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PARECER ÚNICO RECURSO Nº 090/2017 

Auto de Infração nº: 26283/2016 Processo CAP nº: 440677/16 
Auto de Fiscalização/BO nº: M2759-2016-
80381978  

Data: 29/01/2016 

Embasamento Legal: Decreto 44.844/2008, Art. 83, anexo I, códigos 116 e 122 

 
Autuado: 
Município de Unaí 

CNPJ / CPF: 
18125161/0001-77 

Município: Unaí/MG 
 

EQUIPE INTERDISCIPLINAR MASP ASSINATURA 

Giselle Borges Alves 
Gestora Ambiental com formação jurídica 

1402076-2 Original Assinado 

De acordo: Renata Alves dos Santos 
Coordenadora do Núcleo de Autos de Infração 

1364404-2 Original Assinado 

De acordo: Sérgio Nascimento Moreira 
Diretor Regional de Fiscalização Ambiental 

1380348-1 Original Assinado 

De acordo: Rodrigo Teixeira de Oliveira 
Diretor Regional de Controle Processual 

1138311-4 Original Assinado 

 
1. RELATÓRIO 
 
Em 29 de janeiro de 2016 foi lavrado pela PMMG o Auto de Infração nº 26283/2016, que 
contempla 03 (três) penalidades de MULTAS SIMPLES no valor de R$ 43.200,16, referentes 
a cada infração, totalizando R$ 129.600,48 (cento e vinte e nove mil, seiscentos reais e 
quarenta e oito centavos), por ter sido constatada a prática da seguinte irregularidade: 
 

“I – Descumprir Determinação/Deliberação Normativa do COPAM de n° 118 de 27 de junho de 
2008; 
II – Lançar resíduo sólido in natura a céu aberto, sem tratamento prévio em áreas rurais; 
III – Causar poluição ambiental de qualquer natureza, que resulte ou possa resultar em dano 
aos recursos hídricos, as espécies vegetais e animais, aos ecossistemas e habitats ou que 
prejudique a saúde, a segurança e o bem-estar da população”. (Auto de Infração nº 
26283/2016) 

 
Em 31 de maio de 2017, a defesa apresentada foi decidida pela Superintendência Regional 
de Meio Ambiente, sendo mantidas as penalidades de multas simples referentes às 
infrações 01 e 03, bem como a anulação da infração nº 02, ante a aplicação do princípio da 
consunção. 
 
O Autuado foi devidamente notificado de tal decisão e apresentou recurso, protocolado 
dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto pelo art. 43, do Decreto Estadual nº 44.844/2008, 
portanto tempestivo, no qual alega, em síntese, o seguinte: 
 

1.1. Cancelamento da infração nº 1 por ausência de descrição correta do 
enquadramento normativo; 

1.2. Retirada do aumento de 30% em razão da desconsideração das atenuantes 
previstas no Decreto nº 44.844/2008, conforme determina o artigo 31, IV; 
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1.3. A consideração como atenuante o fato do Poder Executivo de Unaí, à época da 
autuação, ter iniciado processo de licitação com a finalidade de contratação de 
empresa terceirizada, para elaboração de estudos necessários para o licenciamento 
ambiental do aterro sanitário, contribuindo assim para a regularização da situação; 

1.4. Necessidade de anulação da infração nº 3 por ausência de perícia técnica e exames 
laboratoriais, não contendo o auto de infração os elementos indispensáveis a sua 
subsistência. 

 
2. FUNDAMENTO 

 
Os argumentos apresentados no recurso são desprovidos de quaisquer fundamentos 
técnicos ou jurídicos capazes de descaracterizar o Auto de Infração em questão. Não 
obstante, consideramos oportuno tecer as seguintes considerações: 

 
2.1. Cancelamento da infração nº 1. Ausência de enquadramento normativo. 

 
Afirma o Município de Unaí que o Auto de Infração quanto à infração nº 1 não descreve o 
enquadramento normativo de forma suficiente, apenas cita uma “suposta” infração a DN 
118/2008, o que uma vez não evidenciado, impõe a anulação da infração descrita no item 1. 
 
Entretanto, não há qualquer incorreção na descrição da infração, como argumenta o 
recorrente. A infração foi plenamente caracterizada no Auto de infração e também no 
Boletim de Ocorrência, com descrição completa da conduta do recorrente.  
 
Assim, não há qualquer irregularidade que enseje o cancelamento do auto de infração, 
como deseja o recorrente em sede recursal. Atende o Auto de Infração nº 026283/2016 a 
todos os requisitos descritos no Decreto Estadual nº 44.844/2008. 

 
2.2. Retirada do aumento de 30% em razão da desconsideração das atenuantes 

previstas no Decreto nº 44.844/2008 
 

Destaca o recorrente a necessidade da retirada do “aumento de 30%”, em razão do agente 
autuante não ter considerado a ocorrência das atenuantes previstas no Decreto nº 
44.844/2008, conforme determina o artigo 31, IV. Entretanto, mais uma vez não possui 
razão o recorrente, tendo em vista que a possibilidade de aplicação das atenuantes sempre 
são aferidas in loco pelos agentes, e, uma vez caracterizadas, são descritas no próprio auto 
de infração.  
 
Assim, a não descrição de atenuantes ocorreu justamente em razão do recorrente não 
possuir qualquer caracterização normativa e fática que as ensejasse. 
 
Ademais, vale mencionar que, dentre os Princípios da Administração Pública, está elencado 
o da Presunção de Legitimidade, segundo o qual todo ato emanado da Administração 
Pública encontra-se inseparavelmente ligado à Lei, que lhe dá o necessário suporte de 
validade e ostenta a prerrogativa iuris tantum de fazer prevalecer a sua pretensão até prova 
em contrário, pois se supõe legais e verdadeiros os fatos alegados pela Administração 
Pública durante a execução de suas atividades administrativas. 
 
Por se tratar de presunção relativa de legitimidade e, por conseguinte, admitir prova em 
contrário, o efeito prático de tal presunção é o de inverter o ônus da prova. Assim, o ônus de 
provar que não praticou a infração, constatada pelo órgão ambiental, compete ao Autuado. 
Neste diapasão, trazemos o seguinte ensinamento do renomado doutrinador e 
administrativista Edis Milaré: 
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“Em virtude desse atributo, o ônus da prova é carregado ao suposto infrator, a quem incumbe 
desconstituir o auto de infração, demonstrando estarem ausentes os pressupostos jurídicos 
da responsabilidade administrativa”. (MILARÉ, Edis. Direito do Ambiente. Doutrina-
Jurisprudência-Glossário - 3ª edição revista. São Paulo: RT, 2004. pág., 697.) 

 
Desta forma, a penalidade aplicada deve ser mantida em sua integralidade, sem qualquer 
diminuição no valor da multa aplicada. 

 
2.3. Início do procedimento de licitação. Contribuição para a regularização. 

Caracterização de atenuante. 
 

Afirma o recorrente a necessidade de considerar como atenuante o fato do Poder Executivo 
de Unaí, à época da autuação, ter iniciado processo de licitação com a finalidade de 
contratação de empresa terceirizada para elaboração de estudos necessários ao 
licenciamento ambiental do aterro sanitário, contribuindo, assim, para a regularização da 
situação.  
 
No entanto, é importante ressaltar que tal argumento em nenhuma hipótese caracteriza 
atenuante à infração constatada. Inexiste previsão legal, dentre o rol de atenuantes 
previstas no Decreto Estadual nº 44.844/2008, o fato descrito pelo recorrente em seu 
benefício.  
 
Ademais, qualquer procedimento relacionado ao processo de licenciamento de determinada 
atividade é dever do recorrente para a correta regularização ambiental de suas atividades, 
não constituindo qualquer favorecimento em processos administrativos correlatos.  
 
Desta forma, não há qualquer caracterização de atenuante passível de ser aplicada à 
presente infração, devendo ser mantida a penalidade nos moldes em que foi aplicada. 

 
2.4. Necessidade de anulação da infração nº 3. Ausência de perícia técnica e 

exames laboratoriais. Ausência de elementos indispensáveis ao Auto de 
Infração 

 
O recorrente reivindica a anulação da infração nº 3, alegando ausência de perícia técnica e 
exames laboratoriais que atestem que o chorume poderia causar algum dano ao meio 
ambiente, bem como que tal ausência de exame e perícia técnica invalidaria o Auto de 
Infração, por serem elementos indispensáveis à manutenção da penalidade aplicada. Mais 
uma vez não possui razão o recorrente. 
 
Conforme se depreende da infração nº 3, o recorrente foi autuado por causar poluição 
ambiental, conforme descrição do artigo 83, anexo I, código 122, do Decreto nº 44.844/2008, 
tendo em vista que foi encontrada no local da infração uma grande quantidade de chorume 
saindo do aterro para outros locais, inclusive desaguando no curso do Riacho do Mato, 
contaminando também o lençol freático. Tal situação encontra-se descrita no Boletim de 
Ocorrência (fl. 05) e, de acordo com o referido documento, foi atestado por uma perícia 
técnica, tendo comparecido o perito Natan Soares Correia (MASP 1367042-7). 
 
Desta forma, a alegação de ausência de perícia técnica no local e de exames laboratoriais 
não são adequadas, diante de todas as circunstâncias que ensejaram a elaboração do auto 
de infração nº 026283/2016, bem como da própria confissão do recorrente em sede recursal, 
que admite a existência de chorume no local, apesar de negar a poluição constatada. A 
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negativa em termos não sustenta, diante de todas as irregularidades que subsistiam na 
localidade, apuradas por profissional qualificado. 
 
Ademais, o Decreto Estadual nº 44.844/2008, que estabelece os procedimentos 
administrativos de fiscalização e aplicação das penalidades no Estado de Minas Gerais, não 
prevê, além da vistoria in loco, a necessidade de realização de qualquer outro exame 
técnico para a constatação de infrações ambientais, sendo as mesmas verificadas durante a 
fiscalização no empreendimento e devidamente relatadas em Auto de Fiscalização ou 
Boletim de Ocorrência específico. Vejamos: 
 

“Art. 30. Realizada a fiscalização, será lavrado de imediato o auto de fiscalização ou 
boletim de ocorrência, registrando-se os fatos constatados e as informações 
prestadas, observadas as diretrizes do inciso III do art. 27.” 

 
Assim, ao contrário do alegado na defesa, o Auto de Infração possui todos os requisitos de 
validade previstos nos artigos 27 e 31, ambos do Decreto Estadual n° 44.844/2008. 
 
A defesa, portanto, equivoca-se ao afirmar que o Auto de Infração não contém todos os 
elementos indispensáveis à sua lavratura. 
 
No Estado de Minas Gerais, as normas referentes à tipificação e classificação de infrações 
às normas de proteção ao meio ambiente, bem como os procedimentos administrativos de 
fiscalização e aplicação das penalidades, estão devidamente estabelecidas pelo Decreto 
Estadual nº 44.844/2008.  
 
Ressalte-se que, nos termos do Parecer Único de fls. 44-47, que subsidiou a decisão de fls. 
48, foi anulada a infração nº 02, prevista no código 129, ante a aplicação do princípio da 
consunção, por estar compreendida dentro da infração prevista no código 116, que é o 
descumprimento da Deliberação Normativa do COPAM nº 118/2008. 
 
Portanto, conforme restou demonstrado, a lavratura do Boletim de Ocorrência e do Auto de 
Infração, bem como a aplicação das penalidades em análise, se deram em expresso 
acatamento às determinações do Decreto Estadual nº 44.844/2008. 

 
3. CONCLUSÃO 
 
Por todo o exposto, considerando as argumentações apresentadas pelo recorrente e a 
ausência de argumentos técnicos e jurídicos capazes de descaracterizar o respectivo Auto 
de Infração, remetemos os presentes autos à URC COPAM Noroeste de Minas, nos termos 
do art. 9º, “V”, “b” do Decreto Estadual nº 46.953/2016, sugerindo a MANUTENÇÃO das 
penalidades de MULTA SIMPLES referentes às infrações nº 01 e 03 e a ANULAÇÃO da 
infração nº 2, ante a aplicação do princípio da consunção. 
 
 
 


