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1. RELATÓRIO 
 
Em 18 de agosto de 2016 foi lavrado pela PMMG o Auto de Infração nº 044634/2016, que 
contempla a penalidade de MULTA SIMPLES, no valor de R$ 16.616,27, por ter sido 
constatada a prática da seguinte irregularidade: 
 

“Descumprir total ou parcialmente orientação técnica prevista na legislação ambiental ou nas 
normas técnicas brasileiras (ABNT), no caso de Autorização Ambiental de Funcionamento” 
(Auto de Infração nº 044634/2016). 

 
Em 10 de julho de 2017, a defesa apresentada foi decidida pela Superintendência Regional 
de Meio Ambiente, sendo mantidas as penalidades aplicadas. 
 
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. Necessidade de descaracterização da infração por ausência de competência técnica 
e legitimidade legal da PMMG; que o verdadeiro responsável pelas atribuições do 
poder de polícia ambiental seria o IBAMA, de acordo com o artigo 2º da Lei 7735/89; 

1.2. As informações presentes no Boletim de Ocorrência não são capazes de comprovar 
as infrações supostamente causadas pelo recorrente; 

1.3. Que o laudo técnico apresentado pelo recorrente juntamente com a defesa, 
apresenta características reais do local da infração, inclusive, a existência de 
canaletas de concreto direcionados a um sistema de separação de água e óleo 
(SÃO) ou caixa de contenção, bem como que o lavador estava desativado para 
reforma e adequações, as caixas de contenção estavam em pleno funcionamento 
regular separando a água e óleo advindas do posto de combustível e a não 
existência de caixa de contenção no lavador, se deu em razão do seu desuso por 



 

 

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimen to Sustentável 
Superintendência Regional de Meio Ambiente Noroeste de Minas  
 

AI 044634/2016 
 

Página 2 de 8 
 

Data:30/10/2017 
 

Superintendência Regional de Meio Ambiente Noroeste de Minas 
Rua Jovino Rodrigues Santana, n° 10 Bairro Nova Divinéia – Unaí/MG 

CEP 38.610-000 – Tel.: (38) 3677-9800 

Reforma da estrutura. Na visão do recorrente, tudo está de acordo com o 
determinado pelo ABNT-NBR 17.505-4 DN COPAM nº 108; 

1.4. Que as fotos anexadas ao Boletim de Ocorrência não demonstram que o sistema de 
abastecimento aéreo de combustível está em desconformidade com as normas 
ambientais (DN COPAM nº 108/2007 e Resolução CONAMA nº 273/2000), bem 
como “a existência momentânea de tambores supostamente ocupando espaço 
irregular dentro da caixa de contenção, sequer foi mencionada pelo agente 
fiscalizador, nas ocasiões das lavraturas do Boletim de Ocorrência e do Auto de 
Infração, tratando-se de fato novo somente agora trazido à baila pela equipe 
interdisciplinar que julgou a defesa administrativa” (fl. 46); 

1.5. Que a Resolução CONAMA nº 273/2000 estabelece diretrizes para o licenciamento 
ambiental e no art. 1º, §4º dispensa de licenciamento instalações aéreas com 
capacidade total de armazenagem de até 15 m³, apenas obedecendo as normas 
técnicas, o que aconteceu no caso concreto; 

1.6. Ausência de garantia da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, 
pela não análise do pedido de prova pericial, devendo ser considerada nula a 
decisão tomada sem o esgotamento da dilação probatória; 

1.7. Possibilidade de aplicação da penalidade de advertência; 
1.8. Que a multa arbitrada não possui suporte fático, tendo em vista que a ausência de 

dilação probatória, notadamente a prova pericial, deixa impossível a averiguação da 
gravidade do fato e do dano causado para a correta aplicação da penalidade. 

1.9. Aplicação das atenuantes das alíneas “a”, “c”, “e”, “f” e “i” do artigo 68 do Decreto 
Estadual nº 44.844/2008. 

 
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 incompetência técnica e legal d a PMMG e da competência do 

IBAMA.  
 

Argumenta o recorrente pela necessidade de descaracterização da infração por ausência de 
competência técnica e legitimidade legal da PMMG, bem como que o verdadeiro 
responsável pelas atribuições do poder de polícia ambiental seria o IBAMA, de acordo com 
o artigo 2º da Lei 7735/89. Entretanto, não existe plausibilidade jurídica para as referidas 
argumentações. 
 
No que se refere a competência fiscalizatória da Policia Militar de Meio Ambiente, o Decreto 
nº 44844/2008 assim determina: 
 

“Art. 28. A SEMAD, a FEAM, o IEF e o IGAM poderão delegar à PMMG, mediante convênio, as 
competências de fiscalização previstas neste Decreto.  
 
§ 1º Pelo só efeito da celebração do convênio a que se refere o caput, ficam credenciados os 
militares lotados na PMMG.” 

 
Portanto, todos os militares lotados na Polícia Militar de Minas Gerais estão credenciados 
por meio do convênio Nº 1371.01.04.01012  celebrado com a Secretaria de Estado de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - SEMAD, publicado no IOF em 05/04/2012 
(anexo) e renovado em 26/04/2016, para exercer as competências de fiscalização e 
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aplicação de sanções administrativas. Portanto, por estar incorporado na polícia militar, o 
agente autuante tem legitimidade para efetuar fiscalização, agindo nos limites da norma. 
 
Quanto à competência do IBAMA, que na visão do recorrente se sobrepõe à competência 
da Polícia Militar de Minas Gerais para realizar fiscalização e autuação, certo é que, no 
âmbito do Estado de Minas Gerais, o órgão responsável pela regularização, fiscalização e 
aplicação de penalidades por infrações ao meio ambiente é a SEMAD – Secretaria de 
Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, com atribuições definidas na 
legislação estadual vigente, inclusive podendo realizar delegações de suas competências, 
como no caso de fiscalização ambiental e aplicação de penalidades.  
 
Conforme estabelecido na Lei Complementar nº 140/2011, o IBAMA é entidade de natureza 
federal, com competência circunscrita dentro da legislação de regência para infrações cuja 
jurisdição pertence à União Federal, não aplicável e não se sobrepondo a competência dos 
Estados-membros, por decorrência do próprio princípio federativo brasileiro. 
 
Sendo assim, está plenamente comprovada a impossibilidade de acatamento da pretensão 
do recorrente, devendo ser mantida integralmente a penalidade aplicada. 

 
2.2. Da regularidade das informações constantes do Boletim de Ocorrência 

 
Afirma o recorrente que as informações presentes no Boletim de Ocorrência não são 
capazes de comprovar as infrações supostamente causadas pelo recorrente. Entretanto, é 
imperioso destacar que o recorrente não possui razão para inconformismo. O Boletim de 
Ocorrência, acompanhado do Auto de Infração, são instrumentos suficientes e hábeis para a 
comprovação da legalidade da aplicação da penalidade imposta, conforme se depreende 
dos regramentos estabelecidos pelo Decreto Estadual nº 44.844/2008. 
 
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.) 

 
2.3. O laudo técnico apresentado 

 
O recorrente afirma, ainda, que o laudo técnico apresentado com a defesa administrativa 
apresenta características reais do local da infração, inclusive quanto à existência de 
canaletas de concreto direcionados a um sistema de separação de água e óleo (SÃO) ou 
caixa de contenção, bem como que o lavador estava desativado para reforma e 
adequações, estando as caixas de contenção em pleno funcionamento regular separando a 
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água e óleo advindas do posto de combustível e que a não existência de caixa de contenção 
no lavador se deu em razão do seu desuso por reforma da estrutura. Na visão do recorrente, 
tudo estaria de acordo com o determinado pelo ABNT-NBR 17.505-4 e pela Deliberação 
Normativa COPAM nº 108/2007. Entretanto, frise-se que o contexto fático apresentado não 
se coaduna com a realidade encontra in loco pelo agente autuante. 
 
Conforme ressaltado no Boletim de Ocorrência e no Auto de Infração em análise, houve 
denúncia de irregularidades na propriedade do recorrente e, ao chegar ao local, o agente 
autuante encontrou situações de inobservância de normas técnicas em vigor, quanto ao 
posto de armazenagem de combustíveis e no lavador/lavajato, por “não possuírem 
canaletas adequadas/regulamentadas, bem como não impermeabilização do piso e 
inoperância das caixas de contenção/separadoras de água e óleo” (fl. 04). 
 
Ademais, registre-se que o referido laudo técnico de fls. 17-22 sequer segue acompanhado 
da respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) do técnico responsável, não 
possuindo assim, relevância técnica para fins probatórios, pois não foi instruído com a 
documentação técnica pertinente para sua validade.  
 
Desta forma, para todos os efeitos, as informações veiculadas no laudo técnico de fls. 17-22 
não modificam o contexto fático encontrado na fiscalização realizada, tendo em vista que 
não traz argumento que retire a veracidade das informações encontradas in loco e relatadas 
pelo agente autuante, ou seja, a inadequação técnica de estruturação do posto de 
combustível e do lavador/lava-jato de máquinas, prevalecendo as circunstâncias delineadas 
no Auto de Infração nº 044634/2016. 

 
2.4. Provas substanciais. Inexistência de fato novo  alegado no parecer único. 

 
Afirma o recorrente que as fotos anexadas ao Boletim de Ocorrência não demonstram que o 
sistema de abastecimento aéreo de combustível está em desconformidade com as normas 
ambientais (DN COPAM nº 108/2007 e Resolução CONAMA nº 273/2000), bem como 
destaca ainda que: “a existência momentânea de tambores supostamente ocupando espaço 
irregular dentro da caixa de contenção, sequer foi mencionada pelo agente fiscalizador, nas 
ocasiões das lavraturas do Boletim de Ocorrência e do Auto de Infração, tratando-se de fato 
novo somente agora trazido à baila pela equipe interdisciplinar que julgou a defesa 
administrativa” (fl. 46). Sem razão, mais uma vez, o recorrente. 
 
As fotos anexadas ao Boletim de Ocorrência (fl.05) corroboram a descrição das 
irregularidades constatadas no empreendimento e fazem parte do contexto probatório do 
referido processo administrativo. A simples alegação do recorrente de que elas não 
demonstram desconformidade com as normas técnicas não ilide a veracidade dos fatos 
narrados no Auto de Infração nº 044634/2016, tendo em vista que elas comprovam 
cabalmente as irregularidades constatadas pelo agente autuante. 
 
Ademais, também carece de veracidade o argumento de inserção de fato novo no Parecer 
Único Defesa nº 075/2017 (fl. 33-35), uma vez que as informações nele veiculadas não são 
desconhecidas do recorrente e estão presentes desde a vistoria no empreendimento, 
estando visíveis nas fotos as condições que amparam o presente Auto de Infração, o que 
em nenhuma hipótese pode ser considerado como fato novo, pois existente nos autos desde 
a época da verificação dos fatos pelo agente autuante, mediante vistoria no 
empreendimento. 
 
Desta forma, as provas que constam no presente processo administrativo são substanciais 
para demonstração da ausência de adequação das atividades desenvolvidas no 
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empreendimento de acordo com as normas técnicas vigentes, devendo a penalidade de 
multa simples ser mantida integralmente. 
 

2.5. Da necessidade de regularidade da atividade. A tendimento a questões 
técnicas. 

 
O recorrente também argumenta que a Resolução CONAMA nº 273/2000 estabelece 
diretrizes para o licenciamento ambiental e no art. 1º, §4º dispensa de licenciamento 
instalações aéreas com capacidade total de armazenagem de até 15m³, apenas 
obedecendo às normas técnicas, o que aconteceu no caso concreto. No entanto, não possui 
razão o recorrente. 
 
Inicialmente, é imperioso esclarecer que o empreendimento Fazenda Santana possui 
Autorização Ambiental de Funcionamento (AAF), conforme documento juntado pelo 
recorrente com a defesa administrativa (fl. 30) e, desta forma, considera-se que todas as 
atividades do empreendimento estão englobadas pela respectiva AAF. Ao presente caso é 
aplicável o caput do artigo 1º da Resolução CONAMA nº 273/2000, não sendo aplicável a 
dispensa prevista no §4º do mesmo dispositivo. Portanto, está correto o enquadramento da 
infração. 
 
Neste sentido, é imperioso destacar, mais uma vez, que não foi constatado in loco as 
adequações pertinentes às normas da ABNT, imprescindível em qualquer situação de 
enquadramento do empreendimento e suas atividades, mesmo em caso de dispensa de 
autorização de funcionamento ou de licença ambiental. Assim, o argumento em si, não 
subsiste em termos técnicos e jurídicos. 
 

2.6. Observância de todas as garantias inerentes ao  devido processo legal. 
 
Quanto à afirmação de ausência da garantia de ampla defesa, do contraditório e do devido 
processo legal, pela não análise do pedido de prova pericial, devendo ser considerada nula 
a decisão tomada sem o esgotamento da dilação probatória, também melhor sorte não 
assiste ao recorrente. 
 
Inexiste qualquer agressão ao princípio do devido processo legal administrativo e aos 
princípios da ampla defesa e do contraditório, estando integralmente regular a tramitação do 
referido processo administrativo, com total obediência a legislação ambiental vigente. 
 
Quanto ao argumento de nulidade por ausência de dilação probatória, diante de 
cerceamento de defesa por supressão de fase instrutória do processo, é importante 
estabelecer que todas as fases processuais foram devidamente respeitadas, oportunizando 
a apresentação de argumentos e provas pelo recorrente.  
 
Quanto à realização de perícia técnica, é imperioso esclarecer que 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 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 equipe PMMG, que verificou, in loco, todas as questões ambientais 
inerentes ao empreendimento, e nem mesmo é capaz de eivar de qualquer vício o presente 
processo administrativo.  
 
Razões pelas quais a argumentação apresentada pelo recorrente, não merece acolhimento. 
 

2.7. Da não aplicação da penalidade de advertência.  
 
O recorrente, insiste no argumento, quanto a possibilidade de aplicação da penalidade de 
advertência. Entretanto, mais uma vez, não possui razão o recorrente. 
 
Conforme exposto no Parecer Único Defesa nº 075/2017, em fl. 34/verso, a penalidade de 
advertência apenas é aplicável quanto as infrações forem classificadas como de natureza 
leve, nos termos do art. 58 do Decreto Estadual nº 44844/2008. 
 
Em relação ao caso vertente, é inaplicável a penalidade de advertência, em razão da 
infração ser classificada como de natureza GRAVÍSSIMA, conforme expõe o artigo 83, 
anexo I, código 118, do Decreto Estadual nº 44.844/2008, cuja pena cominada é de multa 
simples. 
 

2.8. Da alegação de ausência de suporte fático ao v alor da multa 
 
Insiste o recorrente que a multa arbitrada não possui suporte fático, tendo em vista que a 
ausência de dilação probatória, notadamente a prova pericial, deixa impossível a 
averiguação da gravidade do fato e do dano causado para a correta aplicação da 
penalidade. Novamente, não há razão para o inconformismo do recorrente. 
 
A multa arbitrada, conforme exposto no Parecer Único Defesa nº 075/2017, foi estipulada no 
mínimo exposto pelo Decreto Estadual nº 44.844/2008 para esta modalidade de infração, 
não existindo qualquer possibilidade de redução do valor estipulado.  
 
Frise-se, mais uma vez, o não-cabimento de perícia técnica para apuração de qualquer 
característica inerente à infração, por inexistência de previsão normativa, uma vez que todas 
as circunstâncias foram aferidas in loco no momento da fiscalização realizada pela PMMG. 

 
2.9. Da inaplicabilidade das atenuantes pleiteadas 

 
Requereu, por fim, a aplicação das atenuantes das alíneas “a”, “c”, “e”, “f” e “i” do artigo 68 
do Decreto Estadual nº 44.844/2008. Entretanto, conforme será delineado, não há 
possibilidade de acatamento de nenhuma delas. 
 
Quanto a atenuante prevista na alínea “a” é importante destacar que não foi constatada a 
existência de degradação ambiental no caso vertente e, por isso, não há que se falar na 
efetividade de medidas adotadas para a correção dos danos ambientais causados, motivo 
pelo qual não pode ser aplicada a atenuante prevista na alínea “a”, que aduz: 
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“a) a efetividade das medidas adotadas pelo infrator para a correção dos danos causados ao 
meio ambiente e recursos hídricos, incluídas medidas de reparação ou de limitação da 
degradação causada, se realizadas de modo imediato, hipóteses em que ocorrerá a redução 
da multa em trinta por cento”. 

 
As consequências dos fatos ensejadores da autuação não podem ser consideradas de 
menor gravidade, eis que se trata de infração classificada como gravíssima pelo Decreto nº 
44.844/2008, não sendo cabível a aplicação da atenuante constante na alínea “c”: 
 

“c) menor gravidade dos fatos tendo em vista os motivos e suas conseqüências para a saúde 
pública e para o meio ambiente e recursos hídricos, hipótese em que ocorrerá a redução da 
multa em trinta por cento;” 

 
Também não houve qualquer tipo de colaboração do recorrente com o órgão ambiental para 
solucionar problemas advindos de suas ações, o que não caracteriza a atenuante da alínea 
“e”: 
 

“e) a colaboração do infrator com os órgãos ambientais na solução dos problemas advindos de 
sua conduta, hipótese em que ocorrerá a redução da multa em até trinta por cento;” 

 
Quanto à atenuante descrita na alínea “f”, é possível verificar que o recorrente não cumpre 
nenhum dos requisitos cumulativos previstos na norma – reserva legal averbada e 
preservada. Conforme se verifica na certidão de matrícula juntada com o recurso 
administrativo, não existe averbação da reserva legal, simplesmente foi realizada a 
averbação do CAR, o que não é factível de aceitação. 
 
A simples análise do CAR, também juntado em fls. 57-59, é possível perceber que não 
existe o mínimo legal exigido para fins de reserva legal na propriedade, havendo apenas 
18,08,32 ha destinados à reserva legal, quantidade inexpressiva diante da imposição legal 
de 20%. Portanto inaplicável a atenuante descrita na alínea “f” do art. 68, do Decreto 
Estadual nº 44.844/2008. 
 

“f) tratar-se de infração cometida por produtor rural em propriedade rural que possua reserva 
legal devidamente averbada e preservada hipótese em que ocorrerá a redução da multa em 
até trinta por cento;” 

 
Ressalte-se, ainda, a impossibilidade de aplicação da atenuante prevista na alínea “i”, em 
razão da ausência de preservação da área destinada à reserva legal onde estão localizadas 
as matas ciliares e nascentes do empreendimento. 

 
“i) a existência de matas ciliares e nascentes preservadas, hipótese em que ocorrerá a redução 
da multa em trinta por cento;” 

 
Assim, não se vislumbra a possibilidade de aplicação de quaisquer das atenuantes 
relacionadas no art. 68, do Decreto nº 44.844/2008. Logo, não há que se falar em qualquer 
tipo de vício formal ou material na lavratura do Auto de Infração em apreço. 

 
Portanto, conforme restou demonstrado, a lavratura dos 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. 
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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  da 
penalidade de MULTA SIMPLES aplicada. 
 


