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I _ CABE LHO
, Número do Auto de I

Núm€ro do Procêsso:

Nome/Razão Social:
CPF/CNPJ:

2 RESUMO DA AUTT]A o

Decrcto aplicado:

PARECf,R

63613/2016

666783/19

JO O \IENDES TEIXEIR\
404 .079 .266-t 5

E ,l'1.844/1008 tr 47.383/2018

"....""_Z1

Ài.rüx

252t2019

Data da lavratura: 29t2/20t6

I - Código n" I 17

Círdi Dcscri
1 Lxtrair areia sem autorizaÇâo ambiental de funcionamenlo,
constatada a cxistência dc dcgradaÇãó ambiental

Pcnrlidades A licadas

Advcrtôncia: E inciso I. do art. 56, do Decreto n' ,14.844/2008

tr inciso l. do art. 73. do I)ccrcto n' 47.383/2018
I - Prazo para rcgularização:

Valor. na hipótese de conversão:

2 - Prazo para rcgularização:
Valor. na hipótese de conversão

Multa Simples: E inciso II. do a . 56, do Decreto n' 44.844/2008

E inciso II- do art. 73. do Decreto n' 47.383/2018

I - Valor: RS 16.616.27 (dezesseis mil, seiscentos e dezesseis reais e vinte e sete

centavos)

n",14.8:14/2008

n'.17.383.t2018
I - Pcriodo de incidência:

Valor consolidado:
2 - Periodo de incidência:

Valor consolidado:

i Apreensão: tr inciso lV, do afl. 56. do Decreto n'44.844/2008
tr inciso IV. do àrt. 73. do Decreto n" 47.383/2018

Rua Gabriel Passos, n" 50, CenlÍo, I\,4onles Clâros/l\,{G CEP 39400-112
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ou inutilizâção de prodüto:
tr inciso V. do art. 56. do Decreto n'44.844/2008
E inciso V- do art. 73. do Decreto no 47.383/2018

Suspcnsão de venda e fâbricação de produto:
E inciso Vl. do art. 56. do Dccreto n'44.84,1/2008
tr inciso Vl. do an. 73. do Decreto n'47.38i/2018

Embargo parcial ou total de obra ou atividâdc:
E inciso Vll. do art. 56. do Dccreto n".14-844/2008

tr inciso VII- do aÍt. 71. do Decreto n" 47.383/2018

Demoliçâo de obra: tr inciso Vllt. do aí. 56. do Decreto n'44.844/2008
tr inciso Vlll. do art.73. do Decreto n'47.383/2018

§uspensâo parcial ou total das stividrdes:
I inciso IX. do aÍt. 56. do Decreto n'44.844/2008
E inciso IX. do art. 73. do Dccrcto n' 47.383/2018

Rcstritivâ de direitos:
tr inciso X. do art. 56 c/c art.78. do l)ccÍeto n" ,14.844/2008

tr inciso X. do an. 73 c/c aÍ. 109. do Decreb n'47.383/2018

E suspensão de cadastro. registo. licença. oulorga. permissão ou autorir,ação:

D cancelarnento de cadasto, registro. licença, outorga. pcrmissão ou
autorização:

E suspensão dc entrcga ou utilizÀçào de documcntos de controlc ou registro
cxpedidos pelo órgão ambicntal competente. aplicável âs infrações constantcs no
Anexo III do Decreto.

tr

tr

tr
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3 _ RESUMO I)A DEFESA APRESENTADA

at§

Supíaí H
Ã_§ürJR

Dâta da cientiÍicâção do
auto de infraçâo:

19t1) t?(J16

Data da
postâgem/protocolo dâ
defesâ âdministràtiYâ:

t3to|20t7

Ll rnrempesrr\a
g Tempestila

uisitos de Admissibilidâde:
Cumpre todos os requisitos de admissibilidade previstos pelo âÍ1- :14 do Decrcto
n'4,1.844/2008
Cumpre todos os requisitos de admissibilidade previstos pelo:rt. 59 do Decreto
n'47.383/2018
Nào cumpre os requisitos de admissibilidade. porém o mérito pode ser delinido
pela autoridade competenle imediatamente, conlbrme previsto pelo art.63 do
Decreto n"l7.38i1'2018

Resumo dâ âo:

l- Que laz desàssoreamento de cursos d'águ4 sendo esta atividade eventual e de
baixo impacto ambielttal:

2- Quc por dcsconhcccr a lcgislaçâo ambicntal o autuado e o município de Mato
Verde inteniram para que os animais não morressem de sede:

i- Que não praticou neúum ilícito, pois é uma siÍuação de necessidade de

sobrcvivêncial

Que apenas deixou de prcmover os necessários trâmites legais, diante da lalta
d'água;

Que não 1ôi advertido. nern criou embaraços para a fiscalização

Resumo dos Pedidos:

4-

5-

Tem vidade:

2- Seja substituida a multa Jxrr serviços de preservação, melhoria e recupeÉção do
meio âmhiente

J.l - Do erercicio do Poder de Policia:

A atuação estatal dcve ser direcionada pelo princípio da supremacia do interesse
público e. para que o interesse público seja de fato alcançado. faz-se necessário que ao
Flstado sejam conferidos mecanismos específicos. contemplados no direito positilo.
Segundo a liçào de José dos Santos Carvalho !'ilho. csscs mccanismos lcgais conferidos

Rua Gâbriel Psssos, no 50, CenlÍo, lúontes Claros/À,4c CEP 39400-112
TeleÍone (38) 3224-7500
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ao Estado caÉctcn7-am-se como vcrdadeiros podercs ou prerogativas especiais dc direito
público (p.71,2009).

Nessc contexto. a fim de harmonizar o conlionto existenle eútle os interesses

públicos c privados. compcte ao Estado a imposição de restriçõcs a direitos individuais, a

lim de salvaguardar o intercsse público. atuando assim no exercicio do chamado poder de

polícia.
Nas palavras de Celso Antônio Bandeira de Melo "é necessário quc o uso da

liberdâde e da propdcdade es§a entrosado com a utilidade coletiva. de tal modo que nào

implique uma bancira capaz de obsta, à realização dos objctivos públicos" (p.811, 2008).

Segundo Mariâ Sylvia Zanclla Di Pietro "o fundamento do poder de polícia é o

princípio da predominância do intercsse público sobre o particular. que dá à Administração
posição de supremacia sobre os admiúistrâdos" (p.156. 2015).

Ncsse conÍexto. Josó dos Santos Car.ralho I'ilho conceitua poder de polícia como

sendo -'a prerrogativa dc direito público que, calcada nâ lei, autoriza a Administração
Pública a restringir o uso e o gozo da liberdade e da propriedade cm Íàvo do interesse

coletivo" (p.73).
Paulo Affonso Leme Machado conceitua poder de policia ambiental da seguinte

maneiÉ:
Poder de policia ambiental é a atividadc da Administração Pública
que limita ou disciplina direitos, intercsse ou liberdade. rcgula a
priítica de ato ou a abstenção de fato cm razão de intercssc público
concemente à saúde da população, à conservação dos

ecossistemas. à disciplina da produção e do mercado. ao exercício

de atividades econômicas ou dc outris atividadcs dependentes de

conccssão. âutorização/permissào ou licença do Poder público dc

cujas atividades possam decoÍrcr poluição ou agressào à

naturezâ'.(Direito ambientâl brasileiro. 22.ed. São Paulo:

Malheiros.20l4. P.384

O podcr de polícia administrativâ àmbiental apresenta-se como importa[te
instÍumento do Estado para a dcfesa do bem comum. estândo dirctamcntc ligado à

prcscn,açâo ambiental. Aprcscnta-se como verdadeiro instrumento jurídico por meio do
qual a Administração Pública inteném operando limitações e deveres. visando ao bem da

coletividade. consistentc na proleção ambiental.
Assim. no caso em l'oco, o agente autuante agiu no estdto cumprimento de scu

dever legal. O ato administralivo platicado, nos termos da legislação vigeüte, limita a ação

individual em prol do interesse comum. devcndo, portanto. ser mantidas as penalidades

impostas em desfavor do autuado.

{.2 - Da proteção âo mcio àmbiente:

Com o advento da Constituição da República Federativa do Brâsil de 1988, o

meio ambiente ecologicamcnte equilibrado gaúou status de Direito Fundamental, com a

dedicação de capítulo cspecialmente direcionado ao tema-
Bmbora I1ão esteja prcvisto no rol dos direitos individuais e coletivos

estabelecidos no aÍ. 5o da Constiluição dc l9ll8. o parágralo segundo do rcf'crido anigo

Rua GabrielPassos, n" 50, Cenlro, Ivlontes Claros/l,lc -CEP 39400-112
Teleíone (38) 3224-7500
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admite que outros dircitos que não aqueles exprcss,amcnte nele pre\istos também scjam
rcconhecidos como fu ndamcntais.

Nesse câminho, a constitucionalir.ação da protcção ambientâl impoíou cm
exprcssivo avanço no ordenamcntojuddico pátrio. dc modo que. a panir de entâo. impôs-
se âo Poder Público e à coletividade o dever de delôndcr c preservar o meio ambicntc para
as prcscntes e as futuras gerações. senão vejamos a íntcgra do dispositivo da Constituiçâo
a respeito:

Art.225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente
eqülibrado. bem dc uso comum do povo e essencial à sadia
qualidade de vida. impondo-se ao Poder Público c à coletividade
o devcr de defendê-lo e prcserváJo para âs presentes e futuÍas
gerações.

Pclo texto conslitucional. passa a ser dever dc todos tratar o meio ambicnte de
tbrma conscicnte. responú\'el e modcmda. de modo a gaÍantir uma sâdia qualidadc de
lida nâo só às presentes geraçôes- mastamtÉm às Í'utums. com o uso racional dos rccursos
naturais.

Tal regra contém o princípio da prevenção. o qual. segundo Romeu Thomé
(THOMli D^ SILVA. 201i. p.68)- é principio orientador no Direito 

^mbienral.enlàtizando a prioridâde que dcve ser dada às mcdidas que previnam (e nâo simplesmente
rcparem) a degradação ambiental. A linalidadc ou o objetivo final do principio da
prcvenção é cvitar que o dano possa chcgar a produzir-sc.

Além disso, em matóda de Direiro Ambicntal. a atuação dos mecanismos de
tutela administrativa do meio ambiente não dependcm. necessariamente, da conliguração
do dano. Essa realidade está demonstmda pelas divcrsas condutas que. mcsmo sem a
constataçâo dc dano. são c&acterizadas como inÍ'taçôcs. Resta também aqui caÉctedzado
o viés prevenlivo da atividade fiscalizadora ambiental. caracterizado pela prcvenção à
ocorrência do próprio dano.

Ncssc sentido. dispõe o aÍt. 225- § l'. V da Constituição da República:

AÍt.225. (..-)

§ l" Para assegurar a efetividade dcsse diteiro, incumbe ao Poder
Público:
(...)
V - controlal a produção. a comercialização e o emprego de
técnicas, métodos e substâncias que comportem dsco para a vida.
a qualidade dc vida e o meio ambiente;

Outro princípio noíeador do direito ambicntal é o da prccaução, o qual. scgundo
o mesmo autor. í'oi proposto formalmentc na Conlêrência do Rio 92 e é considerado uma
garantia contra os scos potenciais que. de acoÍdo com o estado atual do conhecimento.
nâo podem ser ainda identillcados.

Nota-se- diantc do exposto. que o objetivo primordiâl do ordenamento juridico
brasileiro c dos princípios norteadores do diÍeito ambicntal é â prevenção de todo c
qualquer dano. devendo o podcr público e a coletividadc paulâiem-se. semprc. por
nredidas ue er itenr a sua ocorrência.

Rua Gabnd Passos, no 50, CenlÍo, Monles Cleros/Mc - CEP 39,{0G112
Ielefone (38) 3224-7500
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Portanto, a proteção ao meio ambiente é dever do Poder Público e dacoletividadc,
não se admitindo quc o Estâdo opte por não agir em defesa do meio ambiente. que atue dc

maneira insuficicnte na sua proteção ou que postergue a adoçâo das medidas necessárias

para a presenaçâo da qualidade ambiental.
No caso em lôco, a atuação cstatal tem justamente a finalidade de promover a

protcçâo ambicntal, considerando a imposição do texto constitucional nesse sentido.
Assim, a atuação estatal, no caso em foco. está intcgralmente pautada na§ noÍnas

vigentes. tanto no aspecto processual/procedimental. quanto cm relação ao próprio mórito
dà autuaçào objeto de discussão.

Vale registrar quc foram devidamente obseÍvados os requisitos l'undamentais do

auto de infiação. antcriormente previstos no art. 31 do Decreto n" 44.844/2008 (rcvogado)

e atualmente prcvistos no aí. 56 do Decreto n' 47.383/2018. inexistindo qualqucr r iei.r

no ato administrativo praticado.
Assim, não há neúuma ilegalidadc cm relação ao aulo de infração objeto da

presente análise. devendo este ser mantido. uma vez que o ato administrativo praticado
observou inteiramente as normas aplicáveis ao caso concteto. em todos os seus aspectos.

,1.3 - Da competência do âgente âutuânte parâ a layratura do auto de infrâçào:

A rcsponsabilidade por danos ambientais tcm repercussão juridica lripla. O
inlialor- en1 rarão de um n,lesmo ato. pode ser responsabilizado nas esl'eras pcnal. ci\ il e

administratila. tendo cada urna delas características especificas e scndo independentes

enlre si. É o que prer'ê a Constituiçào dc 1988. cm seu art. 225. 
"§3', 

r'ejamos:

Art.225
(...)

§3o - As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio
ambiente sujeilarão os inliatores, pessoas fisicas ou jurídicas. a
sanções penais e administativas, indepcndentemente dâ obÍigação
de reparar os danos causados.

No âmbito administrativo. confome estabclccc o art. l6-8 dâ Lei n" '7.77211980-

a fiscalização do cumprimento das normas ambientais cm vigor será exercida pela
Secretària de Estàdo de Meio Ambiente e Desenvolvimcnto Sustentável Semad. pela
fundação Estadual do Meio Ambicntc lcam, pelo Instituto Estadual de Florestas a
IEf c pelo lnstituto Mineiro de Gestão de Aguas - Igam. aos quais compctc. por
intermédio dc scus servidores previanente credenciados:

An. 16-8 - (...)
I - efetuar vistorias e elaborar o rcspcctivo rclatório;
II - verificar a ocorrência de infração à legislação irmbiental:
III - lavra os autos de liscalização e de infração. aplicando as

penalidades cabívcis;
lV - dctcrminar. em caso dc gravc c imincnte risco para vidas
humaIras. para o meio ambiente ou para os recursos econômicos
do F.stado. nrcdidas cmcrgcnciais c a suspensão ou redução dc
alividades durante o período necessário para a supressào do risco.

Rua GabÍiel Pâssos, n'50, CênlÍo, I\,'lontês ClaÍos/lúG CEP 39400 112
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Ainda em relação ao aí. 16-8 da Lei f 7.77211980, em seu § lo é prevista a

possibilidadc de delegação à Polícia Militar de Minas PMMG das compelências ali
previstas.

O credenciamento dos scn'idores é realizado por ato do representante do

rcspectivo órgão ou cntidâde. no caso da Semad. o Sccretáúo de Estado de Meio Ambiente

e Desenvolvimento Sustentável. lsso é o que estabelecia o §l'do art' 27 do Decreto n'
44.844/2OOB (rcvogado) e o que estatelece o parágral'o único do art. 48 do Decreto n"

47.383/2018.
No que tange à Policia Militar. a celebração de convênio cntre â PMMG. o órgão

ambiertal e suas entidades vinculadas é suficicnte para que todos os militarcs sejam

credenciados para o exercício do poder de policia na esfera ambientâ|. Isso é o que

estâbelecia o §1" do art. 28 do Decrcto no 44.844/2008 (revogado) e o que estabelece o § lo

do âÍ. 49 do Dccreto n" 47.383/2018.
Verifica-se, portanto. que os servidores da Semad são competentcs para a

lavratura de autos de intaçâo, desde que estcjam previamentc designados e crcdenciados

para a atividade de fiscalização. a critédo da autoridade compelente. Quanto à Polícia

Militar, a partir do ato dc delegâção. realizado por meio dc convênio com a Semad e suas

entidades vinculadas, tornam-se todos os seus agentes competentes pam a rcalização de

autuações ambicntais administrativas.
Desse modo. no caso concreto, não há dúvidas acerca da competência do agcnte

autuanle para a pútica dos atos dc fiscalização e consequente adoção das medidas

administrativas cabíveis.

us dà prorà e os requisitos parâ caracterüação da re§ponsâbilidade -

Decreto Estadual n" ,14.844/08

Cru'nprc ressaltar quc as allnnações do agcnte público tiscalizador possucm

presunção juris tantum de lcgitimidade e '"eracidadc em razào da fó pública que lhc é

atribuida pclo ordeüamento -juridico \igente. ou scia. os atos adminislmli\o\ sào-

presrimidamcnte- legílimos- lcgais e \erdadeiros. Ncsse sentido são as pala,'ras do ilustrc
doutrinador .l osé dos Santos Canalho Filho:

Os âtos âdministrativos, quândo editados, trazcm cm si â

presunção de legitimidade, ou scja" aprcsunção de quc nasccraÚl

em conlbrmidade com as del'idas normas legais. como hcm anola

DIEZ. Iissa caracteristica não dcpcnde de lei expressa" mas dellui
da própria naturezà do ato administrativo. como ato emanàdo de

agcntc integrante da estrutura do Estado.

Vários sào os lindameútos dados a essa caracteristica. ()
fundâúento prccípuo, no entânto, re§ide na circuístânciâ de
quc sc cuida de âtos emànados de âgentes dctcntores de
prrcelà do t'oder Público, imbuidos, como é nâtural, do
objetiro dc alcançâr o interessc público que lhes compete
proteger, I)csse modo. inconccbírcl seria admitir quc nàr,

lilessem a aura dc lcgitimidade- pemritindo-sc que a todo o
monrcnto sot_ressem algum enlrar,c oposto por pessoas dc
intercsses cofltrádos. Poa cssc moti\o é que se há dc supor

sunivclnlcntc estão erü conl_onnidadcs com a lci rilo nosso)

4.1-
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(Màrual dc Direito Administrativo. FILHO..losé dos Santos
Carvalho. Lirraria l'lditora Lumen Juris Ltda l7'ed.2007. pag.

nl).
Entrctanlo. nos te[nos do panigralb 2'do an. 34. do Decrelo l':stadual no

44.844/2008. cssa presunção nào é absoluta. cabcndo ao acusado a comprovâção dc
qualquer alcgação contrária. ir? yc,rárs: "cabe ao autuado a prova dos fatos que leúa
alegado. scm prejuiTo do devcr atribuído a autoridade julgadora para instrução do
procc§so-"

Àssim tanrbém sc posicionao Supcrior Tribunal dc Justiçae o l ribunal de lustiça
do Estado de Minas (;eÍais- ir l ?ráÀ:

ADMINIS I IIATIVO l, AMBIENI Al.. ART. 19. §"s 1'. III. 2" li
I. t. t).-r, LEt c.605 te98.,\t tI) t)E NfR-A('Ào. IB^\ÍA.
CUARI)A DOMÉS-IICA. I\,lANTER I]\'I CATIVLIRo
tsPIl( tFS D^ FAt \A S|LVESIt st M Àt lORt,/A!À().
ACóRDÀO QIJI., I)I-(.LARoI I A INEXIGI BILTDADF] DA
MI,-LTA. PI:RDÀO JI !DI('IAL. IMPOSSIBILIDADE,
l. l-rata-sc- no origcm. de -,\çào Ânulatória de Multa
Adnrinistratira proposta pelo r!-corrido contra o lbâma. ora
recorrcnlc. objetivando a anulaçào de multa no valor dc ll$
9.000.00 (no\,e mil rcais) por manler em cativeiro pássaros da
Íàuna sihestre. scm rcgislro no órgào compctcnle.
2. Segurrdo o acórdâo rccorrido. "No presente caso. a ralidadc da
autuaçào l'oi reconhccida. posto quc a conduta dcscrita no auto de
infraçào el'etivamcnlc se enquadra nos dispositiros lcgais já
citados e as verificaçires c os atos âdministrativos praticados
pelo IBAMA gozam dc presunçâo de legitimidade e dc
verâcidade, até prora em contúrio" [...] (SlJ. Recurso
Especial no l0l7Ol6i069-i. Segunda Turrna..lulgado em
07/lli 2{) l7- Publicado cm l9/121201 7 t
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I - 0 âuto lavràdú pclâ práticâ dc inÍração administraÍirâ
possui píesunçâo relatira dc r eracidàdc/lcgitimidâdc.
cabcnalo, poÍânto. {o particular o ônus de âfàstâr os
fundsmentos prescntcs no ato impugnado.
2 - Nâo logrando o particular em lfrstar referidâ prcsunçâo,
permânc(c higido o sfu âdministrativo âtacâdo.
.l - Ila!cnd(! o cancclamcnlo de liccnça amhiental enr razâo do
exercicio dc aulotulela adminislÊtli\a dnle a con ào dc
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