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PARECER ÚNICO T" 249DOI9

PROCESSO CAP N": MO395ll7

AUTO DE FISCALIZAçÃO N':
285i5/2015

T A: 061021211 5

EMBASAMENTo LEGAL: Arts. 83 do

Decreto n' 44844/08

.t
AUTUADO(A:ARG LTDA - Fazenda Santa lsabel 520.862/000r-52

CIPIO:: São João da Ponte NA: ruml

MASP ASSIN4'TURA.EQUIPE INTERDISCIPLTNAR

1403685-2Frederico Bastos QueiÍoz - GestoÍ Juridico

1379610-1acordo: Priscila Banoso de Oliveira Coordênadora

do Núcleo de Autos de ln

De acordo: Cislando Vinicius Rocha de Souza - Diretor
de Fiscalizaçâo Diretora Rcgional d€ AÍroro

Rüa Agapito dos Anios, n'455 - Bàirro Cândidã Câmâíâ-Montes Claros-MG CEP:39401-040

Telefones: (038)3212 3267 13212 369s
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Govemo do EsÉ.lo c,ê nínas GeÉis
Sistema F-s6dual de tleio Ambiente
Secrctaria da Es,,do de ,reio Ambiêni€ o O€-senvolvimênto SusteÍtávd
Supe,htendêncle Regionel de eio ÀmbienÉ - SUPRAII,
DirctoÍia ale Ragional cle Coatrole Processual - DRCP
Núcleo dê Autoê da lntnçáo - NAI

. ÍL§,

SupÍam llM

PARf CER Df Rf CURSO N' 249120I9

r CABEÇALHO

N" do Àuto dc Infrâção: 41760t2015

N" do Procêsso: 440395,17
:{ome/Râáo Sociâl: ARC LTDA - IIAZENDA SANTA ISABEL

CPF/CNPJ: 20.520,862/000t -52

2 _ RXSUMO DA AUTUAÇÃO

Dâtâ dâ lavràlum: 06/02/2015
Decreto âplicado: 44 844/2008

Iííraç6es:
CódiEo:

| - Codigo no I 17 l- O empreendedor faz extnção de britâ e calciirio nâs cooÍdenadôs
S l5o 58'40.74" / W 43'48' 02.07" para uso Ío empreendimento,
sem a de\ idâ aúorizâçâo ambienlal de funcionamenro.

Petrâlidades Aplicadâs:

Suspensâo parcial ou totâl das âtividâd€st lnciso lX. do art- 5ó. do Decreto n'
.14.8.14l2008.

Suspensào da atividadc dc extmçào de rccha para produção de brita e calcário âté a
rcgularizÀçào no órgào amhienul comperenlc.

Moltâ SiEples: inciso ll, do aí. 56, do DecÍclo no 44.E44/200t.
valoÍ: R$ 15 u,nzc mil e vinte e seis reais e oitmtâ.e nove centavos

3 Rf,SUMO DO RXCURSO APRf,SINTADO

3 Tempesaividade:
Dstâ d. notifrcâçâo da
decisio:
17r07n017

Dstâ dâ postagem/pÍoÍocolo
do recurso administratiyo:
16t0En0L7

de Admissihilidâder
Cümpre todos os requisilos de admissibilidadc previstos pelo art. 34 do Decrcto n.
44 .844t2008.

Resumo dâ
l- Que a fiscáli7âção de que resultoú o âuto de inftação decoÍreu de iniciativa pópriq

carâcterizando deaúrcia espontâne4 sendo, tal fato; comprovado pelo FCE protocolado
aítes da fiscalizaÉo Íealizada no empreendimento.

2- Quc o auto de infraçAo de\'e ser anulado por tcr descumprido reqúisilo formal. ao se
omitir quanto à informaçâo do Câmpo 12. a rcspeito da constataçâo ou não dc
rcincidônciâ.

E lntempestiva

Rua Gâbriel Pâssos, ne 50, Cêntro, Montês Claros/Mc CEP 39400 112
Têlefone: {0381 3224 Tsoo
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Governo cto Estecto de ninas Gá'ais
Siste|,,a Estarlual de l.eio Amüênte
Secretaí, dê Esúrdo dê t eio Aínuenta e Dêse,,votui',eoto Sustentável
Supêrintendêncie Regionel de neio Ambien,! - SUPRATI
Diíetoia de Regional alê Coôtrole Processual - DRCP
Núcleo de Àuto-' de lnlíaçáo - NAI

3, Que o enquadramento da infraçâo deve s€r no código | 08, pois não há constatação de
qualque. poluição ou degada€o ambiental e, consequentemente, a infrâção deve s€r
considemda com gÉve e nào gravíssima.

4- Que o valor dâ multa devc seÍ reduzido, considerando-se a Íradequação da penalidade.
de gravíssima pârá gaave, o diante da primariedadq já que não foi caracterizrda ô
rcincidência de sua condula.

Que devem scraplicadas as atenuantes do artigo 68. inciso l. âlineas (c). (e) e (f) do
Decrelo 44844/08

Resumo dos Pedidos:

i 1- ' Seja reformada a decisão que maíteve a aplicação dâs penalidades do Âuto de Infraçào

2- Scja revertida â penalidade de suspensão das âtividâdes. pelos mesmos fundâmentos dâ i

mulra (implei

Na eventualidade de seÍ mantida â penâlidade de multa simples, seja a mesma Íeduzida,
oos tennos do recuÍso agrcsentâdo.

4 - TUNDAMf,NTOS

4.1 - Dâ rlegrÉo de dcDúNia espoútirci

A autüâda afirmâ que não tinha nerihum procedimento formalizâdo jmto à SEMAD ou medida
de fiscalüâçào relacioirados à sua atividade, o que lhe daria dircito à exclusão da penalidade,
em raáo da denúncia espontânea, uma vez que a fiscáliiraçào oco.Í€u aÉs o prolocolo do
FCE, confudo, o 8Í1. 15, do Docreto 44t,14l0tt que taatâ do assuÍtto, estabelece que o instituto
da denúncia espontânea com a exclusão da p€nâlidade. somente âirlicâr-se-ia às punições
impostas antes da publicação do Íeferido decrEto. Além disso, s€ria íecessiiria a foÍmâlizâção
de processo de licenciâmento, o que não foi feito, pois FCE não significâ fomlâlizáção de
processo perante o oÍgão aÍnbiental- Dessa form& não se âplica tal inÍiluto no píesente caso.

4,2 - Dâ .legaçâo de desctrnpfimetrto de Íeqüisito form.l do Âuto de I Írção

O DecÍeto 44E44/0E, em s€u aí. 3 I , dispôs sobÍe os requisiros do Auto de lnÊação. Em âmbito
âdminishâtivo somos orientádos pelâ Nota SUACP no 0612015, que dispõe quanto âos
pÍocedimentos a serem reâlizrdos paÍa a tÍamitâção dos prccessos originados de Auros de
Infração e. denbe outros assuítos, eslâbelece as hipóteses que configlram requisitos minimos
de validadc do Auto de lofiação, cuja omissão acaÍretâ a nulidade do referido documento,
sendo eles: I - individualização do autuado (principalmente CPF - na ausência do CPF, o nome
da mãe e data de nâscimento): ll - fundamento legal (código da inÊaçâo pÍevisto no Decreto
44.U4/2.008) e lll - ldentificaçào do agente aúuante. Não há mençeo de que a falta de
prcenchimenlo do Campo 12 seja vício insânável. PoÍünto, consideÍa-se o Auto de lnfrâção
pêrfeitamenle hábil para a produção dos efeitos dole decorreÍnes.

Rua Gâbrlel Passos, ne S0, Centro, Montes Clãros/MG -CEP 394t» 112
Telefone: (038) 3224.75«)
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Coveno do Estado dê l,,inas Aoâ/§
Sisaoma Esirduá, de l.€io Amblentê
secretarã dê Êstado d6 nêio ambienta ê Desenvolvimento sustentável
Sup.rintendêDcia Rêgional de rteio AnbienE - SUPRÀrt
DiÍewia dê Regionel .le Conüolê Prcceesuat - DRCP
Núcleo de Auaos .Ie lnl|â,çáo - NAI

4.3 - Da âlegâÉo de readcquação do código da i'ofraçâo e de consequente reclàssiíicaçâo
dâ pen.lidâde

A âutoridade autuanle enquadrou a conduta infrâcional, verificada Ín /oco, no Código 117.

Dessa forma- cstá a afirmar a etistência de poluição ou dcgâdação ambiental. Se qulsessc

relalâr â não existência de poluição qu dcgÍâdação escolhcÍia ôütro código, o que nào sc

obscÍ.vâ no caso. Assim. nâo sendo hipólese de readequâção do código da infraçào. tâmbém

nào há que sc falar em reclassificaçâo da penalidade.

i[.J - Dss atenuântes - trâo concessão

Não se trâta dc omissão do Auto de Infração quanto a arenüantes. Apenas que. se a Aüloridadc
AutuaÍte nâo aponlou nenhumâ é simplesmente porque não se constala no caso a0alisâdo.

Reitera-se. porlanto. as ne8ativas de reconhecimento de atenuanles, coíforme o Parecer

53,/2017.

,Í.5 - Do ôdus dâ pmvâ e 03 requfuitos pârs ceracterizaçâo da respoNabilidade

( rmprc ressahâr que as âfirmações do agente público fiscalizador possucnr presurrçâo juris
tântum dc legitirnidâde t'lcracidadc em raáo da fé pirblicâ que lhe e aúbLrida pclo
ordenamcn to j urjdico vigcnte. ou scjâ- os alôs admillislrativos sào- pÍesumidanlcnte. le-rífimos.
lerai. e \ erdâdciro(.

Lntretanto. nos termos do parágrafo l'do art. i.l- do Decreto Eslâdual n'.lJ.8i-l/2008. essa
prcsunção llâo e absoluta. cabendo ao acusado â somprovaçào de qualqueí âlegaçâo contrária.
in verbis: câbe ao auluâdo a prola dos f:rtos que tenha alcgâdo. sern prejuí7o do de\er
alÍibuído a aüoridade jul€râdora para instnrçâo do processo. Assin também se posicionâ,)
Supcrior Tribunâl dc Justiça c o l ribunal de Justiça do Estado dc Minas Gcrais. ir vcrbis:

ADMINISTRATIVO E AMBIENTAI,. ART. 29. §§ 1". III, 2" E 4", I. DA LEI
0,605'I9C8. AUTO Dt INFRÁ('ÀO. IBAMÁ. (;UARDA DOMESTICA. MAN IER
EM CAI]VEIRO ESPÉCIES DA !'ALNA SILVLSTRE SEM AUTORIZAçÀO.
ACÓRDÀo QUE DECLARoU A INEXIGIBÍLIDADE DA ML]LTA. PÉRDÀo
JUDICIAI,. IMPOSSIBILIDADE.
l.-Irâta-se. ná brigcm, de Ação 

^nulatória'de 
Muha Administrativa proposta pelo

recorrido contra o lbamâ. om recoÍÍente, objetivando a anulação de multa no valor de
R$ 9.000.00 (novc mil reais) por mânter em câtivçiÍo pássâms da fauna silvestre. scm
registÍo no órgão compgtentc.
2. Segundo o acórdão recorrido. "No presente caso. â validadc da âütuaçâo foi
reconhecida. po§to que a condutô delrcÍita no aulo de infràçào efetiva$ente sc
enquâdra nos disposi(ilos legâisjá ciÍados e as verifica@es e oa âto§ admiúistrativcr
pr.ticâdos peld IBAII,IA gorám de presÍnção de legitimidade é de veracidâde, até
p.ova em. coítÍdÍio" [...] (STJ. Recurso Especial n' l0l7101ó1069-3. Seeundâ
l-urma. Juf8ado em 07112:/201 7, Publicado en 19/l2l70l7l

I-MEN I^: AGRAVO INTERNo - AGR^VO DE INSTRUMENTO - ANULAÇÀO

Srrprê:n titl?

»t

ÂsJUil

Rua Gàbriel Passos, nr í), Centro, Montês Oaros/MG - CfP 394OG 112
Tehfone: (03a) 322,1-75m
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Govemo cto Estacto de ni,,as Geâis
Sistefia Esta.tual dê neio ambiente]
Secrctã.]â de Esâdo de t êto AmbienÍ§ e De3.nvolvlmento SustênlÁvel
Supüint n.rêDcla Regional .lê Yeto Àmbienaê - SUPRAI
Diftlp,ia dê Regional da Contole Píoc6sual - DRCP
Núcleo de AutoÉ cto lnfieção - NAI

DL ATo ADMI\ISIRAIIV() - AUTO T'E INFRAÇÀO AMBIENTAL
pREs-uNÇÀo DF. vLR^ctD^DE/LEc |MTDADE - ôNtrs rx) pAR ncuLAR -
AUSENCIA DE ET-EMENTOS, NESSE MOMENTO. PARÁ AFASTAR
REFERIDA PRESUNÇÃo . CANCELAMENTO DE LICENçA A\,ÍBIENTAI- -
NÀo ApLrc^ÇÀo DE sANÇÂo - AUToTUTELA ArrMrNrsrRÁTrvA.
| - O ruto lavrâdo pelâ práticr de infrâção .dminbtBtivâ possui prcsutrçio
relrtivr de veÍrcidade/l€gitimidade, cebeodo, portalto, âo pxÉiculri o ôrm de
afostâr os fundrmêÍtos presetrtes Ío âto impugn.do,
2 - Não logrâído o pr.íiculsr em lfastar rsferids prcsunÉo. pennrrcce higido o
ato admiDistralir o atâcâdo,
i - Harendo o caÍcelâmcnto dc licençâ âmbientâl em ra7ão do excrcicio de autotutela
administmtiva ânle a constalaçào de oftissão na preslação de dâdos releVantes por
pxnc d() pânicular c nào cm razâo dâ aplicaçâo de sarlçào administrativa. rÊo há quc se

fâlâ. em violação ao principio da proporcionalidadc para aplicação dâs sançôes
prcvistas no art. 56 do Decreto Ds'tâduâl n'. 44.844/2006.
( rJMG. Agrávo lnterno Cv n' I .05 56. I 7.000.] 88-4/002. J' Câmara Cível. Julgâdo em
09/ I 1.20 I 7. Publicado en 05t l2t20l 7 ).

No mesmo s€ntido, segundo entendimeÍto pacificado pcla Advocacia Geral do Estâdo dc
N|inas Gcrais. por mcio do Parecer nô 1537?. de 23 de maio dc 2017. abaixo citado. ío âmbito
das infrâçõcs admiÍistrativâs âmbientais estadüais. a cúlpa do infrator, sobrÊ o qual recai o
ônus probâlório. e presümida. sendo aplicada a responsabilidadc subjetila:'

DIRLITO ADMINISTRATÍVO SANCIONADOR. MEIO AMBIE-I.]'TE- TRÍPI-ICE
RLSPONSABILIDADE. ART: 225, §3' DA CR/t6. RESPONSAI]II,IDADE
ADMINIS'I RATIVA AMBIEN IAL, NATUREZA SIJI]J|TIVA.
CULPAB'ILIDADE. INTRANSCENDÊNCIA DAS SA\('ÕES
ADMINISTRATIVAS. IUS PUNÍENDI. DEVIDO PR(TESSO SUBSTANCIAL.
CULPA PRI,SUMIDA. PARECERES ACE NS. I54ó5i:OI5 E I5,tI2/20I6.
PA REC ER ASJU R-/SEM AD. 46/2017 .

A naturezâ jurtdicâ da responsabilidade administrativa ambienral é subjeriva.
admitiÍdo-se autoÍiâ direlâ e concorência, na forma da legislação estadual. sendo a
culpa pÍ€3ümidl, iDcümbirdo .o ,cusâdo o ônu! de provâr o cotrtráaio [...]

Portaolo. no âmbilo da autuaçâo adminiíraliva. o poluidor esú submelido à responsabilidâde
sub.jetiva com a presrnçâo de culpa ou sejâ. cabe ao autüado o ônus dc provar o contrário do
que tbr verificado pelos âgentcs fiscalizâdorcs.

itio pr..",,t. caso. os requisitos especificos para a t'ri.tôncia dí responsâhilidadc d,, irfÍatoÍ
Íbram totâlrente demonsu-ddos no 

^ut() 
de lnfração'e Boleti,n dc Oconênciâ em ânálisc- quais

seiarn: o tàto- poÍ treio da dcscriçâo de todàs as circuúsúnciâs cncontmdas no local: o dano.
verificado com a poluição constatada: bemlJomo o nc\o dc causalidadr.. ou scj.r, o lrâme que
unc a conduta do accnte ao resuhâdú dâno\o.

Diântc do cxposlo. nào lendo o âcusado sc desinêúmbido do seu ônus dc comprovar quaisquÚr
alecâçôes contráÍias ao regisin(lo no processo. íâo há que sc falar enr dcsconstituição do A(to
de Ínfraçào e sua; pcnalidades.

Supranl i,it,t

Rua GabrielPassos, ns 50, Centro, Montes Claros/Mc -CEP 39400 L12
- Telefone: (038)3224-7500
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Covemo do Estado dê Uinas Gerais
sistêmá Estadua, de fleio Ámórbrte
Secrctâia.le Estado dê eio Àrnbionlê ê Dêsenyolyímêrlo Srrsrêr,áve,
Supenntendência Regional de lrêio Àmbíente - SUPRA
ürcbia de Reg,ional de Controle Píoc§srral - DRCP
Núcleo cte Autos de hlâçào - NAI

4.6 - Dos peilidos

Os fundamcntos apresentados Íão sâo suficientes para âcatar os didos do recurso.,

5 _ CONCLUSÃO
l)iânte de todo o exposto. opino pelo conhecimenlo do recurso apresentado pelo

Autuado. haja vista que tcmpestivo c umâ vez que foram respeitados os r€quisitos essenciais-

Opino ainda pelo nâo acolhimento dos argumentos apresentados nó recurso- fâce à

ausência de lundamentos de falo c de direito qüe iustificassem o acolhimento das

argumcntações apresentâdas e tendo cm vista eslar o Auto de lnfraçâo cm confonnidade com

os requisitos formais.

Opino. assim, pela manulençào integml das penalidades aplicadas no presente aulo
dc infraçào.já mencioÍadas nesse parecer.

t6!

n§
Süp.àÍr nfl

ÂsJuJt

Monles Claros l0 de âbril de 2019

SP

Rua Gabriel Parsos, ne 50, Cenúo, Montes Claros/MG-CEP 39400-112
Telefone: (038) 3224 7500
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