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PARXCER UNICO n" 600/2019

AUTo DE rNFRÁÇÁo: N. 008806/2016 Procêsso: 67002 7/ I I

EMBASAMENTO LEGÂL: AR]. M-
ANI]XO II, CÓDIGOS 208 E 20]9 DO
DECRE fO 44.844/08.

AIITT]ÀDO: Evandro lemandes Diniz

MuNtcÍPro(s): lâíbalMc
CPF: 470.671.796-53

ZO\Á: Ruml

Boletim dc ocorrência n":
M7158-2016-63066,14

DATÀ: I5/05/2016
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EQUIPE INTERDISCIPLINAR MASP ASSINATURA
Priscila Bamoso de Oliveira Coordenadora do Núcleo
dc 

^utos 
de InÍ.ação 1.379.670-t Pnscik

De âcordo: Yuri Ralael de Olivcira 'l rovão - Diretor
Rcgional de Conlrole Processual

Dê acordo: Gislando Vinícius Rochâ de Souza - Diretor de
fiscalização t.t82.8s r-3 ,' ,. ..7
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PARECER DE RECURSO N' 600/20I9
I _ CABEÇÀLHO

N' do Auto de 008806120r6
In fra

N' do Processo: 67002719
Nome/Râáo Social: Evandro femandes Diniz

CPF/('\PJ: 470.671.796-s3

2 - RTSUMO DA AUTUAÇÃO

l)ata da lavraturà: 15t05t2016
44.844/1008

Codigo n' 208 I - Construir barragcm, sem â rcspectiva outorga.

Codigo n" 208 2- Manter intervençâo (ba.ramento) que ahcre
mel uântidade dos rccursos hídricos sem a devidâ o

l'enàlidadcs A câdàs:
Multr Simples: inciso II. do art. 56. do Decreto n'44.844/2008.
Valor: R$ 49.847.16 (quarenta e nove mil. oitocentos e quarenta e sete reais e
dez-esseis centavos

Susp€nsão pârciâl ou totâl dàs âtividàdes:
i lnciso tX, do âí. 56, do DecÍeto n'44.844/2008.

Descrever: Suspensão dâs atividâdes âté a regularização.

l)ccreto â

In

3 _ REST'MO Do RECURSO APRESENTADO

Data dr trotiíicação da
decisão:
26/06t2019

Tem
Dâte dâ
postagem-/protocolo do
rccurso âdm itristrâtivo:
19t07 t2019

E lnlempesti\a
* Temnestira

uisitos de Admissibilidade:
Cumprc todos os requisitos de admissibilidâde previstos pelo art.34 do Decreto n"
44.844/2008.

Rua Gã briel Pâssos, n' 50 - Centro- Montes Claros - MG CEP| 3940G112
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Códiso: Descrição:
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l- Que não fez nenhum banamcnto

I - FUr.-DÁ}IENTOS

Resumo dos Pedidos:
l- Requer anulaçâo do auto de infmção.

{.1 us dâ prova e os requisitos paÍa carâcterizaqão da respo[sâbilidade -
Decreto Estâdual n'44.844/08 e alegação que na lavmtum do aüto de infração não
há documetrtos essenciâis à âmplâ dcfcsà e devido processo legal.

Cumpre ressaltar que as afirmações do agentc público fiscalizador possuem presunçào
juris lantum de legitimidade e veracidade em razão da fé pública qr.re lhe é atribuida pelo
ordenamento juridico vigente. ou seja. os alos administrativos são. presumidamente.
legítimol legais e verdadeiros.

Entretanto. nos teÍmos do parágÍafo 2'do all. 34. do f)ecreto Estadual no 44.8M12008.
essâ presuaçâo não é absoluta, cabendo ao acusado a comprovaçâo de qualquer alegaçâo
contrári4 in verbis: cabc ao autuado a prova dos fatos que tcnha alegado, sem preiuízo do
dever atribuído a autoridade julgadora para instrução do processo. Assim também se
posiciona o Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiçâ do Estado de Minas
Gerais. in verbis:

^DMTNISTRAT|VO 
E AMBIENTAL. ART. 29, §§ 1". Ill. 2. E 4.. l. DA LEI

9.605/1998. AUTO DE INFRAÇÃO. TBAMA. GUARDA DOMÉSTICÁ.
MANTER EM CA'TIVEIRO ESPECIES DA FAUNA SILVESTRE SEM
ÁI]TORIZAÇÂO. ACÓRDÃO QUE DECLAROU Á INEXIGIBII,IT'ADE DA
MULTA. PI]RDÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE.
l. I-rata-se, na origem, de Ação Anulatória de Multa Administrativa proposta pelo
recorrido contra o lbama, ora aecorrente, objetivando a anulação de multa no valor
de R$ 9.000.00 (nove mil reais) por manter em cativeiro pássaros da fauna
silvestre. sem rcgistro no órgão compctente.
2. Segundo o acórdão recorrido. "No presente caso. a validade da autuaçâo foi
reconhecida. posto que a condúta descrita no auto de infraçâo efetivamente se
enquadra nos dispositivos legais já cíados e as yeriíicâções e os atos
âdministrativos praticâdos pelo IBAMA gozâri de presuíçâo de legitimidâde
e de verâcidâ ató cm contrário" STJ. Recurso ial n"

Ruâ GâbriêlPâssos, n" 50 - Centro- Montes Ctaros-MG Ctp:39400-112
lelefones: (038) 3224,7530 / 3224 75a5

Rcsumo da ArgumenÍacão:
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Segunda Turma- Julgado em 07/1212011. Publicado em

EMENTA: ACRÂVO INTERNO - ACRAVO DE INSTRUMENTO -
ANULAÇÀO DE ATO ADMINISTRATIVO . AI.JTO DE INFRAÇÂO
AMBILNIAI, - PREST,'NÇÀO DE VERÁCIDADE/LECITIMIDADE . óNUS
DO PARTICULAR . AUSENCIA DÊ ELEMENI'OS. NESSE MOMI]NTO-
PARA AFAS'IAR REFERIDA PRESUNÇÂO - CANCELAMENTO DE
LICENÇA AMBIENTAL - NÃO APLICAÇÀO DE SANÇÀO . AUTOTUI-ELA
ADMINISTRATIVA.
I - O âuto lrvrâdo pela pútica de itrfrâçío âdúinistratiya possui presunçâo
relâtivâ de veracidrde/legitimidade, caberdo, portaoto, ao particular o ônus
dc sfâstar os fundamenÍos presertes tro âto impugnado.
2 - Não logrrÍdo o particular em rfsstar referida presuoção, permrnece
hígido o sto admitristrativo atâcado.
3 - Havendo o cancelamento de licença ambiental em ra7ão do exercício de
autotutela administraliva ante a constatação de omissão na prestação de dados
relevantes por parte do panicular e nâo em ra7âo da aplicaçâo de sanção
adminisirativa. não há que se falar em violação ao princípio da proporcionalidade
para aplicação das sanções prcvistzs no ârt- 56 do DecÍeto Estadual n".
44.844t2008.
(TJMG. 

^gravo 
Intemo CV n' 1.0556.17.000388-4/002. i" Câmara Cível. Julgado

em 09/l l/2017. Publicado em 05/1212017).

No mesmo sentido. segundo entendimento pacificado pela Advocacia Geral do Estado de
Minas Cerais- por meio do Parecer n' 15.877. de 23 de maio de 2017. abaixo citado. no
âmbito das infraçôcs administrdtivas ambientais estaduais, a culpa do infrator. sobre o
qual recai o ônus probstório, é presumida. sendo aplicada a responsabilidade subjetiva:

DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. MEIO AMBIENTE.
TRiPLICE RESPoNSABILIDADE. ART. 225, §3. DA cR/88.
RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA AMBIENTAL. NATUREZA
SUBJDTIVA. CIJI,PABILIDADE. INTRANSCENDÉNCIA DAS SÀNÇÕES
ADMINISTRATIVAS. IIJS PTNIENDI. DEVIDO PROCESSO
SIJBSTANCIAL. CULPA PRESI]MtDA. PARECERNS AGI] NS. 15465/20I5 E
15.8 t2120r 6. PARECER 

^SJURTSEMAD 
461201 7.

A natureza jurídica da responsabilidade administrativa ambiental é subjctiva.
admitindo-se autoria direta e concorrência. na forma da legislação estadual. sendo
a culpa presumidâ, iÍcumbindo ao acusâdo o ônus de provar o cotrtrário [...].
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Ponanto, no âmbito da autuação administrativa. o poluidor está submetido à
responsabilidade subjetiva com a presunção de culpa, ou seja. cabe ao autuado o ônus dc
provar o contrário do quc for ve ficado pelos agentcs fiscalizadores.

Nos tcrmos do Decreto 14-84412008 o que é necessário para lavratum de um auto de
infração é â veriÍicâção da infração e o cumprimento dos requisitos previstos no an. 3 l. [.
possível verificar que no caso concreto os r€quisitos foram cumpridos dessa l'ora é
possível afirmar que há no prmesso todos os documentos necessários à ampla defesa c
dcvido processo legal.

0 recorrente não se desincumbiu do scu ônus de çomprovar quaisquer alegações
conftirias ao registrado no processo, dessa forma não há que se falar em desconstituição
do Auto de InÍiação e suas penalidades.

4.2 - Requisitos formâis dâ lavruturs do auto de iafraçio e àis ir idezt

O agcnte aufuante enquadÉ o barramento como po.te gÍande. mas não esclareceu se
houve algum motivo para tal enquadramento. Nos temos da Deliberação Normariva
CERH - MG n' 07. dc 4 de Novembro de 2002 o porte dos empreendimentos. tendo em
vista a legislação de recurms hídricos. são via de Íegra de pequcno porte sendo que as
hipóteses de porte grande e médio são elencadas nos aÍt. 2'e 3" da DN. e o barramento
objeto da autuação não está discriminado nas hiptlteses. râzão pela qual sugiro o
reenquadramento do porte de gÉnde para pequeno de foma a readequar também o valor
da multa.

O agente autuante verificou a inliação de construir barramento sem outorga. porém além
dc autuar utilizando o código 208 utilizou também o 209. tlá no campo de observações do
codigo 209 a informação que: "Entende-se por intervenções todos os usos de recursos
hídricos que não eÍejâm enquadrados nos demais dispositivos desse anexo". Dessâ forma
o código 209 deve ser aplicado somente a intervenções em recuÍsos hídricos que nâo
estejam enquadradas no Decreto 44-84412N8 e a infraçâo de construir barmmento está
enquadrada no código 208 que foi conetamente aplicado. O agente autuante aplicou duas
penalidadcs pelo mesmo fato, em evidente bis in ídeú. Assim. não é possivel a
manutcnçâo da penalidade descrita no Auto de lnfração no que se refere ao código 209.
devendo a mcsma ser ânulâda. em raáo da impossibilidade de manutcnçâo.

4.3 - Dos pedidos

Requer ânrleÉo do âuto de infraÉo.

Os fundamentos apresentados no recurso não são suÍicienles para gerar a nulidade do auto
de infração em comento com a penalidade nele aplicada.
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5 _ CONCLUSÀO

Diante de todo o exposto, opino pelo conhecimento do recurso apresentado pelo
Aufuado. haja vista que tempeslivo e uma vez que íoram respeitados os requisitos
essenciais.

Opino pelo acolhimento parcial dos argumentos apresentados pelo Autuado cm
seu recürso.

Clpino pela anulação parcial do auto de infraçâo no que tange a penalidade

aplicada no código 209 e manutenção da penalidade aplicada referente ao código 208,
porem com reenquadramento do porte para pequeno e cons€quente readequação do valor
dâ multa de acordo com o poÍe-

Montes Claros l9 de sctembro de 2019
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Priscila Barroso de Olivcira - Masp 1379670-l
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