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PARECER ÚNICO RECURSO Nº 011/2017 

Auto de Infração nº 208493 Processo CAP nº 438226/16 

Auto de Fiscalização Nº: 33305/2015 Data: 14/12/2015 
Embasamento Legal: Decreto 44.844/2008, Art. 83, anexo I, código 122 

 

Autuado: Lenza Empreendimentos Imobiliários Ltda. 
CNPJ / CPF:  
16.913.890/0001-62 
 

Município: Unaí/MG 
 

EQUIPE INTERDISCIPLINAR MASP ASSINATURA 
Luiz Ricardo Viana Melo 
Gestor Ambiental 
 

1306853-1 Original Assinado 

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 Regularização Ambiental 

1138311-4 Original Assinado 

 
1. RELATÓRIO 
 
Na data de 14 de dezembro de 2015 foi lavrado o Auto de Infração nº 208493, pela Diretoria 
Regional de Fiscalização da SUPRAM NOR, que contempla as penalidades de multa 
simples no valor de R$ 15.026,89 e de embargo das atividades, em face do 
empreendimento Lenza Empreendimentos Imobiliários Ltda., localizado no Município de 
Unaí/MG, por ter sido constatada a prática da seguinte irregularidade, prevista no artigo 83, 
anexo I, código 122, do Decreto Estadual nº 44.844/2008: 
 

“Causar poluição ou degradação ambiental de qualquer natureza que resulte ou possa 
resultar em dano aos recursos hídricos, aos ecossistemas e habitats ou que 
prejudique a segurança e o bem estar da população – erosão do solo em sulcos”. 
(Auto de Infração nº 208493) 

 
Em 17 de março de 2017, a defesa apresentada foi decidida pela Superintendência 
Regional de Meio Ambiente Noroeste de Minas, sendo mantida as penalidades aplicadas (f. 
52). 
 
O Autuado foi devidamente notificado de tal decisão, conforme Aviso de Recebimento 
presente nos autos. 
 
O recurso é tempestivo, posto que foi protocolado nesta Superintendência dentro do prazo 
de 30 (trinta) dias previsto pelo art. 43, do Decreto Estadual nº 44.844/2008 e alega em 
síntese, que: 

 
1.1 No Auto de Infração não está descrito o motivo da autuação, constando 
apenas descrição genérica da mesma; 
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1.2 A suposta poluição ou degradação somente pode ser constatada por perícia, 
e não por simples conferência por comparecimento no local; 
 
1.3 A recorrente não pode ser autuada, ante a ausência de culpabilidade da 
mesma e de nexo causal, uma vez que os fatos ensejadores da autuação se 
deram anteriormente à aquisição do empreendimento pela mesma; 
 
1.4 É essencial para a configuração da infração que o dano tenha 
necessariamente ocorrido à fauna e à flora nativa, aos recursos hídricos e à 
sociedade local; 
 
1.5 O valor da multa não foi calculado corretamente 
 
1.6 Devem ser aplicadas as atenuantes previstas no art. 68, I, alíneas “a” e “c”, 
do Decreto Estadual n° 44.844/2008 
 
1.7 Caso se considere o valor da penalidade constante no Auto de Infração, o 
mesmo não podem ser cobrados juros e correção monetária; 
   
1.8 Requer a redução de 50% do valor da multa, nos termos do art. 49, § 2º, do 
Decreto Estadual nº 44.844/2008, e sua conversão em serviços ambiental no 
Município, de acordo com a Lei nº 9.605/1998, com o parcelamento da multa 
final. 

 
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 Descrição da infração no Auto de Infração 

 
Inicialmente, cumpre ressaltar que, em análise ao presente Auto de Infração, verificamos 
que a lavratura do mesmo se deu em conformidade com os requisitos normativos 
estabelecidos pelo Decreto Estadual nº 44.844/2008, não possuindo qualquer irregularidade 
ou vício do ponto de vista formal, uma vez que foi preenchido em conformidade com as 
formalidades legais necessárias. 
 
Consta no referido Auto de Infração que o mesmo foi lavrado de forma vinculada ao Auto de 
Fiscalização nº 33305/2015, no qual consta expressamente, e de forma pormenorizada, o 
motivo ensejador da autuação. 
 
Demais disso, consta no Auto de Infração o exato motivo da autuação. Portanto, não 
procede a irresignação recursal quanto à descrição da infração constatada. 
 

2.2 Da desnecessidade de realização de perícia técnica pelo órgão autuante 
 
Diferente do alegado na defesa, não é necessária a realização de laudo pericial ou relatório 
técnico por parte da SUPRAM NOR para a constatação da degradação ambiental. O 
servidor público credenciado para a realização de fiscalização ambiental detém fé pública e 
todas as circunstâncias verificadas pelo mesmo durante a fiscalização são relatadas no 
devido Auto de Fiscalização, em conformidade com o estabelecido no Decreto Estadual nº 
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44.844/2008, que estabelece procedimentos administrativos de fiscalização e aplicação das 
penalidades no âmbito do Estado de Minas Gerais. 
 
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. 
 
Como é sabido, a presunção de legitimidade 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 inverte o ônus da prova. Assim, o ônus de 
provar que não praticou a infração verificada, constatada pelo órgão ambiental, compete ao 
Autuado. 
 
Neste diapasão, trazemos à baila 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.) 

 
Na realidade, a perícia alegada no recurso, na realidade, poderia ter sido elaborada por 
profissional habilitado contratado pela própria recorrente e apresentada para tentar 
demonstrar que não existiram os fatos relatados nos Autos de Fiscalização e de Infração em 
análise. 
 
Portanto, o agente autuante não necessita elaborar perícia ou relatório técnico específicos 
para fundamentar os Autos de Fiscalização e de Infração, nos termos do Decreto Estadual 
nº 44.844/2008. 
 

2.3 Da alegada ausência de nexo causal e de culpabilidade 
 
Quanto à alegação de ausência de culpabilidade e de nexo causal, razão não assista à 
autuada, visto que dúvidas não existem quanto à sua responsabilidade pela infração ora em 
análise. 
 
O fato de a erosão do solo em sulcos ter ocorrido em data anterior à atividade do 
empreendimento não exime a autuada da obrigação de adotar medidas mitigadoras a fim de 
minimizar os danos ocorridos, nem mesmo da responsabilização pelos referidos danos, 
devendo a mesma se adequar às normas legais vigentes. 
 
A alegação de que não se trata de área ambientalmente protegida também não é apta a 
descaracterizar o presente Auto de Infração, uma vez que é dever constitucional do poder 
público proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas, nos 
termos do art. 23, VI, da Constituição Federal. 
 
Assim, a alegação da defesa, além de não proceder, não é apta a eximir a autuada de ser 
penalizada pela infração praticada pela mesma. 
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2.4 Da suposta obrigatoriedade de dano à fauna e à flora nativa, aos recursos 
hídricos e à sociedade 

 
Pela simples leitura do código 122, pelo qual a recorrente foi autuada, é fácil perceber que, 
diferentemente do alegado no recurso, para a configuração da infração em análise não é 
necessária a efetiva e concreta existência de dano ambiental, bastando, para tanto, que a 
poluição verificada “possa resultar em dano aos recursos hídricos, às espécies vegetais e 
animais, aos ecossistemas e habitats ou ao patrimônio natural ou cultural, ou que prejudique 
a saúde, a segurança, e o bem estar da população.” 
 

2.5 Do valor multa 
 
Alegou, ainda, o recurso que o valor da penalidade de multa aplicada não foi calculado 
corretamente. 
 
Fundamentou o recorrente sua afirmação tomando por base o valor base da multa como 
sendo R$10.001,00. 
 
Todavia, a recorrente se equivocou em sua afirmação, eis que o valor apresentado pela 
mesma vem sendo corrigido anualmente pelo Estado de Minas Gerais desde 2008, sendo 
que, na data da autuação, o valor atualizado da multa em questão era de R$15.026,89, de 
acordo com a Resolução Semad nº 2.261/2015. 
 
Portanto, não procede a alegação constante no recurso relativa ao valor da multa aplicada, 
eis que o valor citado na mesma se encontra desatualizado. 
 

2.6 Das circunstâncias atenuantes previstas no art. 68, I, alíneas “a” e “c”, do 
Decreto Estadual n° 44.844/2008 

 
Quanto à solicitação do autuado para aplicação das atenuantes previstas no artigo 68, inciso 
I, alíneas a” e “c”, do Decreto Estadual nº 44.844/2008, razão também não assiste ao 
autuado, pelos seguintes motivos. 
 
Até o momento da autuação, não foi comprovada pela recorrente a adoção de qualquer 
medida tendente à correção dos danos ambientais causados. Assim, não há que se falar no 
cabimento da atenuante prevista na alínea “a”: 
 

“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”. 

 
Da mesma forma, não há que se falar em menor gravidade dos fatos, constante na alínea 
"c", uma vez que a infração constatada é tipificada pelo Decreto Estadual nº 44.844/2008 
como infração de natureza GRAVÍSSIMA, 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;” 
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Assim, conforme demonstrado, não se vislumbra a possibilidade de aplicação das referidas 
atenuantes, relacionadas no art. 68, do Decreto Estadual nº 44.844/2008. 

 
2.7 Da cobrança de juros e correção monetária 

 
No tocante à cobrança de juros e correção monetária, certo é que, conforme exposto na 
Nota Jurídica Orientadora nº 4.292/2015, da Consultoria Jurídica da Advocacia Geral do 
Estado, para os débitos cujos Autos de Infração tenham sido lavrados após 16/12/2014, 
data de vigência do Decreto nº 46.660/2014, que estabelece o Regulamento do Processo 
Administrativo de Constituição do Crédito Estadual Não Tributário – RPACE, o débito deverá 
ser atualizado com incidência da Taxa Selic, a partir do vencimento original do débito, qual 
seja, o 21º dia após a notificação do autuado da lavratura do Auto de Infração. 
 
Portanto, mais uma vez, não procede o argumento do recurso. 
   

2.8 Da redução de 50% da multa, conversão em serviços ambiental e 
parcelamento 

 
Com relação ao pedido de redução de 50% do valor da multa e conversão em medidas de 
ambientais, o mesmo deverá atender ao disposto nos termos dos artigos 49, § 2º e 63, 
respectivamente, do Decreto Estadual nº 44.844/2008. Para tanto, sugerimos a concessão 
do prazo máximo de 30 (trinta) dias para que a recorrente apresente proposta de reparação 
dos danos ambientais verificados no empreendimento, que farão parte de Termo de 
Ajustamento Conduta – TAC – a ser firmado com esta Superintendência. 
 
Assim, prevalecendo a multa aplicada em razão de julgamento em última instância, somente 
após eventual confirmação do cumprimento das medidas e condicionantes técnicas 
previstas no TAC é que a recorrente terá direito aos benefícios pactuados no citado termo.  
 
Quanto ao pedido de parcelamento da multa, o mesmo deverá ser apresentado pelo 
recorrente após decisão administrativa definitiva.  
 
Ressaltamos que, com a assinatura do TAC, fica suspensa a exigibilidade da multa, 
conforme estabelecido no art. 49, do Decreto Estadual nº 44.844/2008. 
 
Portanto, conforme restou demonstrado, a lavratura dos Autos de Fiscalização e de 
Infração, bem como a aplicação da penalidade 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 e EMBARGO aplicadas. 
 
 
 


