.172-6 F.-.--"-
De acoÍdo: Cislândo Vinícius Rocha de Souza - Dirctor de
Fiscalização r.rtu.ssr-í
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cor.modo t-§trdo d. Uinú (i.Bi§
Sist n. EírdDrld€ )leio-\nbi.nte
s€cret.rii dc l]§irdo de )Í.ir' rmbieíle. DcscívohimeDlo Su§tcítár.l
Sup.rinr.rdêtrcia R.Biohrl ú. \Íeio.\!tbi.ntc- st PR§l
Dir.tori, de R.Aioíâldc ( onlrole PM.su,l - Í,RCP
\ú.leo dc lutos dc lúHsÀo - \-{

P,{RECER DE RECURSO N" 595/20I9
I - CABEÇALHO

N" do Auto de lÍ

Nomc/Râzâo s0ciàl:

9468t2017

04.636.i68/000 r -00

47i87t, t9N' do Processoi
Empre iteira Rainha Ltda

CI'F/C\P.I:

2 . RESUMO DA AUTUAÇÃO

I - Código n' l14

ln

l- Descumprir condicionantes da LOC. constatando_se

degradação ambiental, consistenle em desmatamento em rc§erva

legal e dispor de modo inadequado residuos oleosos.

2 Código n' 122

Multa Simples: inciso II. do aí. 56. do Decrcto n'44.844/2008.

Valor: R$ 71.770.50 (setenta e um mil setecenlos e setenta rcais e cinquentâ

cenlâ\'os

2- Causar poluiçâo ou degradaçâo ao dispor resíduos oleosos

diretâmente ao solo. no interior de um forno de carvão

desativado.

27 /03D017
4,1 8'1,1/t00tt

I)âtà da lxvrâturâi
Decreto â

Descri

Pen.rlidadct A

3 - RESTIMO DO RECURSO APR-ESENTADO

Tem

l)atâ dâ noÍiíicação dâ
decisâo:
2uo6t20t9

Data da
postâgem/protocolo do
Íccur§o âdmioi§tratiYo:
22t07 D0l9

E lntempestiva

E Tcm

(_ unr pre
: 44.8.11/2008

todos os rcquisitos de admissibilidadc previstos pelo aÍt. 34 do Decreto nÔ

uisitos de Admissibilidade:

Rüa Gâbri€lPassos, n' 50 - Centro- Montes Claros-MG cEP:39400 112

Íelefones: (038) 3224-7530 I 322+754s
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DE

GorcÍno do liú{dô de }Iinas Gerâis
sistem. E§tadtrá I d. \Íeio ,\ nbienre
Sr.r.rària de Estado d. lÍeio .\m bienre t Dcacnvolvimenlo Su§tcúlárel
suprriír.ídêDcia R€gn,nàl delteio {mbi€ntc StPR{}l
Dircn'rià de Regionâl dr (loírrole PÍocesuâl DRCf
\úclu de.lütos de Infr,çào- \.U

Rcsumo da utuenla
l- Que não houve pârecer que fundamentasse a decisâo da delêsa aprescntada.

Que o órgão ambicntal enviou oÍlcio ao autuado orientando o cumprimento das

2- condicionântes da liccnça que já estava vencida. Que o órgão deveriâ ter autuado o

imcnto em razão da LOC no de uenaoeocaso
Resumo dos Pedidos:

,t - FUNDAMENTOS

1- Requer anulação do auto de infração

fi - 

-rr. 

d" p."r'" " os requisitos para caracterização dâ Íesponsabilidade -

Decreto Estaduâl n',14,844/0tt e alegação que na lâvratura do auto de infràção não
há documentos esseiciàis à ampla defesâ e devido processo leflal.

Cumpre ressaltar que âs afirmações do agcntc público fiscalizador possuem presunçio
juris tantum de legitimidade e veracidade em raáo da fé pública que lhe é àtribuída pelo
ordenamenlo jirrídico vigente. ou sc;a. os atos administrativos sào- presumidamente.
legitimos. legâis e verdadeiros.

Entrelanto. nos termos do pârágürfo 2' do arl. i,1. do Decreto llstadual n' 4"1.8"1"112008.

essa presunçâo nào é absoluta. cabcndo ao acusado a comprovaçâo de quâlquer alegação

contrária, in verbis: cabe ao autuado a prova dos Íàtos que tenha alegado. sem prejuízo do
devel atribuído a autoridâde julgadora para instruÇão do processo. Assim também se

posiciona o Superior'l'ribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça do Estado de Minas
Gcrais. in r,'erbis:

^DMrNrSl'RA'nVO 
E AMBIENT L. 

^RT.29. 
§§ 1". III. 2'E 4". t. D^ LEI

qÔ05 IOq8 AUIO Df INIRÁÇÀO. IBAVA, CI ARDA DO\4LSTICA.
MAN'TER EM CAI'IVEIRO ESPECIES DA FATJNA SILVESTRE SEM
AI]TORIZAÇÀO. ACÓRDÀO QIJE DSCLAROU A TNI]XICIBIt-IDADE DA
MIJI-TA. PI:RDAO Jt]DICIAI.. IMPOSSTBILIDADE.
l . I rata-se. na origem. de Ação Anulatória de Multa Administrativa proposta pelo
recorrido contra o Ibama. ora recorrente. objetivando a anulação dc multa no valor
de R$ 9.000.00 (nove mil Íeais) poÍ manter em cativeiro pássaros da fauna
silvestre, sem registro no órgão competente.
2. Segundo o acórdão recorrido, "No prcscnte caso. a r,alidade da autLraçào loi
reconhecida. posto que a conduta descrita no auto dc infração efetivamente se
enquadÍa nos dispositivos legais já citados c as veriíicaçõcs c os atos

Rua GabíielPãssos, n" 50 Cenko MontesClaros-MG CEP:39400-112
Telefonesi (038) 322+7s3o / 3224-7 sas



Corcrno do EÍÂdo dc \linas cerait
Sistcm{ Esradürl d. \tcio Ambienre
S.crctari. defstàdo dc \reio {mbientec Dcscnr otlimento Susteíráret
§upeÍi.rendêr.ià Rcgionâl de ]Ieio,\mbicnre- §t PRdlI
Direlori, d. Regionalde Conrolc Príc$sual - DRCP
\úcleo d.Autos de Intrâçào- \Al

âdministrativos prâticados pelo IBAMA gozâm de prcsunção de legitimidàde
e dê verâcidâdc, àté provâ em contrário" [...] (StJ. Rccurso Especial n"
2017i0f61069-3. Segunda l-urma. Julgado en 0'7i122017. Publicado em
1912i20t7\

E\4ENTA: AGRAVO INIERNO - ACI{AVO DE INSIRUMEN]O -
ANTILAÇÃO DE AIO ADM;NIS |I{A]'IVO - AI.]TO DE INFRAÇÀO
AMBTEN fAL - PR|,SUNÇÀO DE VERACTDADE/r.EGITIMIDÀDE - ÔNUS
DO PARTICTJI-AR - AUSENCIA DE I]I-I]MI]NTOS. NESSE MOMENTO.
P,ARC AIA\IAR RFIERIDA PRLSI N('ÀO - TANCI I\M\I0 DF
r{ E\( A A\,{BI[ N l^L - NÃu ApLr{ A(ÀO DF S^N(ÀO- Al tu ft I \
AI)MINISTRATIVA.
1 - O âuto lâvrado pelâ práticâ de infrâção admiíistrâtiva possui presunção
relâtiva de yeràcidadc/legitimidâde, câbendo, portatrto, ao pârticulâr o ônus
de afastar os fundamentos prcseotes no àto impugnado.
2 - Não logrândír o pârticular em âfâstâr rcfcrida presÍtrçâo, permanece
hígido o âto administratiro atacado.
3 - Havendo o cancelamento de licença ambiental em râzão do exercício de
autotutela administÍativa ante a constâlaçâo de omissâo na prcstação de dados
relevantes por paÍte do particular e não em razão da aplicaçào de sançào
administrativa. nào há que se falar em violaçâo ao principio da proporcionalidade
para aplicaçâo das sançôes prcvistas no art. 56 do Decreto Ilstadual n'.
44.844D008.
(TJMG. Agravo lnterno CV n' I .0556.I 7.000388-1i002. 3" Câmara Civel. Julgâdo
em 09/11i2017, Publicado elll 05/12/2017).

No mesmo sentido. segundo entendimento pacificado pela Advocacia Geral do Estado dc
fvlinas (icrâis. por mcio do Pâreccr n' 15.877. dc 13 de maio dc 2017- abaixo citado. no
árnbito das infrações administrativas ambicntais cstaduais. a culpa do inÍiator. sobre o
qual rccai o ônus probalório, é prcsumida, scndo aplicada a responsabilidadc subjctira:

DIREITO ADMINISTRATIVo SANCIONADOR. MEIO AMBIEN I'E,
TRÍPLICE RESPONSABII-IDADE, ART. 225. §3" DA CfuII8.
I(TSPONSABILIDÀDE ADMINISTRATIVA AMBIENTAL. NATIJREZA
\L]tsJLIIVA, ( t II,AtsILID,ADI , I\IRA\§( I\Di\CIA DAS SA\!.,I S

ADMINlsl llAl IVAS. IUS PUNIENDI. DllVlDO PROCI:SSO
SUBSI 

^NCI^l 
. Ctll.Pr\ PRIISIJMIDA. PARECERES AGE NS. 15465/2015 E

I5.812/2016. PARllcl,R ASJtIR,SEMAD 4ó1201 7.

A naturczâ juridica da responsabil;dade administrativâ ambienral é subjetiva-
admitindo-se autoriü direta e concorrôncia. na Íorma da I estadual. sendí)

Ruâ GãbíiêlPassos, n" 50 -Centro- Montes Claros MG CEP:39400112
relefones: (038) 3224-7s30 / 3224-7 sa5
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GoYernodo Eíado dc Ui.ús Gêrris
Sislema t:sradual de V.h,\mbienrr
SêcÍêt.ri, d. Est do dc U.io.tmbi.trr.. Dcs.ír olrim.nto SuÍ.niát.l
Sup.rint..dêíci, Rcsion.ld. Ueio Ámbi. c St'PRÁ\l
Direrorià d. Rcgionrld. (i,ítml. Proc.iru{l lrR('P
\ú(l.o d. tutos d.lífnqâo- \ll

a culpa presumidâ, incumhindo ao acusado o ônüs de pror,rr o contrário [...]

Portanto, no âmbilo da autuação administratira, o poluidor cstá submctido à
responsabilidade subjetiva com ! presunção dc culpâ- ou scja- cabe ao autuado o ônus dc
provar o contrário do que lor vcrificado pelos agcntes liscalizadorcs-

Nos termos do Decrclo 14.844n008 o que é ncccssário pam lavratura de um auto de
inf'raçâo é a verificação da infraçâo e o cumprimento dos rcquisilos prcvistos no art. I l. E
possivel vcrificar que no câso concreto os requisitos foram cumpaidos dessa fora é
possível afirmar que há no pÍocesso todos os documentos necessarios à ampla dcfesa e
devido processo legal.

O recorrentc não se desincumbiu do seu ônus de comprovar quaisquer alegaçôes
contÍárias ao regi$rado no pÍoccsso. dessâ t'orma não há que se làlar em desconslituiçào
do Auto de lnfração c suâs penalidâdcs.

4.2 - Qüe nâo houve parecer que fundametrtâsse â decislo dâ defesâ âpresentada-

^ 
decisâo refeÍente à análise dâ defesa quc foi apresentada foi fundamentada no parccer

n'178/2019 de fls.44. No dia l9/07/2019 o Sr. Carlos Henrique Pires Magalhâes esteve
no Núcleo de Aüos de InfraÇão. conforme requerimento de vistâ de fls. 52 e obteve vistâ
do processo. dessa forma teve acesso ao refcrido parecer.

O Decreto 44.844/2008 prevê no artigo 38 que: "A autoridade deverá fundamcntar sua
decisâo. podendo valer-se de análises técnica e jurídica do corpo técnico da respectiva
unidade." E ainda segundo o parecer AGll no 14.674/2OO6t "[...] é possível a charnâda
motivação aliunde ou W relatíokem- que consiste em declarâçâo de concordância com
fundamentos de anteriores pareceres, informaçôes. decisões ou pareceres. que neste caso.
serão parte integ.ante do ato-"

Dessa forma a decisâo cumpre o princípio da motivação dos atos administrativos. uma
vcz que foi motivada com base no parecerjurídico apenso âos autos, obedecendo assim à
legislação e orientação administrativa.

4.3 - Que o órgão ambiental eÍlvioü ofício ao autuàdo orientando o cumprimento dâs
condicioDantes dà licençâ que já estaya vercida- Que o órgâo deveria ter autuado o
ehpreendimento em raáo dâ LOC no periodo de vigência, e que rlão é o câso.

No auto de Íiscalizaçào há a seguinte inlormação:

Considerando as informaçôes constantes no Processo Administrativo,

Rua GabriêlPassos, n' 50 - Cêntro- Montes Claros- MG CEp:39400 112
Telêfon6: (038) 3224"7530 I 3224-75a5
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Gor.ríodo liíado d. ruiíàs (ierah
Stur.m! [rtaduáld. u.io ambi.trte
S..rcr.ria dc Esrrdo dc ll.io dmbi.trl.. DBc.rolrim.rlo SNl.úaÁvel
srp!Íinr.Ddên.ir RcsioDl d. lt.io .rúbi.Íi. - StTR\lt
DirctoÍir dc R(gionàlde Corlrelc l'rue§url-DRCP
Núcl.o d. Aü1o5 d€ lnfrreno- lAl

4.5 Dos pedidos

Rcquer aoulâçáo do ruto dc ilfrâção.

Os fundamentos apresentâdos no recurso não são sulicientes pa.ra gcrar a nulidade ou

descaracterizâção do auto de infração em comeÍto, com a p€nalidâde nele aplicada.

5 - CONCLUSÁO

Diante disso é possível obseívar que o auto de infração foi lavmdo em deconência do

descumprimento das condicionântes dumnte a vigência da licença de operâçâo correli\4. e

nâo em decorrência do descumprimento de condicionantes após o vencimento da liccnça.

como alirma o autuado.

prazos e parámctros definidos do Parccer Unico e pelo COPAM durante

o processo dc licenciamento vcrifica-se que o cmpreendimento
descumpriu âs condicionanles l. 3,4, 5. 6 e as de âulomonitoramenlo do

ancxo ll. devido a entrega inlempestiva de documentos e\igidos. não

entregâ ou não atendimento do solicitado. Pelo que autua-se o
empÍccndimento, constatando-se degrâdação ambiental.

Importante salientar o que o art. 2" da lei 21.73512015 dispõe que

O excrcicio do dever de tiscaliTâçâo da administrâção pública cstadual.

direta- au!í.quicâ e fundacional. visândo a apumr âçào ou omissão que

configure infraçào administralila ou contratual e a aplicâr â re§pecdva

penâlidad€, decai em cinco anos a conÍar da data em que a autoridade

administrativâ competente paÍa fiscalizar tomâr conhecimmto do alo ou

do fato.

Como o próprio autuado informa a licença de operação corretiva venceu em dezembro de

2()14, sendo o auto de inliaçâo lavrado em março de 2017. poÍtanto dentro do praz.o

decadencial de cinco anos previsto na legislação.

Diante de todo o exposto. opino pelo conhecimento do recuÍso aprcsentado Pelo

Autuado. haja vista que tcmpestivo c uma vez que foram respeitados os requisitos

essenciais.

com os requisito§ formais.

Ruã GabriêlPassos, n" 50-Centrô MontesClaros MG CEP:39400'112

Ielefones: (038)322a 7530 13224 75As
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I Opino ainda pelo nào acolhimcnlo dos argumentos apÍesentados no recurso face 
I

I à ausência de fundamenlos de fâto e de Jireilo que justificasscm o acolhimenlo da5 
|

I u.,,u.an,uçõ". upr".enladas e lendo em \ista eslar o Aulo de ln,'raçào cm conformidade 
I



Opino, assim, pela manutenção integal das penalidades aplicadâs no presente

auto de infração,já mcncionâdâs nesse parecer.
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Gorcrno do Lst.do de \Iinaí (;cÍnis
sist.mâ Estrdual d€ uri0 adhieíle
secrctàrir deEsardo de \leio lmbirítcc DcsenrolÍimenro SuÍrnráyrl
§uperi"lcídôícia Regionalde \lcio \mhicntc St Pll.tll
Diretoria dr Rrgion.l de Controte Procssuâl DRCP
\úcteo deÀuftN dr lífmçâo \.U

Montes Claros l9 de setemhro de 2019.

@.q:'mltiili*
Priscila Baíoso de Oliveira Masp 1379670-l
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