
Covemo do Estaclo d. ninas Geâis
Secrclaáâ .ré Estado do eio Ambionlê e Dêsenvolvim€,,rto Suslenável
SupeintenctênêiaReglonal cle ,,elo AmbienÍ! - SUPP,A*
Dnqona dê Regional de Conuole Prccessual - ORCP
Xúcleo dê Autos de lnfração - NAI

PARECER N' 17612019
I - CAXEÇAj-HO

I N'do Àuto de ltrfraçáo: i t50562016
No do Procêsso:

Nome/Rrzâo Sociâl:
CPF/CNPJ:

446652t19

na Celia Caldeira da Silva
635.042.006-34

2 _ RISUMO DA ATITUA
26t0712016Dstr di

lâvíatura:
Dccreto 44.E44/2008

icâdo
In

I - Codigo n'l0l | - Desmatar em forma de destoca na Fazendâ Caldeirão, uma fu€a de 40
(quaÍenta) hectares de vegetâção naiiva de formação campestre
(cerÍado), ern área comum sem autorização do órgâo ambientâ|.

| 2 - Fazer queimada em forma de leiÍas num total de 3 (tÉs) hectares. em I

2 - Código n' 322 i área desmatada conforme iífmção 0l, sem autorizaçâo do órgão iiambienral I

Penalidàd€s
Multâ SiEples: inciso II, do aÍt. 56, do D€creto n" 44.84412008.
ValoÍ: R$ 25.254,14 (ünte e cinco mil duzentos e cinquenta e quâso reais e quatorze

Susp€nsão pârciâl ou lotât das atiüdadcs: Inciso IX. do aÍ. 56. do Decrelo nô
44.8441200A
A atividadc de desmate foi suspensa até a Íegulârização.

3 RESUMO DA DEFESA APRESENTÀDA

Tem âde:
: Dats dâ cieútiíicâção do
i rüto de iníreçâo:

26/07/2016

Dâts da postâgem/proÍocolo da
defsa âdmitristrstivâ:
t/08n0t6

tr
a

lntempestiva
TemDestiva

E
uisitos dc Admissibilidâde:

Cumpre todos os
41.383D01E.

requisitos de admissibilidâde previslos pelo aÍt. 59 do Decreto n"

i l- sot

Resumo da

icita a ânulação do auto de iífração e subsidiariamente solicita aplicaçâo diminuição do
valor da multa.

Rua GabÍlel Passo' nl50, Centro, Montes CtaÍoíMG - CEp 394m-112
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Govemo do Estrdo de tlinas Gêrais
secíêta,ia d. Esbclo de,laio ambienE ê Desenvolvimonto st stentávol
Supeintendênclê Regíonal clê lleio AmbLnte - SUPRAfr
ürcbia dê Rêgional .lê Convole Prccessual - DRCP
Núcleo.h Autos .te lnlraçào - NAI

{ , IT]NDAMENTOS

,t.l - Orus da provâ e os requhitos pârà caracteíizâçâo dâ resDonsabilidade - Decr€to
Estâduâl n" 44.E14l08 \

Currrpre ressaltar que as atirmaçôcs do agente público fiscâlizador possuem presunçàtt juíis
tanrum de legitimidâde c verâcidade em ra7ào da té pública que lhc é alribuídâ pelo

ordcnâmcnto juridico vigcnte. ou seja. os atos adúinistrativos sâo. presunlidamenle,

leg limos, legais e verdâdeiÍos-

EnretaÍrto. nos tcÍmos do parágÍâfo 2'do an.3-1, do Decieto Estaduâl n" 4'1.8J1/1008. essa

prciunçào nào é absoluta. cabcndo ao âcusado a comprovaçào dc qualqttcr alegação conlíárià
in \eÍbis: câbc ao âutuado â prova dos fàtos que te[ha alegâdo. sem prciuí7o do dever

alÍibuído a âutoridade julgadora pâÍa instrução do processo. Assin também sc posiciona o

SupeÍior Trihunal de Jüstiça e o Tribunal de Justiça do Lstado de Minâs Gcrais. in vcrhis:

ADMTNTSTRATIVO h AMBTLNTAL. AR].29. §§ l'. lll. 2' E 4'. I. DA I.EI
S.605 1998,AI TODL INI RA(À(). IIIAMA,Ü(ARDADI)MtSII( A, MANTER
LM C^tlvtlRo ISPL( llS DA F^LN^ sllvl slRL shM Al IuRl/A(Ào.
ACÚRD\U QUF DL( I AROU A I\I XICIBII JDADI DA VLIL I A PLRD,\L)
.II IDI(]IAT,, IMPOSSIBILÍDADE,
L l-rata-se. na odgenl. de Ação AnulatóÍia de Multa Administratila proposta pelo

rccorrido contrâ o Ibâmâ- ora ÍecorÍenle. objelivando a.anulação de multa no talor de

R$ 9.000.00 (nore rril reais) por nlanter em calirciro pássaros da fauna siheslrc- scnr

registro no órgào competcnte.

2. Segundo o acórdào recoÍrido. "No presenlc caso, â lalidâdc da àuluâçào foi
reconhecida. poslo que â condula descrita no auto de itlliaçào eletivâmcote se

cnquadra nos dispositivos legâis já citâdos e â§ r'erificaçó€s e os aÍo§

adEiÍistrâiisos praticados p{:lo IBAIVÍÁ gozâm de pr€suíçâo dc legitimidâdc e

de veÍâcidâde, âló pmva cm contrário" [...] (STJ. Recurso Espccial n'
20l?rc!6l069-l- Segunda Turmâ. Julgado em 0'/ll2l2t)17, Publicado em

tq t: :o l-,

LMI \ f^: .ACRAVO li\ ltR\O - \ÜR^VO Dl- lNS l Rl Ml'.N lO - A\ t I À( ÀO

DE A I'O ADMINISTRA TIVo AUTo DE INIRAçÀO AMBILNTAL 
.

PRLSUNÇÃO DL Vf]RACIDADI'LECII'IM IDADE - ONI]S DO PARTICtJI,AR.
AUSÍ,NCIA DE |[-EMENTOS. NESSL MOMENIO. PAR^ 

^FASf^RRLFERIDA PRTSI]NÇÀO . CANCELAMENTO DE LICF]NçA ÁMBIENTAI .

NÀo APLICAÇÀo DE SANÇÂO - AUTO.I.UTELA ADMINISTRA] IVA.

I - O âuto Iâvredo pelâ prática de infraçâo âdministíativâ po§sui pr6unção

relstivr de verâcidâde/legitimidâde, câbendo, portânto, so Dâíicular o ônü§ de

âfâstâr os fundemenlos pÍesent$ no âto impügnâdo.

2 - Nâo logãído o paÍiculer cm afstar rcferidà presunçâo' permânecc hígido

o âto admiíistr.tivo âtâcâdo.
I - Halcndo o cançelamento de licença ambic tal em razão do cxcrcicio de âutotutelâ

adminislrati\a a te a constâtação de omissÀo na prestaçào de dâdos relcvantes Por
paíe do paniculaí e nào em Í47ãô da aplicação de sâíçãô adminislrati\'â. não há que

se fâlâr em liolaÇâo âo principi() da proporcionalidadc Pârâ,aplicaçào das §arrções

previstás no an. 56 do Decrcto Estâdual í'- 44.t44l2008
vo lntemo Cv n' 1.0556.17.000388-4/002. 3'Câmara Cível. Jul(TJMC
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Govêmo do EsÉrtõ rlâ ln s Geâis
SacrcÍ,íia dê É3t,clo ata neio AfibLn'€ a Daênvolvimanao Sustaaáyê,
Superlnhn.lênci. Regionâl de aio Ambienle - SUPRAiI
Dlrcíoda de Rqlonel .re Coaúole Prce3Ésud - DRCP
Núcl@o de Autos dê lnlraçáo - NAI Supram l:i'!

em 09/l l/201 7. Publicado em 05/12/2017)

No mesmo sehtido. segundo entendimento pacificado pcla Advocacia Geral do Eslado de
MinÀs Gerais. por meio do Parecer Ílo 15.877. de 23 de maio de 2017- abaixo cilâdo, no
âmbilo das infraçôes administÍâtivas ambientais estâduâis, a culpa do infrator, sobre o quai
recâi o ônus probalório, é prcsumid4 sendo aplicada a responsabilidade subjetiva:

DIREII'O ADMINIS'TRATIVO SANCIONADOR. MEIO AMBtENl-E. TRIPLICE
RLSPONSABILIDADE. ART. 225. §3" DA CR/EE. RDSPONSABILIDADE
ÀDMINISTRATIVA AMBTENTAL. NAT[,]RE,ZA §I]BJETIVA.
CULPABILID/TDE. IN'IRANSCENDÊNCIÀ DAS SANÇÔTS
ADMINISTRÂTIVAS. IUS PUNIENDI. DDVÍDO PROCESSO SUBSTANCIAL.
CULPA PRESUMIDA. 

-PÀRECERES AGE NS. 15465/2015 E I5.SI2/2016.
PARECER ASIUR,/SEMAD 46/20 I 7.

^ 
natureira jurídicâ dâ responsabilidade administrativa ambicntal é subjetiva-

âdmitindesc autoÍia direla e concorrênclá na formâ da legislação estâdual, sando e
culpâ pr€§umidr, incumbindo ao âcBado o ôrlüs.de p]ovar o contnário [...]

Poíânld- no âmbito da autuação âdministÍalivâ. o poluidor está submetido à rcsponsabilidade
subjetiva com a pÍesunçào de culpa. ou seja- cabe ao autuado o ônus de pmvar o contúrio do
que Íbr veriÍicâdo pelos agenles fiscali2ladores.

No prcsente câso. os requisitos específicos pam a e\isténcia da responsabilidâde do infiâtor
foram totalmentc dcmonsrmdos no Auto dc lnÍiação e Bolctim de Ocorrenciâ cm análise.
qlais sejam: o fàto. por meio da desffiçâo de todas âs circunstâncias cncontrada§ no local: ô
dâno. vcrificado com a poluiçào conslarâda: bem como o nexo de causalidadc. ou seja. o
liâme qte une a conduta do âgcnte ao rcsultâdo danoso

Dimte do exp{)sto- oâo tendo o acusado se dcsincumbido do seu ôous de comprorâr
quaisquer alegaçõe$ contráías ao registmdo no processo. não há q e se làlar em
desconstitu do Auto de I nalidâdes.

4.2 - Que se tratâ de áreâ de pastagem rntigo qüe foi torÍrda poy araores dê pequeoo
porte.

Nos termos da Resolução Conjuntâ Semad./IEF n. 1905/2013 para implanrar o
empre€fidimento em locál de vegeação nativa. ainda que de vegetaçáo raseira, seria
Íecessário.o Documento /\utorizâtivo de lntervençào Ambiental, e o próprio autuôdo dispõ€
que não possuía a âutorização Íle€esú.ia.

4.3 Que s queimâdâ foi provocads âcidentalm€nle.

O autúado alega qüe I queimada foi acidental, poém não juntÂ neÍüumâ pmva do que aleg&
Tampouco domonstÍa que colaborou de alguma forma para solução dos problemas advindos
de sua coaduta

Rua Gâbriel Pa3sot ne 50, Cêntro, Montês Claros/Mc - CEP 394q)"112
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GovaÍno do Êsaclo de ninas Genis
Secrefa,Ía ate Esbdo dê ne,o AmbienÍo e DeÁ,envolvi,neÍrto Sús,eráveí
Supêántel, encia Regiorlal .le r,,êio Ambiênlc - SUPRA
Dírctoãe ate Regioael de conúole Processuel - DRoP
Núcleo dê Autos d.lolôçáo - NAI

{.{ DOS PETTTDOS

Solicita â anühçâo do .do de infreçío e sobsidiâriÀnerle solicitâ âplicsçáo diminuiçio
do v.lor dr multâ.

Os fundamefios aprEseútâdos pela defess não sâo suficientes para gerar a Íülidâde ott

descâÍ6cÍeÍizâção do auto de infração em comento, com a penalidade nele aplicada.

Quanm a diminuição do valor da multâ é nec€ssino que se verifique um caso de âplicâÉo de

atenüante e essas devem ser aplicadas quando coub€Í, o que não foi o caso. O ageíte âutu&te
não veÍificou atenua[t€ aplicável ao caso. E o autuado não demos,lÍou na defc§â preencher

reduzir o vâlor da multa.h de

5 - CONCLUSÃO

NÍontes ClaÍos. 1l d€ âbril de 2019

@ .ufrfr-wffi-

Priscila Banoso de Oliveira - Masp I3 79670- l

Diante de todo o exposto, opino pelo conhecimento da dcfesa apresentada pclo

Auüado. haja vista que tempestiva e umâ vez que fo.am respeitâdos os requisilos essenciais

da peça de defesa.
Opiío âinda pelo não acolhimento dos argumentos apresentado,s pelo 

^utuado 
em

seu rÊcurso: face à ausência de fundainentos de fato e de direito que justificâ§sem o
acolhimento das argumentâções apresenÍadas e tendo em vista estar o Auto de hfrâçào em

conlbrmidade com os rcquisitos formais.
Opino. assim. pela manutenção integlal das penalidâdes aplicâdas no pÍescnte auto

de infração, já mencionadas nesse parecer.

Recomendo â notiÍicaçào do atuado palã conhecimento da decisão e pagâmenlo da

multa eÍn J0 (irinta) dias, sob pena de inscrição imediâta do crédilo em Divida 
^tiva 

do

Estâdo.

Ruâ GabrielPassos, ns 50, cêntro, Montes Clâros/MG-CEP 39400_112
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Govemo do Est,cto.,ê llinas Cerais
Secrctada .,e Esbdo dê tteio ÀmbienÍp e Desenyolvímêrúo Sustor,&ívêí
Supêdntenclência Regioaal de iúeio Amhionte - SUPRATI
Diêaorle .le Regional dê Controle Processual - DRCP
Núcleo de Autos de ln Íeçáo - NAI

I Nomc/Râzão Social: ina Celia Caldeira da Silva
CPF/CNPJ: 635.042.00G34

i o(a) Supcrintendente Rcgional de lúcio 
^mbiente. 

nos teÍÍnos do aí. 54. paÍágÍafo único.
inciso ll. do DecÍeto n.0 41.042/2016

Em observância eo disposo nos anilos 34,35,36,37 e 38 do Deçrao n." 44.E{4/2008, e

tendo em vista o Parccer âcostado aos âúos. decide:

Pelo conhêcimento da defesa apresentada. haja vista que tempestiva e que fomm âlendidos os
requisitos essenciais da peÇâ de defesa.

Pela manuteÍção dâs penalidâdes aplicadas
Pelo não acolhimeíto dos argumeqtos apresentados pelo arrtuâdo, face à ausência de
fundamentos de fato e de direito que justificassem o acolhimento das argumentações
apresentadas e tendo em vista eslâr o auto de infiâção em conformidade com os requisitos
formais.
Pela mâíütenção integrâl das penalidades aplicadas no pÍesente aúo de infiação, quâis sejam:
Mullo simples, no volor de R§ 25J54,14 (viÍte e cimo mil drzentos e ciDqüertâ e qurtro
relis e qEatorze cetrlavo3), s ser devidaoêrte rtüalizrdo;
Susperúo das alividadcs no lo.al at6 â Íegúhriz.Éo perx e o órgão imbieDtrl
coItrpêtêíle,

Notifique-se o duado parÀ quaÀto ao indeferimentô, aprcs€ntar Recurso no prazo de 30
({rinta) dias ou efetuâ, o pâgamento do valor da mult - devidamente atualizad4 sob pena de
encaminhamento do processo administrativo para fins de inscíção do valor êm dívida aliva
do Estado.

Montes Claros I I de abril de 2019

('lesio Cândido
Superintendente Reqional de Regulârização Ambienlâl do NoÍe de Minas

N'do Àuto de Infrâçâo: 35056t2016

446652/19

Rua GabrielPassos, ne 50. Centro, Montes Clâros/MG - CEP 39400-112
Íêlefone: (038) 3224-7500
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