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1. RELATÓRIO 
 
Em 17 de agosto de 2016 foi lavrado pela PMMG o Auto de Infração nº 023907/2016, que 
contempla as penalidades de MULTA SIMPLES, no valor de R$ 17.445,30, APREENSÃO 
de bens e SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES, por ter sido constatada a prática da seguinte 
irregularidade: 
 

“Desmatar 30 (trinta) hectares de vegetação nativa tipo cerrado sensu stricto, em área comum, 
sem licença ou autorização do órgão ambiental” (Auto de Infração nº 023907/2016) 

 
Em 04 de julho de 2017, a defesa apresentada foi decidida pela Superintendência Regional 
de Meio Ambiente, sendo mantidas as penalidades de multas simples e suspensão das 
atividades. 
 
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. A área objeto de autuação estava sem manejo desde a morte dos proprietários 
anteriores, para que o solo pudesse se recuperar (pousio), sendo que é uma área 
de pastagem há mais de 15 anos (ocupação antrópica), que inclusive houveram 
processos que geraram “licenças para limpeza de área de pastagem” (fl. 37) perante 
o órgão ambiental; não foi realizada qualquer extração, supressão ou desmate de 
vegetação nativa; 

1.2. Que no local não havia qualquer material lenhoso e que a medida de 1380m³ de 
lenha foi realizada com base no Decreto 44.844/2008. No local havia apenas 
material proveniente da limpeza de pastagem e não de desmate/supressão de 
vegetação nativa; não há provas com o boletim de ocorrência que comprovem a 
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existência de material lenhoso; que o recorrente foi nomeado depositário sobre um 
material que não existe; 

1.3. Que o agente autuante não utilizou qualquer equipamento/aparelho para medição 
do material lenhoso e não há comprovação do desmate e apreensão; 

1.4. Que o valor arbitrado como multa possui caráter confiscatório, por corresponder a 
mais de 10% do valor da propriedade, não levando em consideração o princípio da 
proporcionalidade; que o autuado foi surpreendido com duas multas sobre um 
mesmo fato gerador, o que configura bis in idem; que não foi levado em 
consideração o estabelecido no art. 27 §1º, inc. III, alíneas “a” a “e” do Decreto 
Estadual nº 44.844/2008; 

1.5. Solicitou a conversão da multa simples em recuperação da área degradada, nos 
termos do artigo 72, §4º da Lei Federal 9605/98; ou que a multa seja reduzida pela 
metade e dividida em parcelas mensais, ante a capacidade econômica do autuado; 

1.6. Nulidade de decisão administrativa desprovidas de fundamentações; 
1.7. Requereu a apresentação de documentos que comprovem o “crime ambiental” (fl. 

49), como fotos e existência de perícia técnica; 
1.8. Que seja anulada a multa no valor de R$ 38.584,80 uma vez caracterizado o bis in 

idem, pois aplicada sob o mesmo fato gerador (AI nº 023907/2016). 
 
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. Da alegação de ocupação antrópica 

 
O recorrente afirma que a área objeto de autuação estava sem manejo desde a morte dos 
proprietários anteriores, para que o solo pudesse se recuperar (pousio), sendo que o local é 
uma área de pastagem há mais de 15 anos e que, inclusive, houveram processos que 
geraram “licenças para limpeza de área de pastagem” (fl. 37) perante o órgão ambiental. 
Assim, alega a existência de ocupação antrópica consolidada e que apenas houve limpeza 
de área de pastagem, não tendo sido realizada qualquer extração, supressão ou desmate 
de vegetação nativa. No entanto, sem razão o recorrente. 
 
Em verificação à documentação apresentada pelo recorrente, em fl. 62 foi juntada a certidão 
de óbito de seu genitor, antigo proprietário da Fazenda São Geraldo. Pelas informações 
constantes, e em confronto com a própria argumentação realizada em sede recursal, é 
possível perceber que desde 2008 a área que conforme informado pelo recorrente era 
objeto de pastagem encontra-se abandonada.  
 
Conforme relatado no Boletim de Ocorrência, a fiscalização foi realizada em região de 
monitoramento contínuo da Polícia Militar de Meio Ambiente e foi constatado um “desmate 
de 30 hectares de vegetação nativa tipo cerrado sensu stricto/formação campestre, em área 
comum” (fl. 04), sem autorização ambiental. Desta forma, não é cabível a alegação de 
limpeza de pastagem com uso antrópico consolidado, com base em autorizações ambientais 
anteriores.   
 
Inicialmente, é importante destacar que o período de 8 (oito) anos sem intervenção fez com 
que a área perdesse suas características de uso alternativo do solo, ou seja, a falta de 
manejo permitiu a proliferação da vegetação nativa, regenerando as características naturais 
da localidade.  
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Ademais, inexiste para a área objeto da infração qualquer documento autorizativo e válido 
de intervenção ambiental perante o órgão ambiental em nome do autuado ou do espólio de 
seus pais, o que caracteriza que a área estava abandonada para regeneração natural, não 
sendo em nenhuma hipótese aplicável o argumento de uso antrópico consolidado, diante 
justamente da ausência do pressuposto fático “uso” do solo. 
 
Vale ressaltar que nem mesmo a prática de pousio poderia ser alegada no caso vertente, 
vez que, conforme estabelecido no art. 2º, II, da Lei Estadual nº 20.922/2013, considera-se 
pousio “a prática de interrupção temporária de atividades ou usos agrícolas, pecuários ou 
silviculturais, por no máximo cinco anos, para possibilitar a recuperação da capacidade de 
uso ou da estrutura física do solo”.  
 
Conforme confirmado pelo recorrente em defesa, a área estava abandonada desde a morte 
de seu pai, ocorrida em 2008, ou seja, a área estava em regeneração natural há mais de 8 
(oito) anos.  
 
Desta forma, não há possibilidade de acolhimento da arguição de uso antrópico 
consolidado, devendo ser mantidas as penalidades aplicadas. 
 

2.2. Da alegação de inexistência de material lenhos o 
 
Afirma o recorrente que no local da infração não havia qualquer material lenhoso e que a 
medida de 1380 m³ de lenha foi realizada com base no Decreto 44.844/2008. No local havia 
apenas material proveniente da limpeza de pastagem e não de desmate/supressão de 
vegetação nativa. Destaca que não existem provas juntadas com o boletim de ocorrência 
que comprovem a existência de material lenhoso. Afirma que foi nomeado depositário sobre 
um material que não existe. Entretanto, carece de veracidade as alegações trazidas pelo 
recorrente. 
 
O Boletim de Ocorrência e o Auto de Infração nº 023907/2016 são claros ao declararem a 
existência de material lenhoso na propriedade, e, inclusive, a nomeação de depositário, que 
no momento da fiscalização e lavratura do auto de infração aceitou o encargo de resguardar 
os objetos da apreensão, ciente da infração que praticou, não sendo crível a alegação em 
sede recursal que não sabe ou inexiste o material objeto de apreensão, se este se obrigou 
pessoalmente perante o agente autuante quanto ao resguardo dos bens. 
 
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: 
 

“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.) 
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Portanto, correta a aplicação de penalidade, não subsistindo a alegação de inexistência de 
material lenhoso, tendo em vista a constatação realizada in loco pelo agente autuante. 
 

2.3. Da alegação de ausência de aferição técnica da  infração  
 

Afirma o recorrente que o agente autuante não utilizou qualquer equipamento/aparelho para 
medição do material lenhoso e não há comprovação do desmate e apreensão. Sem razão o 
recorrente. 
 
Foi realizada a correta descrição da área de desmate e da quantidade de material 
apreendido, tendo sido todo o relato destacado no Boletim de Ocorrência e no Auto de 
Infração, que, inclusive, foi assinado pelo recorrente. Assim, a aferição de todo o material 
lenhoso apreendido foi realizada no momento da fiscalização, conforme determina a 
legislação ambiental vigente. 
 

2.4. Inexistência de confisco. Inexistência de bis in idem. Multa arbitrada conforme 
determinado pelo Decreto Estadual 44.844/2008. 

 
O recorrente alega que o valor arbitrado como multa simples possui caráter confiscatório, 
por corresponder a mais de 10% do valor venal de sua propriedade, não tendo sido levado 
em consideração o princípio da proporcionalidade, bem como haver caracterização de bis in 
idem, uma vez que foi surpreendido com duas multas sobre um mesmo fato gerador. 
Destaca, ainda, que não foi levado em consideração o estabelecido no art. 27 §1º, inc. III, 
alíneas “a” a “e” do Decreto Estadual nº 44.844/2008. Entretanto, não há plausibilidade fática 
e jurídica para as alegações do recorrente. 
 
Inicialmente é importante destacar que o valor arbitrado a título de multa simples não possui 
caráter confiscatório, tendo sido estabelecida no mínimo previsto na legislação vigente para 
infração praticada, conforme delineado pelo Decreto Estadual nº 44.844/2008. 
 
Quanto ao argumento de existência de bis in idem e que foram enviadas duas multas sobre 
um mesmo fato gerador para o recorrente também carece de veracidade, diante da simples 
análise dos DAE’s emitidos para pagamento, conforme fls.30-31.  
 
O primeiro documento de arrecadação estadual, constante de fl. 30, é o único que se refere 
à penalidade de multa simples aplicada em razão da infração objeto do Auto de Infração nº 
23907/2016, no valor de R$ 19.162,83. O segundo documento de arrecadação estadual, 
constante de fl. 31, não corresponde à penalidade de multa simples, mas sim da Taxa de 
Reposição Florestal devida em razão do desmate e calculada com base na quantidade de 
material lenhoso, devida conforme Resolução SEMAD/IEF nº 1904/2014. Portanto, incabível 
a alegação de bis in idem, pois a Taxa de Reposição Florestal não se trata de multa simples 
decorrente de aplicação de penalidade. 
 
Quanto à afirmação de que não foram observados os parâmetros estabelecidos no art. 27 
do Decreto Estadual nº 44.844/2008, é imperioso esclarecer que não possui razão o 
recorrente. 
 
Em uma interpretação sistemática do artigo, certo é que não se exige a descrição 
pormenorizada de cada critério estabelecido, mas sim, que a fundamentação da aplicação 
da penalidade deve observar os critérios previstos no referido artigo.  
 
Tanto é assim que o próprio formulário de Auto de Infração não consta qualquer item a ser 
preenchido referente a tais critérios. Assim, todos os critérios foram devidamente 
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observados durante a fiscalização e devidamente considerados para a lavratura do Auto de 
Infração em análise. 
 
Desta forma, está plenamente regular a lavratura do Auto de Infração nº 023907/2016, bem 
como a aplicação das penalidades dele decorrentes. 
 

2.5. Da conversão da multa em medida de melhoria. D o pedido de redução de 
multa e de parcelamento. 

 
O recorrente solicitou a conversão da multa simples em recuperação da área degradada, 
nos termos do artigo 72, §4º da Lei Federal 9605/98. Requereu, ainda, que a multa seja 
reduzida pela metade e dividida em parcelas mensais, ante a capacidade econômica do 
autuado. 
 
Quanto ao pedido de conversão da multa simples, é preciso esclarecer que a legislação 
apenas permite a conversão de 50% do valor da multa em medidas de controle ambiental, 
tal solicitação deverá ser feita após decisão definitiva do respectivo Auto de Infração, nos 
termos do art. 63, do Decreto Estadual nº 44.844/2008. 
 
Quanto à redução do valor da multa pela metade, é importante destacar que o recorrente 
não faz jus a qualquer benefício que permita a redução da multa a este patamar, diante dos 
critérios de natureza objetiva previstos na legislação ambiental vigente no Estado de Minas 
Gerais. Caso queira realizar o parcelamento do débito, tal pedido também deve ser 
realizado após a decisão definitiva do Auto de Infração em análise. 
 

2.6. Ausência de nulidade da decisão administrativa  
 
Em relação à alegada ausência de motivação, a mesma não procede, uma vez que a 
decisão foi devidamente motivada. 
 
Ressalte-se que a motivação denominada aliunde, caracterizada como aquela quando a 
administração pública, ao tomar uma decisão, remete sua fundamentação a outro 
documento, como no presente caso, é perfeitamente admitida pelo direito, motivo pelo qual 
não há que se falar em ausência de motivação. 
 

2.7. Do requerimento dos documentos que comprovam c rime ambiental 
 
O recorrente requereu a apresentação de documentos que comprovem o “crime ambiental” 
(fl. 49), como fotos e existência de perícia técnica. Entretanto, inicialmente é imperioso 
esclarecer que o referido processo administrativo não trata de crime ambiental, mas sim de 
infração administrativa de natureza ambiental, sendo seara diversa de responsabilização. 
 
Quanto ao requerimento de apresentação de documentos que comprovem a caracterização 
da infração, é importante esclarecer que todo o contexto fático probatório foi delineado no 
Auto de Infração e no Boletim de Ocorrência em análise, em exata consonância com o 
estabelecido pelo Decreto Estadual nº 44.844/2008.  
 
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 Boletim de Ocorrência específico. 
Vejamos: 
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“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.” 

 
Portanto, a ausência de perícia técnica não é apta a eximir o recorrente das penalidades 
aplicadas, por falta de embasamento para tanto, sendo certo que o empreendimento foi 
fiscalizado pela PMMG, que verificou, in loco, todas as questões ambientais inerentes ao 
empreendimento.  
 

2.8. Do requerimento de anulação do valor da multa 
 
O recorrente pleiteia a anulação da “multa”, no valor de R$ 38.584,80, por caracterização de 
bis in idem, pois aplicada sob o mesmo fato gerador (AI nº 023907/2016). Entretanto, 
conforme anteriormente exposto, o Documento de Arrecadação Estadual (DAE) de fl. 31, 
não corresponde a aplicação de penalidade de multa simples, mas sim do pagamento da 
Taxa de Reposição Florestal, decorrente da supressão de vegetação nativa, devido 
conforme a Resolução SEMAD/IEF nº 1904/2014.  
 
Desta forma, incabível o pedido de anulação da taxa de reposição florestal devida. 

 
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 fundamentos 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 aplicadas, bem como o PERDIMENTO dos bens indicados no presente auto de 
infração, nos termos do art. 71-H do Decreto Estadual nº 44.844/2008. 
 
 
 


