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FÀZENDÀ BOM JÀRDI}.í

EETEROSSEXUÀL

REGISTRO PENDENTE DE RECIBO ELETRÔNICO

BOLENM DE OCORRÊNCN 73't6-2016.{r220026BO NÚMERO Ft. 1t6

2 GP/2 PEL PI{ I,À!,ÍEl 12 CIA PI,I IND IIÀT

12 CIÀ PM IND IíÀT/12 RPü

DEL. POL. DO I.IUN. DE BELO ORIENTE
I

14:00t2/ot/ 2016

12/07/2016 14t305à DELEGÀCIÀ DE POLICIÀ ClVÍL/ÀCUCENÀ

COI'O FO! SOLJCITÂI)O O AIENOTTENÍO DÂ

DENUNCIÀ ÀNONIMÀ

xxxx

xxxx

FI'NC S/ÀUT ÀIIIB S/TERMO ÀJUST C/ POLUICÀO ÀüBIENTÀI

L2l tto CONSUIT'ÀDO xxxx

t2/0)./2a).6 14 :00
o TrvrFFe oo NÍcp m 

^reouÊllro 
No Ll]dxxxx xxxx 12/ 0t/ 2016 l7:00

FÀZENDÀ

s/N xxxx 35195-000xxxx ZONÀ RURÀL

BEI,O ORIENTE 1.1c BFÀ5IL

xxxx 35. 3'- 190 13', -420 21 22 t80'

xxxx xxxx

i

xxxx

FISICÀ L21tto CONSUMÀDO üASCULINO ÀUTOR

FINC S/ÀUT À-l,lB S/tERl,lO ÀJUST C/ POLUICÀO AüBIENTÀI,.

JEFERSON CIEITON NÀIITES

BRÀS'i I.E I RÀ 18 / t2/ 1961 UÀNTENÀ / I,ÍG

54 SEIí LESOES ÀPÀRENTES cÀsÀDo

IGNORÀDO

PÀRDÀ CO}'ERC IÀNTE
ÂEtAçÀo vínMÀ / ÀJroR

xxxx

FRÀNCISCÀ I,IÀRTINS NÀNTES

UOZÀT NÀNTES
lPo Do DocusErro oE roE{rrlc çl€
CÀRTEIRÀ DE IDENTIDÀDE CIVIL
UiEFO @CUTENTO rOÉÍnOÂDE

23 7 39L0 SESP - SECRETÀRIÂ ESTÀDO DÀ SEGURÀNCÂ PUBIICÀ MG 4416L51363 4

ENSINO FUNDÀI.IENTÀ! INCO}.IPLETO ( COI,IPREENDE OS PRIIIEIROS OITO ÀNOS DE ESTUDO)
E}€En!çO (AV FUÀ ETC)

ÀVENIDÀ BFÀSIL xxxxx ÀPT 101

NOVO ORIENTE MGBELO ORIENTE

BR,ÀS I L xxxx
TELEFOi€ FESIDE.ICÁ,' CÊLIJIIÂ

xxxx ( l1)993-9i9-184

eorr.ncra sLjêità à àlrêrâçÕe! até o d\à 2!/ot/2016

BELO ORIENTE

.1 :tE+-',j
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NUNC]ÀDO TRÀTÀ-SE DE UM ÀAÀTEDOURO DE ÀNII'ÀIS DE HÉDIO E GF.ÀNDE PORTE, À
óDrGo: D- 01- 03 - 8, oNDE Àpós ErscÀrrzÀçÃo NÂo vERrrrcÀüos DEGRADAçÂo/P

RITÀ. TÀMBÉT4 ENCONTRÀMOS U}4 LOCÀI PÀRÀ SECÀGEM E SÀIGÀIíENTO DE COURO,
oB o cóDrco: c- 0l - 01 - 8, sENDo vIs0ÀlrzÀDo No MoünNTo DÀ FrscÀrrzÀçÃo
ROCESSO DE SECÀGE}I EI1 UUÀ ÁX.EÀ DE DEZ METROS QUÀDTIÀDOS EM U}1 CERCÀDO RÚST

IBÀ, COBERTO COü TELEÀS DE ÀI.ÍIÀNTO. O REFERIDO !,IÀTERTÀL FICÀ EI.IPIIEÀDO
RIPICÀDO QUE O CBORUME GERÀDO CÀI SOB O SOLO PERTíEÁVEL CÀUSÀXDO DEGRÀDÀÇ

O DENUNCIÀDO REÀI,IZOU INTERVENçÁO ÀIíBIENTÀI EE ÁREÀ CONSIDERÀDÀ DE PRE

JONSTRUÇÃO DE INFRÀESTRUTURÀ PÀRÀ CRIÀçÃO DE SUÍNOS (CHIOUEIRO), EI.l UI.,lÀ ÁXEÀ DE DUZENTOS METROS OUÀDB.qDOS,
OCÀI,IZÀDÀ À I{ENOS DE TRINTÀ METROS DE UM CURSO D'ÁGUÀ COM MENOS DE DEZ METROS DE LÀRGUBÂ. I]OUVE À SUPRESSÃO DE

GETÀÇÃO NÀTIVÀ AÍPICÀ DE ÁREÀ BREJOSÀ ( TÀBOÀS E PEQUENOS ÀRBUSAOS NÀTIVÕS) E GRÂMÍNEAS EXóTICÀ. ÀNfE ÀO

JÀIR VIEIRÀ FERREIRÀ

CÀRTEIRÀ DE IDENTIDÀDE CIVIL

DESLOCÀIíOS ÀO ENDEREçO SUPRàCITÀ.DO À FII, DE ÀYERIGUÀR DEN IÀ À1I IMÀ

UE JULGÀRES CÀBÍVEIs

REGISTRO PENDENTE DE RECIBO ELETRÔNICO
o.ôÍrênclà sllêiLà à ârLêraçóês aré. àiz 2!/or/2ot6

À.IITES, OUE INFORMÀVÀ SOBRE I,'ÀTÀDOURO CI,ÀNDESTINO E OS RESÍDUOS GER,ÀDOS ES
RREGU]-ÀR À CÉU ÀTERTO EI4 UMÀ TLORESTÀ PI,ÀNTÀDÀ DE EUCAI-IPTO. EI.I VISTORIÀ

XPOSTO, O ÀUTOR NÃO APRESENTOU ÀS RESPECTIVÀS L]CENçAS/AUIORIZÀçOES ÀMBIENTÀIS PÂRÀ A REAIIZAÇÀO DÀS

TIVIDÀDES, MOTIVO PELO OUÀI FOI LÀ!'RÀDO ÀUTO DE INFFÀçÁO NO 53956, PELO FUNCIONÀ,}1ENTO DE ÀTIVIDÀDE SEM

TERVIR EM ÁITEÀ DE PRESERVÀçÁO PERIíÀNENTE SEM À DEVIDÀ LICENÇÀ DO óRGÂO À}íTIENTÀI COMPETENTE. POR HÀVER

DÍcros DE CRÍME ru{arENTÀr DEscRrTo NA LEr FEDERÀL No 9.605/98, Ào vosso coNsEcrMEN_To pÀRÀ DEMÀrs PRovrDÉNcrÀs

EM DESFÀVOR DO SR. JEFERSOT\ CLEITON
TÀ3IÀ1{ SEIiDO LÀNÇÀDOS DE EOR]{A

rN, toco, wRlFrcÀr.los QUE o LocÀr
TIVIDÀDE DESCRITÀ NÀ DN 74104, SOB O

OLU IçÃO AHBIENTAI PELA A'TIVIDADE
E!'ENTO DESCRITO NÀ DN COPÀ\ 74104,
TIIILE EOURIS DE G-ADO BOVINO EIí

ICO CONTECCIONÀDO COM BÀ,!,18U E

E ENIREMEÀDO DE SÀI, SENDO

Áo NTBTENTÀL. ÀTo coNTÍNUo oBsERvÀMos
SERVÀçÂO PERI,{ÀNENTE, ÀT&ÀVÉS DE

1ZÀçÃO Àl{BlENTÀr DE FUNCIONÀXENTO pÀtÀ REÀII ZÀX SECÀGE}I E SÀl-GÀ DE COURO BOVINO, SENDO O r',ÀTERIÀL
REENDIDO E OEIXÀDO O ÀUTOR COI'O DEPOSITTÁRIO FIEL E POR INSTÀI.ÀR E OPERÀR ET,PREEIIDIIíEN?O PÀRÀ ÀBÀTE DE .TiIüÀIS

E MÉDIo E GRÀNDE PoRTE sEM À LICENçÀ DE INsTÀIÀÇÃo E oPERÀÇÃo, BEH coMo o ÀUTo DE INERÀçÃo DE Nô 53957, POR

- _el6- _

;J4r,r .G+

BOLETIiI DE OCORRÊNC|A f73í6.2016{r220026BO NÚMERO Ft. 2t6

HOL,VÉ USO OE ALGE rÀS / rMOBtLr?ÁçÁO D€ ENVOLVIoOS ?

NÀOSEII PRISÀO

FIS ICÀ L2?1IO coNsu!{ÀDo üÀSCUIINO TESTEI{UNHÀ DÀ ÀçÀO DOS POLICIÀIS/BOMBEIROS

FTINC S/ÀUÍ ÀüB S/ÍERüO ÀJUST C/ POLUICÀO ÀT{BIENTÀI.

ILDEZIO VIEIRÀ DE SOUZÀ

ÀCUCENÀ / IlGBNÀSILEIRÀ 14 /02/ 196A

cÀsÀDo47 xxxx

lGNORÀDO IGNORÀDO

PARDÀ I,À!'RÀDOR

xxxx

GEL!.IIRÀ COSTÀ DE SOUZÀ

MG 83384731620
NI,ÉÊO DOCUMÉ TÔ IOE|I|DÀD€

12806709 SESP SECRETÀRIÀ EsTÀDO DÀ SEGURÀNCÀ PUBLICÀ

ENSINO FUNDÀ}íENTÀI, INCOMP].ETO (COUPREENDE OS PRIIIEIROS OITO ÀNOS DE ESTUDO)

xxxxx xxxx
cr€cÂEço l^v, nu Erc)
FÀZENDÀ BOM J]\RDII' 0

MGZONÀ RUA-{L BELO ORIENTE
IELEONE COIIENC TT CELUILAA

xxxxBRÀS1I, 3519s-000
rÉLÉFOr€ ÊESOEITCÁ|/ CELUTTF

xxxx
HouvE uso oE À cEks rMoBrlzÀçÁo DE Fwo. vrDos

xxxxxxxx

xxxx

NÃo xxxx xxxxxxxx
r.oTÍvo Do Mo coirP ÂEaMEmo

LOCÀI, lNIDôNEO.

§+à§
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aiiúo
POLICIÀ IlI],1TÀ.RPRINCIPÀJ-

D€s.eç,.o / oÀsmvaçÁo

ÀUTOI{O!tL DE SERVICO -

PWE9539 PM 22956
/';'t-

xxxx
D€S'AçÀO DO PFGTEXA

xxxx I

I 1119 213 3 SÀRGENTO

ÀILTON DE SOUZÀ BENTO

POLICIÀ MILITÀR

r161967

2 GP/2 PEL PM IíÀ!,IBI 12 CIÀ PM IND I,ÀT

3 SÀRGENTO

GETSER LUIS DE OI,IVEIRÀ E SILVÀ
ffi
POIICIÀ I,ÍI!ITÀR

2 GP/2 PEL P}í MÀNB/12 CIA PM IND MÀT

xxxx

xxxx xxxx
OS PRESOS ÂPREENDIDOS FOÂÀTT NFORM}DOS DOS SEUS OIÂEtrOS?

xxxx
óAPoFÀçÀo

xxxx

2 GP/2 PEL PM I1ÀMB/ 12 CIÀ PM IND MÀT

PO,-ICIÀ MI!ITÀR

GETHER LUIS DE OLIVEIRÀ E SILVÀ11619 6 7

3 SÀRGENTO

Recebi o "Bo1êtim dê Ocorrência' dê Núnêro RO 111316-2076-A220026 e Núnero de REDS 2 0 16 - 0 0 0 I4 0 5 9 6 - 0 0 1 para
conhecimênto e providências, bên coÍro as pêssoas, nateriais. objetos, aninais, substâncias e/ ou docurentos
guê, êxistlndo, êstejan descritôs ou assinalados nêstê documento.

xxxxxxxx xxxx xxxx

xxxx

PO',IC]À CIV]L,/MG

REGISTRO PENDENTE DE RECIBO ELETRÔNICO
o.orrêncià süieiLã à artêrãçóes aré a dia 23/or/2ar6
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5à DELEGÀCIÀ DE POLICIÀ CIVIL/ÀCUCENÀ
MOVDENCI^ Â SER TO}'ÂD,À ELT ÁJTúIDÁD€

xxxx
ÍrEl§ orrFEcuEs 

^EsrE 
o€§rtrt^iÁnlo

)oooo(

P}í116196] . GETEER LUIS DE OLIVEIR,À E SILVÀ

DÀrÀ DE cRAÇÀo oo FEcrso

12/OL/ 2016 lJ :21ffiffir-r
xxxx RIO DOCE

xxxx
REPRES S IVÀ

' )'7

*

I \.-+--,
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REGISTRO PENDENTE DE RECIBO ELETRÔNICO
tuor.éncla sujêita à àlt.ràçóês àté o drà 2rl0I12016
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REGISTRO PENDENTE DE RECIBO ELETRÔNICO
o.or!êncra sulêrta a alLerãçóes até ô dla 2l10r/2016
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* NM OOS ÁNO(OS: O RESTÁNTE DA PÁGINA DEVE SER INUTILIZÀOO .r.*

ffi FIM OA OCORqÊNCÁ] O FIESÍAÀTE DA PAG]I'IÁ DEVE SEB INUTILI?ADO. ffi

c3

DrGtíÀmF.PMlr61967 REGISTRO PENDENTE DE RECIBO ELETRÔNICO
oco.!éncr3 3ujêita a àrtêrrçôes até ó dia 21/ar/2a16
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t
RECURSO ADMINISTRATIVO - PESSOA FíSICA - !)

T
ILMA SRA. Subsecretária de Controle e Fiscalização Ambiental lntegrada.

(inciso Xl do aÉigo 43, do Decreto no 45.824, de 20 de dezembro de 201 1).

PEDIDO DE REGONSIDERACAO

De acordo com a o decreto M.84 de 25 de junho de 2008.

Art. 43 -. 43 - Da decisão a gue se refere o aú. 11 cabe
recurso, no pÍazo de trinta dias, contados da notificação
a gue se refere o art.42, independentemente de depósito
ou caução, dirigido ao Copam, ao Cerh ou ao Conselho
de Administração do lEF, conforme o caso.

A.l.= AUTO DE INFRAçAO: N'53956.

TIPIFICAÇAO: Artiqo 83. Anexo lCódiqo í06. do Decreto 44.844108.

MULTA: R$ í6.6í6,27.

MULTADO: JEFERSON CLEITON NANTES.

o

CPF. : 41.615.736-34





RECURSO ADMINISTRATIVO PESSOA FíSICA

ILMA SRA. Subsecretária de Controle e Fiscalização Ambiental lntegrada

(inciso Xl do aÉigo 43, do Decreto no 45.824, de 20 de dezembro de 2011).

PEDIDO DE RECONSIDERACAO

De acordo com a o decreto 44.8M de 25 de junho de 2008.

Atí. 43 - Da decisão a que se refere o ad. 41 cabe Íecurso, no
prazo de trinta dias, contados da notificação a que se refere o art.
42, independentemente de depósito ou caução, dirtgido ao Copam,
ao Cerh ou ao Conselho de Administração do lEF, conforme o
caso.

Auto de lnfração n.o 53956

Nome do Autuado: JEFERSON CLEITON NANTES

Número do CPF do Autuado. 441.615.736 -34
Ét/

')-.5y

JEFERSON CLEITON NANTES residente à AVENIDA BRASIL, No 133, CEP, 35195-
000, município BELO ORIENTE, MG, CPF: rÍ41.515.736-34. não se conformando com
o auto de infração acima referido, do qual foi notiÍicado em 1210112016, vem,
respeitosamente, no prazo legal, apresentar seu recurso administrativo, pelos motivos
de fato e de direito que se seguem:

I_ OS FATOS

EXMO diretor, venho respeitosamente recorrer deste auto de infraçáo
acima citado, bem como n" 53956 como se encontra no boletim de ocorrência No

220026, datado em 1210112016, Bom Jardim, Zona Rural, Município de BELO
ORIENTE, sob acusações imperfeitas e mal compreendidas por parte dos agentes
profissionais da Policia Militar Ambiental. Eu fui acusado gravemente de realizar
deposição de resíduo sólido em uma área de 70m'. em um cercado rÚstico,

confeccionado com bambu e madeira, coberta com telhas de amianto. Nada do qual foi
relatado condiz com a realidade dos fatos, onde eu apresentarei o conjunto de provas e
alegações finais. Com enquadr?mento no DECRETO 44.844/08 de 25 de iunho de

1

2008 ARTIGO 83 AN coDtco 106.
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II. í - PRELIMINAR

As acusações que me foram feitas, não procedem' no que concerne crlme

Ambiental, porque eu não pratiquei tal ato no qual eu estou sendo imputado, no que

gerou de fato a infração que me foi imposta. Eu não pratico abate bovino como êstou

sendo gravemente acusado no boletim de ocorrência ambiental. Eu possuo uma

minúscula Dropriedade onde eu abato um boi esporadicamente para o consumo
familiar e náo para comercialização como estou sendo acusado, onde foi emitida essa

T

pesada e agravante multa de R$ 16.616,27 (DEZESE-IS MIL E SEICENTOS E

DEZESEIS REAIS'E VINTE SETE CENTAVOS), como consta no documento que

segue em anexo. Por isso estou enviando a grande falha técnica no aplicar da multa

de forma cruel e injusta como eu recebi, para possivelmente eu ser beneficiado pelo

cancelamento da mesma, como forma de justiça e aplicaÉo legal do direito

constitucional, vigente em nosso pais, em nossa CF/8& Tecnicamente comprovado e
devidamente legalizado, com censo de justiça aguardo que essa indevida infração seja
desconsiderada. Estou resguardado constitucionalmente para minha defesa própria de
direitos legais.

Recebi no dia 2410912O18 via correios uma notificação que segue em anexo
comprovando e indefeindo meu Recurso Administrativo Ambiental protocolado em

12/01/2016 10 instância o que de plano através deste, já estou recorrendo com meu
PEDIDO DE RECONSIDERA Ão onde espero e aguardo deferimento desta colenda
corte.

DO PODER DA AUTO TUTELA EM RAZAO DO PEDIDO DE

RECONSIDERA AO DA MULTA.

Adentrando na seara administrativa, da lide que me foi imposta vamos agir com dados
comprobatórios, o que nos leva ao 'canéelemenÍo dêsta prooa
pedidô dé recoiéideiácão, por parte do glorioso órgão estatal com mais ênfase de
entendimento administrativo real e justo. lsso já está previsto no nosso ordenamento
jurídico pátrio brasileiro, que é o PEDIDO DE RECONSIDERAÇAO com consta no
a,tiqo 43 da leí tl4.8tl4 de 25 de iunho de 2008.

Em razáo do princípio administrativo da autotutela. a administraçáo pública detém o
poder-dever de rever seus próprios atos, anulando os ilegais e revogando os
inconvenientes e/ou inoportunos, sem que seja necessário recurso ao judiciário ou
provocaçáo da parte interessada, ou seja, a revisão/revogaçáo de ato administrativo
poderá ser realizada inclusive de ex-ofício.
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Este princípio foi contemplado expressamente no artiqo 64 da LEI ESTADUAL No
14.184t2002, que dispõe, in verbis:

A Administração deve anular seus próprios atos quando
eivado de vício de lesalidade, e pode revoga-los por
motivo de conveníência ou oportunidade, respeitados os
direitos adquiidos. ?r_

lb

7-
inclúsive.Nesse mesmo sentido, está consagrado pela jurisprudência brasileira,

sumulada pelo Supremo Tribunal Federal - STF, nos seguintes termos:

Súmula 346 do STF: a Admi,nistração Pública pode declarar
a nulidade de seus própios atos

Súmula 473STF: a Administração pode anular seus propios
atos quando eivados de vícios que os tomem ilegais, porque
deles não se oiginam direitos, ou revoga-los, por motivos de
convenêncta ou oportunidade, respeitando os direitos
adquiidos e ressalvada, em todos os casos, a apreciação
judicial.

salíentamos que tal entendimento e acolhido pela secretaria de Estado de Meio
Ambiente e Desenvolvimento sustentável de Minas Gerais/Diretoria de Normas e
Padrões - DlNoP, em parecer jurídico firmado pelo llmo. Dr. Augusto Henrique Lio
Horta, conforme sumário abaixo transcrito:

PROCESSO/COpAM/n" 432/1 95/00A2003 - ?ARECER J U RÍ D tCO
- REF: Prefeitura Municipal de Vespasiano - Canalização do
Ribeirão da Mata - Vespasiano/MG: anátise da concessão de
licença de instalação pela câmara de atividades de infraestrutura do
conselho Estadual de Politica Ambientat - CIF/CO1AM. (...) ,'Como

a_ administração pública, por aplicação do princípio
Administrativo da Autotutela, tem poder para exercer controle
soôre seus órgãos e agentes, revendo os aÍos contrários a
ordem jurídica ou a ÍexÍo express o de lei. conclui-se que o
plenáio do COPAM tem competência para proceder a revisão de Ll
ilegalmente concedida por uma de suas câmaras. E mais, por se
tratar de caso de urgência e de interesse de salvaguarda do
COPAM, está o Secretáio de Estado de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentávet, na condição de presidente do
COPAM e ad referendum do Plenário, autoizado juidicamente (aft.
10, lnciso V, do Decreto Estaduat 43.728/2003) a anular a refeida
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Como ressalta a ilustre jurista MARIA SYLVIA ZANELLA DE PIETRO

A anulacão feita oela orópria administração in ende de
pÍovocacão do interessado uma vez que, estando vinculada ao
pincípio da legalidade, ela tem o poder-dever de zelar pela sua
observância. No entanto, vem se firmando o entendimento de que a
anulação do ato administrativo, quando afeta interesses ou
direitos de terceiros, deve ser precedida do contraditório por
força do aft. 50, LV da constituiçáo (in direito administrativo, 12 ed
Jurídico Atlas, p.218: (9.n.)

Nossos tribunais tem observado que os princípios constitucionais sáo imperiosos e,

quando náo presentes, conduzem á anulação do ato administrativo punitivo, conforme
se demonstra, mutatis mutandis, abaixo'.

ANULAÇAO DE MULTAS DE TRÂNSITO. AUSÊNCA DE
CoMPROVAÇÃO DE ILEGALIDADE DA INFRAÇAO.
SUBSISTENCIA DO AUTO DE INFRAÇAO. - Para ANULAÇAO de
ato administrativo punitivo torna imprescindível a prova de que a
INFRAÇAO respectiva esteja eivada de vícios em quaisquer de seus
pressupostos, como tais entendidos a competência, finalidade,
forma, motivo ou objeto, ou então desacato aos princíp ios qerais
do do díreito administrativo previstos no art. 37 CR. (s n.)
(TJMG. Processo 1.0024.06.993293-7/003(1) Relator Belizário de
Lacerda).

Quanto aos efeitos, tem-se que a anulaçáo de um ato administrativo provoca, em regra,
a efeitos ex tunc, ou seja, retroagê á data da prática do ato, fazendo com que sejam
cessados os eventuais efeitos que o ato tenha gerado.

Leciona o doutrinador José dos Santos Carvalho Filho, (in manual de direito
administrativo, 23 Ed. RJ: Lumen Juris, 2010) quando discorre acerca dos efeitos da
anulação do ato administrativo, nos seguintes termos:

(.,.) a anulação tem efeito retroativo, vale dizer, dirige-se
também a período pretérito e a retroatividade alcança o
momento em que foi praticado o ato anulado. Ou efeito, portanb,
do ato anulador é ex tunc. Decone da anulação a circunstancia de
que devem desfazer-se Íodos os efeitos provenientes do ato
anulado, ensejando o retomo dos integrantes da relação iurídica
respectiva ao sÍatus quo ante. Significa que, com a anulação, deve
ser restaurada a relação jurídica existente antes de ser praticado o
ato ilegal.
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Assim, resta demonstrado que a administração pública não pode se valer de seu poder
sancionador quando presentes estão afrontas aos princípÍos norteadores do sistema
jurídico brasileiro, especialmente CONSTITUICAO FEDERAL DE í988.

#-
DA AFRONTA AOS PRINCíPIOS DA LEGALIDADE E T]PICIDAóE

Como é sabido, os poderes fiscalizatórios do Poder Público decorrem do
chamado "Poder de Polícia". através do qual estabelecem-se limites à liberdade e à
propriedade em favor da coletivídade. Esse poder deve ser exercido, como é óbvio,
segundo os princÍpios jurídicos consagrados na Constituição Federal que informam e
limitam a açáo dos podres públicos. O mais basilar desses princípios e o da legalidade,
de evidente importância na punição das infrações e na aplicação de sanções
administrativas. Sobre o ponto, é ilustrativo o mag isterio do Prof. Gelso Antonio
Bandeira de Mello ("Curso de Direito Administrativo", 17a ed., Malheiros, pp.746/747):

"(a) prÍncípio da legalidade - Este princípio basilar no Estado de Direito, como é sabido
e ressabido, significa subordinação da Administraçáo à lei; e nisto cumpre
importantíssima funçáo de garantia dos administrados contra eventual uso desatado do
Poder pelos que comandam o aparelho estatal. Entre nós a previsão de sua
positividade está incorporada de modo pleno, por força dos artiqos. 5". ll. 37. "caput,'e
84 lV da Constituição Federal. É fácil perceber-.e sú" enorme relevância ante o tema
das infrações e sançóes administrativas, por estarem em causa situações em que se
encontre desencadeada uma frontal contraposição entre Administraçáo e administrado,
na qual a Administração comparecerá com todo seu poderio, como eventual
vergastadora da conduta deste último.

Bem por isto, tanto inírações administrativas como suas correspondentes sanções têm
que ser instituídas em lei - náo em regulamento, instrução, portaria e quejandos. (...)."

outro princípio fundamental na aplicaçáo de sançÕes administrativas e o princípio da
tipicidade, segundo o qual só é possÍvel haver infração se houver lei anterior que a
defina. Sobre esse príncípio, o mesmo nobre jurista nos brinda com o seguinte
ensinamento (ob. cit. p. 748):

"c) Princípio da tipicidade - A configuração das infrações administrativas, para ser
válída, há de ser feita de maneira suÍicientemente clara, para não deixar dúvida alguma
sobre a identidade do comportamento reprovável, a fim de que, de um lado, o
administrado possa estar peíeitamente ciente da conduta que terá de evitar ou que
terá de praticar para livrar-se da incursão em penalizações e, de outro, para que dita
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No caso dos autos, a suposta infração foi enquadrada pelo agente fiscal em uma lei
inexistente e, por conseguinte em um artigo que já mais existiu, foram duas multas da
mesma natureza, com os mesmos erros crassos, significativamente viciados em
grande escala de modo evidente e horripilante, onde por lei nos oferta a nulidade da
mesma, por se encontrar com vício insanável. Cujo teor é o seguinte:

DECRETO 44,84/,108 ARTIGO 83 ANEXO I cóDrco 106

Onde a mesma lei está em desacordo com a LEI FEDERAL DE CRIMES
AMBlENTAIS LEt 9.606/98 ARTIGO 721onde a mesma diz nitidamente

Att. 72. As infrações administrativas são punidas com as
segurnÍes sanções, observado o dlsposÍo no aft. f :

I - advertência:

Em nenhum momento fui advertido pelos AGENTES ESTATAL aplicadores de multa.
ConsÍderando que uma advertência deveria ser aplicada ao empreendedor com
finalídade pedaoóoica e oreventiva. com o objetivo de alertar o infrator para que
corrija sua conduta, fato explícito na própria lei de crimes ambientais, é certo que o
empreendedor que aqui recursa não negligenciou nenhuma advertência (que nunca
houve por parte da polícia AmbÍental ou qualquer Autarquia do SISNAMA ou do
SISEMA ou ainda agiu de forma dolosa, o que justificaria a aplicação de multa em sua
propriedade, conclui-se que a autoridade autuante agiu de forma desproporcional, pois,
o empreendedor se encontra devidamente legalizado em sua propriedade sem
quaisquer vestígios de infrações ambientais a que possa imputa-lo ou enquadra-lo na
legislação pertinente.

Essa é a única lei que é citada no auto de Ínfração e no auto de multa lavrados pelo
Agente Estatal, fato errôneo, digno de ser reparado com nulidade. E totalmente em
desconforme legal com o ordenamento jurídico vigente em nosso pAíS.

Não existe diploma legal que ampare ou justifique a exorbitância e o erro fático de
manutenção desta gigantesca multa , ou que possa manter o meu nome propagado de

Art. 83. Consütuem infrações às normas soóre a proteção, conseruação e melhoria do
meio ambiente, as üpificadas no Anexol.

coDrGo í06.

lnstalar, construir, testar, operar ou ampliar atividade efeüva ou potencialmente
poluidora ou degradadora do meio ambiente sem as licenças de instalação ou de
opefação, desde gue não amparado por termo de ajustamento de conduta com o órgão
ou entidade ambiental competente, se nâo constatada a existência de poluiçáo ou
degradaçáo ambiental.

forma es e osúo on u o que se torna um acinte a minha honra
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Vc

Uma acusaçáo
lsso sem

dizer que por se só a multa é nula de pleno direito, por estar enquadrada no instituto
jurídico que o nosso arcabouço jurídÍco veda expressamente, queéobrbinidem=a
mesma coisa duas vezes recebi duas multas com a mesma descriçáo de fato

Todavia, náo se pode dizer, sob pena de gravíssima violaçáo aos mais comezínhos e
prímários princípios de Direito, que o enquadramento de determinada conduta nesse
dispositivo legal, que diz ser infração ambiental "toda ação ou omissão que viole as
resras iurídicas de uso, qozo. promocão, orotecão e recuperação do meio
ambiente.". atende aos prlncípios constitucionais da legalidade e da tipicidade

lsso porque o dispositivo legal é aberto demais, amplo demais, impreciso demais,
genérico demais, subjetivo demais. Nitidamente, não visa esse dispositivo coibir
condutas, mas estabelecer competências e dar encadeamento lógico ao sistema de
proteção ambiental, apenas isso. Com o mínimo de bom senso, esse dispositivo só
pode ser encarado dessa forma.

Ora, dada a própria elasticidade natural do conceito de "meio ambiente" e dado que o
dispositivo legal diz ser infração "toda ão ou omissão" que viole o meio ambiente, é
mais do que evidente que, se aplicado esse dispositivo isoladamente, com fez o
ESTADO (através de seu agente estatal), o particular fica inteiramente ao talante da
administração pública, justamente o que se quer evitar através dos basilares princípios
constitucionais da legalidade e da tipicidade, onde o que se almeja é que o agente
público não possa agir arbitrariamente, segundo seus critérios pessoais, subjetivo ou
mesmo segundo seus caprichos e vicissitudes, mas apenas e táo somente dentro dos
balizamentos legais. Já dizia o saudoso jurista SEABRA FAGUNDES que "qovernar é
aDlicar a lei de ofício", e não impor aos administrados suas manias, subjetividades e
idiossincrasias

De fato, dispositivo de tal forma impreciso é insuÍiciente para, por si só, atender ao
princípio da tipicidade. Seria como uma norma penal que dissesse: "Constitui crime
todo comportamento antissocial". Evidente que essa norma náo atende, ao menos
isoladamente, o princípio da tipicidade. Ninguém poderia, num Estado Democrático de
Direito, ser processado criminalmente e preso apenas com base numa norma de tal
forma genérica e lm Pior ainda, ficaria ao inteiro arbítrio do agente aplicador da
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Ainda nessa hipótese, praticamente qualquer comportamento estaria potencialmente
sujeito ao enquadramento nesse tipo penal, segundo o critério pessoal do aplicador da

lei, como também, em princípio, qualquer comportamento relacionado com o
larguíssimo conceito de "meio ambiente", ainda que indíretamente, podem ser em
tese, enquadrado no art. 70 da Lei 9.605/98. Se alguém, por exemplo, tropeçar sem
intenção de fazê-lo numa bromélia, pode, em tese, ter praticado infração adminisÍrativa
enquádrável nesse amplo ar1.7o da Lei 9.605/98. . . ,, -.

Y /" \,.

,<-! \hJ
Sobre o tema transportado para a seara administrativa, uma vez mais socorremo-hos
do magistério do nunca assaz reverenciado Celso Antônio Bandeira de Mello (oÓ. crt
p. 749):

"Com efeito, toda a construção jurídica obietivada com os princípios anteiores
(legalidade, anterioidade e tipicidade), estabelecidos em nome da segurança iurídica,
valeia nada e, demais disto, ficaia inteiramente comprometida à finalidade própia das
infrações e sanções administrativas se a caracteização das condutas proibidas ou
impostas aos administrados pudesse ser feita de modo insuficiente, de tal maneira que
esfes não ÍrVessem como saber, com cefteza, quando e do quê deveiam se absÍer ou
o que teriam de fazer para se manterem ao largo das consequências sancionadoras
aplicáveis aos infratores do Direito. ldem se os agenÍes administrativos pudessem
considerar oconente uma dada infração segundo citérios subietivos seus. E evidente,
poftanto - e da mais solar evidência -, que, para cumpirem sua função específica
(sobre posse em atenção às finalidades do Estado de Direito), as noÍmas que de
alguma maneira interfiram com o âmbito de liberdade dos administrados terão de
qualificar de modo claro
obigação impostas e qu

e objetivo, perteibmente inteligível, qual a restrição ou qual a
ando são cabíveis. Disse com razão FABIO MEDIA OSORIO

que "as normas sancion
precisão, dando iusta notícia a respeito de seu conteúdo proibitivo". sendo isto
uma consequência da cláusula constitucional do devido processo legal."

HELY LOPES MEIRELLES leciona no mesmo sentido, mencionando V. Aresto do E
STJ ('DlrerÍo Ádministrativo Brasileiro, 224 ed., Malheiros, p. 178)

'Ressaíte-se, porém, que salvo as sançóes previstas em contrato, não cabe ato
punitivo sem lei que preveja a sanção. STJ, Lex 21/413."

A jurisprudência pátria náo tem hesitado em fulminar de nulos atos administrativos
sancionadores cialmente multas administrativas estribados apenas em atoses
do poder executivo (Decretos, Resoluções, portarías, etc.) e náo na lei, como fica
patente nos V cujas ementas sáo abaixo transcritas, a título meramente
exemp
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"116248111 - TRIBUTARIO - AÇÃO ANUTATORIA
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"116019372. ADMINISTRATIVO - RECURSO ESPECIAL -
IBAMA - Ánen DE PRorEÇÃo AM_BIENTAL

rMpossrBlLlDADE DE CONSTRUÇAO SEM

LICENCIAMENTO - TERMO DE EMBARGO SEM
EMBASAMENTo NoRMATlvo - RusÊNctA Do DEVIDo
pRocESSo LEGAL - exrncÍcto DE DEFESA
NULIDADE - 1. Demanda em face de suposta infração, por
parte do autor, aos preceitos ditados no art 40, da Lei n'
9.605/98, na Resolução CONAMA no 13/90, no art.6", § 7",
do Decreto no 90.883/85, e no art. 14, l, da Lei n'6.938/8í. 2.

Constitui infração, a construção de obra em área de
proteção ambiental, sem o devido licenciamento,
ocasionando, via de consequência, a aplicação das sanções
atinentes à matéria. 3. lnexistente embasamento normativo
ao Termo de Emba nçado, impossibilitando o exercício
da defesa restam invalidados seus efeitos

o náo atende à técnica

\
J

DEBITO FISCAL - ART. 32, II, DA LEI 8.212191, ART. 47, II,

§ 60. DO DECRETO 612192 E IN/DNRC N" 65/97 -
óoNinreurÇEo PREVIDENCIARIA - FATos
GERADORES OCORRIDOS HA MAIS DE SEIS MESES DA

DATA DA FISCALIZAÇAO - ESCRITURAÇÃO EM LIVRO

DIARIO NÃO AUTENTICADO - IRREGULARIDADE -

SANÇÃO - AUSÊNCIA DE PREVIS-ÃO LEGAL

IMPR-OCEDÊNCIA DO AUTO DE INFRAÇÃO - O an- 47, tl,

§ 60, do Decreto 612192, determina que os lançamentos

óontábeis, devidamente escriturados no livro diário, serão

exigidos pela fiscalização após seis meses contados da

ocolrência dos fatos geradores das contribuições' - A
autenticaçáo mecânica de instrumentos de escrituração das

empresas mercantis é disciplinada pela lnstrução Normativa

no 65/97 do departamento nacional de registro do comércio -
Hipótese em que o conkibuinte foi autuado pela fiscalização
previdenciária por, no momento da fiscalização, ainda náo

ter submetido à autenticação o livro diário em que

escriturados os lançamentos contábeis relativos às

contribuições previdenciárias cujos fatos geradores se

deram há mais de seis meses. - Não havendo nas normas

em comento previsão legal para aplicaçáo de sançáo ao

contribuinte, deve ser anulado o auto de infração, haja vista
que o princípio da legalidade vincula a administraçáo
pública, pelo que não lhe é lícito exigir do contribuinte aquilo
que a Lei não prevê. - Recurso Especial conhecido e
provido. (STJ - RESP 200101418910 - (386669 RS) - 2a T. -
Rel. Min. Francisco Peçanha Martins - DJU 10.í0.2005 - p.

00276)"

desde

os la

in
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administrativa, a qual só é permitida a rcalizaçâo de algum
ato se houver expressa previsão legal, além de que, quando
se tratar de sançáo, o preceito permissivo deve constar
obrigatoriamente do instrumento executório, a fim de
possibilitar competente ciência e eventual defesa por parte
do adminístrado. 5. Não se encontrando no Termo de
Embargos seu embasamento normativo, de forma que
possibilite ao administrado o exercício de sua defesa e
compreenda de onde adveio sua puniçáo, têm-se por nulos
os seus efeitos desde a sua lavratura, devendo o mesmo ser
afastado do mundo jurídico. 6. Em homenagem ao devido
processo legal, náo vinga processo administrativo para
aplicar sanções, sem o oferecimento de prazo e condições
para o exercício de defesa. 7. Recurso não provido. (STJ -
RESP 447639 - PR - 1a T. - Rel. Min. José Delgado - pJU .'
0e.12.2002)" 7 ?

.Y_

"33100557 - ADMINISTRATIVO - MULTA . AUTO DE
INFRAÇÃO - |BAMA - PORTAR|AS - TtptFtCAÇÃO DE
rNFRAÇÃO ADMTNTSTRATTVA E PREV|SÃO DE
PENALIDADES: IMPOSSIBILIDADE - PRINCíPIO DA
LEGALIDADE - ARTIGO 25 DO ADCT/88 - VERBA
HONORÁR|A - F|XAÇÃO NOS TERMOS DO ARTtcO 20, §
30 DO CPC - 1. Com o término do prazo previsto no artigo 25
do ADCT/88, a delegação de competência para ação
normativa não pode subsistir, porque fundada em diploma
legal que não foi recepcionado pela atual Constituiçào. 2. A
impugnaçáo de sanções administrativas imprecinde do
respeito ao princípio da legalidade. 3. Apenas ao Juiz cabe
aplicar a sanÉo relativa à contravenção penal. 4. A verba -..

honorária deve se ater ao mínimo previsto no artigo 20, § 30
do Código de Processo Civil quando a demanda envolve
matéria já reiteradamente decidida por este Tribunal.
Precedentes. 5. Recursos do IBAMA improvido e recurso do
Autor provido em parte. Remessa oficial improvida. (TRF-Ia
R. - AC 01000578908 - BA - 4a T. - Rela Juíza Conv. Selene
Almeida - DJU 17.03.2000 - p. 398)."

133025144-ADMINISTRATIVO-MULTA
ADMTNTSTRAT|VA - tNSTITUtÇÃO pOR StMPLES
PORTARIA DO IBAMA - NECESSIDADE DE LEI EM
SENTIDO FORMAL E MATERIAL - PRINCÍPIO DA
LEGALTDADE (ART. 50, il, DA CF/88) - LE|S 4771t1965 E
6938/1981 - PORTARIA 44N/1993-IBAMA - 1. AÍiqura-se
ilegal o ato de fiscalização do IBAMA que impóe sançáo
pecuniária com fundamento em infraçáo tipificada em
Portaria. 2. Somente através de Lei, em sentido formal e

ções e cominar penas (art.50,

I

mat defini nfra
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Il, da CFl88). Precedentes deste Tribunal. 3. O art. 26 da Lei
n" 4.771165 tipifica contravenções penais e não infrações
adminístrativas a serem punidas pelo IBAMA. Assim sendo,
somente o Juiz criminal poderia impor as penalidades nele
previstas. 4. A Lei 6938/1981 que estabelece a Política
Nacional de Meio Ambiente náo Íaz em seu bojo preceitos
de cunho punitivo, aplicáveis à espécie. 5. Remessa Oficial
improvida. (TRF-1" R. - REO 39000056034 - PA - 5" T. - Rel"
Juiza Conv. Daniele Maranhão Costa Calixto - DJU
02.08.2002 - p. 318).

/.-
//

,133221784 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO CIVIff
|BAMA - AUTO DE |NFRAÇÃO - PORTARTA No 267188 -
tMPOStÇÃO DE SANÇÃO - TMPOSSTBTLTDADE
HONORARIOS ADVOCATICIOS FIXADOS COM BASE NO
ART. 20, § 40, DO CÓD|GO DE PROCESSO CtVtL -
IMPROVIMENTO - 1. Não se apresenta juridicamente
admissível a definição de infraçôes administrativas e a
fixaçáo de sanções dessa mesma natureza por portarias,
que não constituem o instrumento próprio para tanto, pois
somente a Lei, em sentido formal e tambem material, pode
prever infraçôes e estabelecer as correspondentes sanções.
2. Somente o órgão jurisdicional competente pode
estabeleceÍ sanções em face da realizaçào de tipos de
contravenção penal, náo sendo possível, portanto, que
possa o IBAMA impor penalídades pela realizaçáo de
contravenção prevista no art. 26, da Lei no 4.771165. 3. A
Portaria no 267188 foi editada com base em delegaçáo de
competência originária de Decreto-Lei não recepcionado
pelo art.25, do ADCT da Constituição Federal de 1988, o
que afasta a possibilidade de sua aplicação ao caso em
comento. 4. Os artigos. 49, da Lei no 4.771165 e 225, § 40, da
Constituição Federal náo conferem respaldo a Portaria no
267188, pois os acima mencionados dispositivos legal e
constitucional não preveem a existência de competência da
autarquia federal para baixar portarias impondo sanções
àqueles que, eventualmente, descumpram norma de
proteçáo ao meio-ambíente. 5. Náo merece reforma a
sentença que, em sendo vencida autarquia pública federal,
fixou os honorários advocatícios com base no art. 20, § 4o,
do Código de Processo Civil. 6. Apelações e remessa oficial
conhecidas e improvidas. (TRF-1a R. - AC 0í000364398 -
BA - 4a T. - Rel. Juiz Ítalo Mendes - DJU 2í 06.2001 - p. 51)

,,33í54536 - ADMINISTRATIVO . PROCESSO CIVIL .
IBAMA - AUTO DE TNFRAÇÃO - PORTAR|A N" 267188 -
IMPOSI ÃO - IMPOSSIBILIDADE

CIOS FIXADOS COM BASE NOHONO
o

AD A
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ART. 20, § 40, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL- 3 -
IMPROVIMENTO - 1. Náo se apresenta juridicamentgl--
admissível a definição de infrações administrativas é á
fixação de sanções dessa mesma naluÍeza por portarias,
que náo constituem o instrumento próprio para tanto, pois
somente a lei, em sentido formal e também material, pode
prever infrações e estabelecer as correspondentes sanções.
2. Somente o órgão jurisdicional competente pode
estabelecer sanções em face da realizaçáo de tipos de
contravenção penal, não sendo possível, portanto, que
possa o IBAMA impor penalidades pela realização de
contravenção prevista no art. 26, da Lei no 4.77'1165. 3. A
Portaria no 267188 Íoi editada com base em delegação de
competência originária de decreto-lei não recepcionado pelo
art.25, do ADCT da Constituição Federal de 1988, o que
afasta a possibilidade de sua aplicação ao caso em
comento. 4. Os artigos. 49, da Lei no 4.771165 e 225, § 40, da
Constituição Federal não conferem respaldo a Portaría no

267188, pois os acima mencionados dispositivos legal e
constitucional não preveem a existência de competência da
autarquia federal para baixar portarias impondo sançóes
àqueles que, eventualmente, descumpram norma de
proteçáo ao meio-ambiente. 5. Não merece reforma a
sentença que, em sendo vencida autarquia pública federal,
fixou os honorários advocatícios com base no art. 20, § 40,

do Código de Processo Civil. 6. Apelações e remessa oficial
conhecidas e improvidas. (TRF-14 R. - AC
199801000364398 - BA - 4aT. - Rel. Juiz ítalo Mendes - DJU
21.06.2001 - p.51)

Não bastasse, no caso dos autos, o próprio ad.70. "caput". da Lei 9-605/98 diz que,
para caracterizaçáo de infração administrativa, há que ser violada alguma norma
jurídica ou, na dicção da lei, só é infracional o comportamento que "viole as regras
urídicas de uso to zo Dromocao Dro ão e recuoeracão do meio ambiente". OI
próprio dispositivo legal reconhece, em seu coÍpo, a sua insuficiência para,
autonomamente, caracterizar-se infraçáo administrativa ambiental. Patente, pois, que o
dispositivo legal em questáo não se presta a tipificar condutas, pois sequer descreve,
em seu corpo, qualquer conduta tipica, apta a ensejar sanções administrativas.

E o que não falta, é bom que se deixe consignado, sáo normas legais que fazem
previsáo de infrações ambientais, tais como o Código Florestal e as severissimas leis
ambientais estaduais e municip conduta típica houvesse, certamente os agentes

dificulambientais não teriam m
ars

s em enquadrá-la no tipo legal pertinente
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Ora, de tudo quanto dissemos, ficam claro que, de acordo com os princípios
constitucionais da legalidade e da tipicidade, as "reoras iurídicas" em questão,
mencionadas expressamente no art. 70 da Lei 9.656/98, há que entender como "Leis".
em sentido formal e material, jamais atos do Poder Executivo, tais como Decretos,
portarias, Resoluções e que tais.

Em suma: Que Lei foi infringida pelo autor, segundo o auto de infração e o auto de
multa? De que infraçáo legal está sendo a autor multado no exorbitante e
despropo rcional valor de R$ 16.616,27 (Dezesseis mil Seiseentgs e Dezesselq rears
e Vinte e Sete Centavos)? Nenhuma lei é apontada, a náo ser o código inexistente
que entra em desacordo com a DN 74lMG/04 (Deliberaçáo Normativa), e, em confronto
real com ARTIGO 50 E XXXIX DA CF/888 como exaustivamente demonstrado, é
imprestável para, por si só, atender os princípios da legalidade e tipicidade, o que se
conclui quer de sua natureza, quer da referência que o próprio texto da lei faz a ouúas
normas jurídicas!!!!

II. 2 - MÉRITO

Eu estou devidamente amparado legalmente como consta, a
documentação necessária que ora se faz presente na comprovação na veracidade dos
fatos com total legitimidade direito. Veja o que reza o Artigo 5o XXXIX da CF/88 em
consoante com o CODIGO PENAL BRASILEIRO aÉiqo 1o LEI 2.848140.

Art. 50 Iodos são iguais perante a lei, sem distinção de
qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos
estrangeiros resrdenÍes no Pais a inviolabilidade do direito à
vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propiedade,
nos Íerrnos segulnles:

XXXIX - náo há crime sem lei anterior que o defina, nem
pena sem orévia cominação leqal:

A meu ver eu estou sendo tratado de forma desproporcional, ao que
a Lei náo me prevê de direito no exercício legal da cidadania, por isso solicito soluções
imediatas de resoluçáo deste entrevero, que me resultou um desgaste emocional
muito grande. É muito cruel ser acusado indevidamente pelo o qúe náo fez isso
caracteriza injustiça. A constituição Federal de 1988 prevê aplicação da Justiça e do
Direito, e o que estou pleiteando. Eu fui acusado na Lei 4.844.,Q8, Artigo 83, Anexo
í. códiqo í17. no que es totalmente alheio na pratica real cotidiana, no que não

lc

confere no códigodaD G.
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Veja o que versa a LEI para o empreendimento de secaqem e salqa de
couÍos bovinos:

DN/74 FEAM:

C-03 - Indústia de Couros e Peles e Produtos Srmt/ar.es

C-03-01-8 Secagem e salga de couros e peles

Pot. Potuidor/Degradador: Ar: P Agua: P So/o: P Geral: P

Pofte:

Areaútil <2ha e Número de empreoados < 20: Pequeno

Area útil > 5 ha ou Número de empreqados > 50: Grande

Os demais: Médio

Como consta no boletim de ocorrência a minha área é de 1-9-.F1 eu

não possuo nenhu mem reoado. o meu terreno é totalmente minúsculo e eu náo

?7

faço nenhum lançamento de dejeto no solo, onde possa haver
do ambiente. Por isso eu entendo legalmente que eu não estou e

infiltraçáo, danificação
nquadrado legalmente

na multa em que me foi aplicado, porque o meu empreendimento não é caraterizado

em nada como ilegal de acordo com a $/7!, como consta no texto supracitado. Por

isso estou provando a falha técnica na operação profissional por parte dos agentes do
estado, no exercício do dever profissional, onde cai em contradição com a própria Lei

da qual ele é obrigado a trabalhar com submissáo, onde assim praticam uma grande

injustiça, com isso o solicitante suplica pelo cancelamento da mesma.

A imputaçáo infracional á que submete-me está categoricamente em confronto
aclntoso, espetaculoso e desrespeitoso com DN/74 como pode observar o caso em
comento, o que nos leva á um forte PEDIDO DE RECONSI DERACAO:

Da Falta de Descricão do Fato e Local da Suposta lnfracão. Vício
lnsanável. Nulidade do Auto de InfraÇão.

Disso, pode-se denotar que o auto de infração supracitado padece de erros
crassos, visivelmente eivado de falhas técnicas, que não tem comprovação jurídica
própria de auto infracional, eis que é um documento pÍfio, incide em vÍcio insanável, por

indicação errônea do agente passivo, de do ser declarado nulo.
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Outro vício comum que se observa na seara do poder de polícia ambiental
é a falta de descrição do fato e do local da suposta infração.

Com efeito, o auto de infracão am biental é um documento pelo qual a
autorídade competente certifica a existência de uma conduta que se enquadra como
infraçáo à Legislação, caracterizando devidamente a mesma e impondo, de forma
expressa, penalidade ao infrator. Ou seja, é um instrumento lavrado nos casos em que
se faz necessária a aplicaçáo de penalidades.

O auto de infraçáo é o documento pelo qual se inicia o processo
administrativo destinado à apuraçáo da existência, ou não, da infraçáo ambiental.
Deve necessariamente ser formal e reencher uisitos revistos na norma
ambiental aplicável. oriundo do poder de polícia que detém a administraçáo pública
e, por ser da espécie de atos administrativos punitivos, são vinculados à lei e devem
resoeitar. inteqralmente. o orincíp io da leqalidade.

Salienta-se que no auto de infraçáonãoháo ue se falar em
informalidade ou discricionariedade porquanto trata-se de ato vínculado e
punitivo, e a forma é requisito inafastável ao cump rimento do devido ro esso
lggl constitucionalmente previsto no inciso LIV do artiqo 5o.

Ademais, em relação à forma legal exigida, esta constitui requisito
vinculado e imprescindível à sua perfeição, pois a deficiência de forma induz a nulidade
do ato administrativo, viciando-o substancialmente e tornando-o, portanto, inválido.

Nos termos do artigo 97 do Decreto 6.5í4, de 22 de julho de 2008:

Att. 97. O auto de infração deverá ser lavrado em impresso
propio, com a identificação do autuado, a descrição clara e
obietiva das infracões administrativas constatadas e a
indicação dos respectivos disposlÍlvos legais e
regulamentares infingidos, não devendo conter emendas ou
rasuras que comprometam sua validade. (Não gifado no
oiginal)

,J_,4
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Também dispõe o Decreto no 70.235 de 06 de março de 1972, q

o processo administrativo fiscal, estabelecendo os elementos imprescindíveisd
de lnfração, que de acordo com CURT TRENNEPOHL pode ser
analoqicamente na definicão do conteúdo do auto de infraçáo ambiental:

ue trata
ao Auto

usado

Aft. 10. O auto
competente, no
obigatoiamente:

de infração será lavrado por servidor
local da veificação da falta, e conterá

I - a qualificação do autuado;

ll -olocal, adatae a hora da lavratura;

lll - a descriçãotlp tâ1to;

?e

/ )t'

lV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;

V - a determinação da exigência e a intimação para cumpi-
la ou impugná-la no prazo de tinta dias;

Vl - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou
função e o número de matricula. (Não gifado o oiginal)

De acordo com CURT TRENNEPOHL:

administrativas constatadas deve permitir ao autuado
entender exatamente a irreguhrtdade que lhe esÍá sendo
imputada, permitindo o exercício da ampla defesa.
Consignar infrações vagas como 'causar poluição de
qualquer natureza' ou 'causar dano à unidade de
conseruação' dificultam a defesa e viciam o o auto de
infração. Poftanto, a descrição deve clara e inteligível,
estabelecendo, sempre que possível, um nexo de
causalidade entre a ação ou ornissáo e o dano ambiental
decone nte. " (N ão g rifado no oig i n a l)

Em verdade tÍata-se de vício insanável a falta de descriçáo clara e
objetiva da infração, pois impossibilita ao autuado o exercício ao seu direito de defesa,
devendo ser declarado nulo:

16
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Veja o que versa a DECRETO LEI FEDERAL 6.514/02 em seu artigo 100 § 1o:

Ar7. 100. O auto de infração que apresentar vicio insanável
deven ser declarado nulo pela autoridade julgadora
competente, que determinará o arquivamento do processo,
após o pronunciamento do órgão da Procuradoria-Geral
Federal que atua junto à respectiva unidade administrativa
da entidade responsável pela autuação.

§ 10 Para os efeiÍos do caput, considera-se vicio insanável
aquele em que a correcão da autuacão implica
modif,cacão do fato descrito no auto de infração. (Não
gifado no oiginal)

!(?

Continua CURT TRENNEPOHL:

"O auto de infração pode, no entanto, conter eno formal, levando à necessidade de
saneamento ou anulação por pafte da autoidade competente. É indiscutível que o
documento não pode apresentar falhas ou imprecisões que diftcultem ou
impeçam a defesa, como erros ou dubiedade na descrição do fato combatido, no
enquadramento ou na dosagem da penalidade.

A forma não pode sobrepor ao conteúdo, mas é imprescindível. sob pena de
nulidade, que o fato que enseiou a autuaÇão esteia claramente registrado e
descrito e os dispositivos infingidos anotados conetamente, para que a ampla defesa
do autuado não reste oreiudicada." (Não grifado no original)

E é assim que, por vezes, sáo lavrados os autos de infraçáo na seara ambiental

Muitas vezes, nada é descrito, nem qual é a atividade potencialmente poluidora
e nem onde estaria localizada.

Ora, o que poderia extrai-se do que fora descrito de forma demasiadamente
genérica? Muita coisa! Qual é atividade potencialmente poluidora? Onde teria ocorrido?
A que se refere? Qual aspecto do meio ambiente foi supostamente atingído? Em
verdade, são perguntas, muitas vezes, sem respostas que possam ser extraídas de
autos de infraçáo lavrados sem a identificação pormenorizada dos fatos e local de
ocorrência
defesa do
imputado.

Entáo, como defender-se d atm uta ão dessas? Definitivamente, a
e dessa falta de especificaçáo do ilícitoel diaautuado se torna im

t7
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Professora CURT TRENNEPOHL:

"A incorreta ou insuficiente descrição da infração é o
principal vício insanável que se encontra nos autos de
infração lavrados, por representar preiuízo para a defesa
do autuado." (Não grifado no original)

O auto de infraÉo é expressão do poder de polícia da administração
pública, que encontra limites e, tais limitações, por estarem previstas em lei, devem ser
observadas.

Sobre o tema, HELY LOPES MEIRELLES expõe que:

?s limites do poder de polícia administrativa são
demarcados pelo interesse social em conciliação com os
direitos fundamentais do indivíduo assegurados na
Constituicáo da República (aftiqo 5o). Do absolutismo
individual evoluímos para o relativismo social. Os EsÍados
Democráticos, como o nosso, inspiram-se nos pincípios de
liberdade e nos rdeals de solidaiedade humana."

O autor conclui seus ensinamentos sobre as limitaçÕes do poder de
polícia afirmando que se a autoridade ultrapassar o permitido em lei incidirá em abuso
de poder, corrigível por via judicial, pois o ato de polícia, como ato administrativo
que é. fica sempre suieito a invalidacão pelo poder judiciário, quando praticado com
excesso ou desvio de poder.

Em havendo exiqênqia legal acerca dos requisitos do auto de
infração. vislumbra-se descaber ao órgão autuador a discricionariedade de dispensá-
Ios. Para tanto, resgata-se, novamente, a pertinente doutrina de MEIRELLES;

"O ato de polícia é, em pincípio, discicionáio, mas passará
a ser vinculado se a norma legal que o rege estabelecer o
modo e forma de sua realização. NesÍe caso, a autoidade
só poderá praticáJo validamente atendendo a Íodas as

v

exigências da re u peftinente".
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Quanto ao conceito de ato vinculado como é o caso das autuações
ambientais, é aquele para o qual a lei estabelece os requisitos e condiçóes de sua
realização. Nessa categoria as imposições legais para a efetivação do auto de infração
absorvem, quase que por completo, a liberdade do administrador, uma vez que sua
ação fica adstrita aos pressupostos estabelecidos pela norma legal para a validade da
atividade administrativa.

Destarte, não há como excluir a im ode enalidade f
infração ambiental do conceito de ato punitivo, vez que vrsa punrr e repflmrr as
infraçôes administrativas dos particulares perante a administração, e, tratando-se de
puniçáo dirigida aos administrados é vinculada em todos os seus termos à forma legal
que a estabelecer.

O auto de infração ambiental, oriundo do Doder de polícia da
administração pública, é ato formal. punitivo e vinculado. devendo, portanto, atender
os requisitos legais previamente estabelecidos.

Sendo constatada a inobservância da lei na expediçáo do auto de
infraçáo, sua nulidade é evidente, por afronta ao princípÍo da legalidade, da ampla
defesa e do contradÍtório, devendo o autuador anular o auto de infração, e diante da
negativa deverá o CIDADAO COMUM lesado ingressar em juízo a Íim de promover a
medida judicial cabível.

Por fim, cumpre esclarecer que esse a indicação errônea de dispositivo
legal, que poderia descrever, minimamente uma conduta, o que poder-se-ia pensar
tratar-se de um vício sanável, em verdade, está sim a indicar que náo houve descrição
dos fatos é evidente que o vício é insanável, conforme exaustivamente exposto
acima.

Veja um verbete de um grande jurista e Desembarg ador do Tribunal de SÃO PAULo:

DESEM BARGADOR RITZAT O N U N ES

(...) dano moral "é aquele que afeta a paz no interior de cada um. atinge o
sentimento da pessoa, o decoro, o ego, a honra, enfim, tudo aquilo que náo tem
valor econômico, mas que lhe causa dor e sofrimento. é, pois, a dor física dou
psicológica sentida pelo individuo." (NUNES, Luiz Antônio Pizzato. Curso de
direito do consumidor. 2.ed. S ,2N5,p.307.)ra
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l[l.2 - A coNcLUsAo

Existem vários ensinamentos aceÍca da justiça como legado pra todos nós, mormente
quando pleiteamos a mesma, em caráter de necessidade vital.

nos apregoa, professora muito bem acerca da
justiça. Veja bem:

"Se alguma divina existe entre os homens é a justiça".

- página 329 - Obras Completas

"A acusação é sempre um infoftúnio enquanto não vertficada pela prova"

- página 112- Obras Completas

"A justiça atrasada não é justiça, senão injustiça qualificada e manifesta".

- página 321- Obras Completas.

Um grande jurista alemão FRANZ EDUARD RITTER VON LISZT nos versou muito
bem sobre a justiça. Veja bem

(...) a pena justa será somente a pena necessária.

20
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A Administracão é formada por órqãos que compõem sua estrutura orqânica.

Esses órgáos não detêm personalidade jurídica própria e, por isso, não podem figurar
como sujeitos passivos em autos de infração ambiental.

Também, observa-se que, por diversas vezes, o auto de infraçáo ambiental também
possui outros vícios insanáveis, tais como a falta de descrição dos fatos e o
apontamento do local de ocorrência da suposta infraçáo.

Em todos esses casos o vÍcio é insanável, caso em que deverá ser anulado pela
Administração, sob pena de sofrer controle judicial.

Por todo o exposto requer:

A) Que sqa decretado à nulidade do auto de infracão ora impugnado mediante o
acolhimento da prelÍminar.

B) Se, eventualmente, o que não se vislumbra, não for acolhido o pedido preliminar,
requer alternativamente, que seja convertida a multa imposta ao Autuado em
advertência por escrito, de acordo com o aúiqo 56, I, Decreto n" 4.84, de 25 de
iunho de 2008, estipulando o devido p@zo paÍa o mesmo regularizar o tratamento de
esgoto de sua propriedade.

C) Caso Vossa Excelência, entenda em não converter a presente multa do auto de
infração em advertência por escrito, requer seja reduzido o valor da multa
administrativa ao valor mínimo da respectiva faixa de acordo com art.66 Decreto no
/U.8/U. de 25 de iunho de 2008. tendo em vísta o Autuado não ser reincidente na
presente infraçâo

D) Náo sendo de Vosso entendimento a diminuição do valor da multa aplicado, requer
o desconto em 30% de modo, a aplicar-se a atenuante, nos termos do Decreto no
/U.$tU, de 25 de iunho de 2008. o resente no artigo 68, l, c, e, f.

E) Por derradeiro, não sendo acolhido nenhum dos pedidos acima, requer a intimação
do Autuado, mediante carta AR, da com Reqime de Pa rcelamento do
Débito de acordo oa

at
8lU de 25 de unho de 2008.
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Sobre tudo, contamos com o alto discernimento jurídico e o elevado senso de justiça

que certamente nortelam as decisóes de Vossa Excelência.

Diante de todo exposto, espera e requer seja acolhida a presente defesa, cancelando-

se o auto de infração lavrado.

Termos em que

Pede deferimento

BELO ORIENTE MG, 09 de OUTUBRO de 20í8'

.\,-r \r/

JEFERSON CLEITON NANTES
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(r-
Governo do Estado de Minas Gerais
SisÍema EsÍadual de Meio AmbienÍe e Reculsos Hidricos
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

OF cto/ /20 I SNAYDCP/SUPRAM-LIU/SEMAD/SISEMA

Número do Auto de i

Infiz
Número do Processo:

Nome/Razáo Social:

53956/2016

JEFERSON CLEITON NANTES
5 51485/18

CPF/CNPJ: 44r.615.736-34

Prezad seúo a),a

O(a) Superintendente Regional de Meio Ambiente, nos termos do art. 54, panágrafo único, inciso
x II, do Decreto n.o 47 .04212016

E Em observância ao disposto nos artigos 34, 3 5, 36,37 e 38 do Decreto n.o 44.84412008, e tendo em

vtsta o Pârecer acostado aos autos, decide

E Pelo cbúecimento da defesa apresentada, haja vista que tempestiva e que foram atendidos os

uisitos essenciais da de defesa

Pelo não acolhim..nto do. argumentos apresentados pelo Autuado em sua defesa, face à ausência de

fundamentos de fato e de direito que justificassem o acolhimento das argumentações apresentadas e

tendo em vista estar o auto de infração em conformidade com os requisitos formais

Pela manutenÇão integral das penalidades aplicadas no presente âuto de infração' quais sejam:

- Multà Simples: I inciso II, do art. 56, do Decreto n" 44 '84412008:

I - Valor: RS 16.616,27 por infiação descrita no Código n" ll7 do anexo.I do Decreto no

a4.}aaDOOl; f\
2 - Valor: R$ 16.616,27 - por infração descrita no -Código n'.106 do anexo I do Decreto no

44.844t200E. B
Somatória das penàlidades aplicadas: R$33.232.54 ( tae mil duze ntos e tnnta e dois reats e

c e quatro centavos)

Notifique-se o atuado Para, quanto ao indeferimento, aPresentar Reculso no prazo de 30 (trinta) dias ou

efehlar o pagamento do valor da multa, devidamente atual izada, sôb pena de encamiúamento do

admínistrativo fins de inscri ao do valor em dívida ativa do Estado.

dem informações, fav h-dÍ em contato om Nucleo de uto de Infra9ão do Leste MInelÍo
PaÍa alS or en

lrn b nte brdo I fone )3 327 I49I8 I nal me toam te matràvés te e ou e-ma t

I Amb tal S d põe do pÍazo de 30 (trinta) dias para
LembramOS que nos termoS da Legrs ação I n Is

I
Rec to a anutenção das pen aIIdadeS apI tcadas ou efetuar o pagâme nto do a or

apresentàr urso quan m

da Ita devid te atual ízad4 sob peÍra de en âmrnhamen to do processo admTN 1Strd.tivo para fins
mu amen

de inscrição do valor em dívida ativa do Estado.

Atenciosamente,
Govemador Valadares, 04 de setembro de 201 8

ilton de Piú Barbosa
0-5
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RECURSO ADM INISTRATIVO _ PESSOA FíSICA -

ILMA SRÂ. SubsecreÉria de Controle e Fiscalização Ambiental lntegrada.

(inciso Xl do aÉigo 43, do Decreto no 45'824, de 20 de dezembro de 2011).

PEDIDO DE RECONSIDERACAO

De acordo com a o decreto U.844 de 25 de junho de 2008'

Ad. t 3 -. 43 - Da decisão a gue se refere o ad' 41 cabe

rec.rrso, no Prazo de trinta dias, contados da notificação

a gue se refere o ad.42, independentemente de depósito

ou caução, dirigido ao Copam, ao Cerh ou ao Conselho

de Administração do lEF, conforme o caso.

A.l.= AUTO DE INFRAçAO: N" 53956.

TrPlFrcAÇAo: AÉiqo 83. Anexo ICódiqo 117 . do Dec reto 4.84/,108.

MULTA: R$ í6.6í6,27'

MULTADO: JEFERSON CLEITON NANTES.

.s-)

o

GPF.: 4tr.1.6'15.736-34





RECURSO ADMINISTRATIVO PESSOA FíSICA

ILMA SRA. SubsecreÉria de Controle e Fiscalização Ambiental Íntegrada

(inciso Xl do artigo 43, do Decreto no 45.824, de 20 de dezembro de 20í1).

PEDIDO DE RECONSIDERACAO

De acordo com a o decreto 44.84 de 25 de junho de 2008.

Ara 43 - Da decisão a gue se refere o arl. 41 cabe Íecurso, no
prazo de trinta dias, contados da notificaçáo a gue se refere o ad-
42, independentemente de depôsito ou caução, diigido ao Copam,
ao Cerh ou ao Conselho de Administração do lEF, conforme o
caso,

Auto de lnfração n-o 53956

Nome do Autuado: JEFERSON CLEITON NANTES
,)_y

Número do CPF do Autuado: 441.615.736 -34

JEFERSON CLEITON NANTES residente à AVENIDA BRASIL, No 133, CEP, 35195-

:)

000, Bairro Novo Oriente, município BELO ORIENTE,
se conformando com o auto de infraçáo acima refe

MG, CPF: 441.615.736-34. náo
rido, do qual foi notificado em

1210112016, vem, respeitosamente, no pÍazo legal, apresentar seu recurso

administrativo, pelos motivos de fato e de direito que se seguem:

I- OS FATOS

EXMO diretor, venho respeitosamente recorrer deste auto de infração

acima citado, bem como n' 53956 como se encontra no boletim de ocorrência No

220026, datado em 12tO112016, Bom Jardim, Zona Rural, Município de BELO

ORIENTE, sob acusações imperfeitas e mal compreendidas por parte dos agentes
proÍissionais da Policia Militar Ambiental. Eu fui acusado gravemente de realizar

deposição de resíduo sólido em uma área de 10m2. em um cercado rústico,

confecóionado com bambu e madeira, coberta com telhas de amianto. Nada do qual foi

relatado condiz com a realidade dos fatos, onde eu apresentarei o conjunto de provas e

1

alegações finais.

f'





As acusaçóes que me foram feitas, não procedem, no que concêrne cÍlme

Ambiental, porque eu não pratiquei tal ato no qual eu estou sendo imputado, no que

gerou de faio a'infraçáo que me foi imposta. Eu não pratico abate bovino como estou

ãendo gravemente acusado no boletim de ocorrência ambiental. Eu possuo uma

minúsiuta propriedade onde eu abato um boi esporadicamente paÍa o .consumo
familiar e não para comercialização como estou sendo acusado, onde foi emitida essa

p;a";; e ag;avante multa de R$ 16.6í6,27 (DEZESEIS MtL E SEICENToS E

bÉÉ§efS ãeatS E VTNTE SETE gENTAVOS), como consta no documento que

."íú ". anexo. por isso estou enviando a grande falha técnica no aplicar da multa

de-forma cruel e injusta como eu recebi, parà possivelmente eu ser beneficiado pelo

cancelamento da mesma, como forma de justiça e aplicação legal do direito

constitucional, vigente em nosso país, em nossa cF/88. Tecnicamente comprovado e

devidamente iegãtizaoo, com censo de justiça aguardo que essa indevida infração seja

desconsiderada. Estou resguardado constitúcioÀalmente para minha defesa própria de

.(i 
"

II - O DIREITO

I!. í - PRELIMINAR

direitos legais.

Recebi no di
comprovando
12/01/2016 10

a 2410912018 via correios uma notificaçáo que segue em anexo

e indeferindo meu Recurso Administrativo Ambiental protocolado em

instancia oquedep lano através deste, já estou recorrendo com meu

PEDIDO DE RECONSID ERAÇAO onde espero e aguardo deferimento desta colenda

corte

DO PODER DA AUTO TUTELA EM RAZAO DO PED!DO DE

RECONSIDE RAÇAO DA MULTA.

Em 'azáo do PrincíP io administrativo da 3.uto'!g!ú a administração pública detém o

poder-dever de rever seus próprios atos, anulando os ilegais e revogando os

inconvenientes e/ou inoportunos, sem que se1a necessário recurso ao judiciário ou

Íovocação da parte interessada, ou seja, a revisáo/revogação de ato administrativo

de ex-ofício.
p

z

(:..

poderá ser realizada inclusive

Adentrando na seara administrativa, da lide que me foi imposta vamos agir com dados

comprobatórios, o que nos leva ao
de por parte do glorioso órgão estata I com mais ênfase de

entendi mento administrativo real e usto. lsso já está Previsto no nosso ordenamento

urídico pátrio brasileiro, que é o §ít com @nsta no





Este princípio foi contemplado expressamente no artiqo 64 da LEI ESTADUAL No
14.18412002, que dispÕe, in verbis:

A Administração deve anular seus próprios atos quando
eivado de vício de leoalidade. e pode revoga-los por
motivo de conveniência ou opoftunidade, respeitados ds
direitos adquiridos. ó

Í
Nesse mesmo sentido, está consagrado pela jurisprudência brasileira, inclusive,
sumulada pelo Supremo Tribunal Federal - STF, nos seguintes termos:

Súmula 346 do STF: a Administração Pública pode declarar
a nulidade de seus propios atos.

Súmula 473STF: a Administração pode anular seus propios
atos quando eivados de vÍcios que os tomem ilegais, porque
deles não se oiginam direitos, ou revoga-los, por motivos de
conveniência ou oportunidade, respeitando os direitos
adquiidos e ressalvada, em todos os casos, a apreciação
judicial.

!
I

Salientamos que tal entendimento é acolhido pela Secretaria de Estado de Meio

Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Minas Gerais/Diretoria de Normas e

Padrões - DINOP, em parecer jurídico firmado pelo llmo. Dr. Augusto Henrique Lio

Horta, conforme sumário abaixo transcrito:

PROCESSO/C O P A WNO 4 32J1 g 5/O O?J2 OO3 _ P A R E C E R J U R Í D I CO

- REF: Prefeitura Municipal de Vespasiano - Canalização do
Ribeirão da Mata - VespasianolMG: análise da concessão de
ticença de instalação pela câmara de atividades de infraestrutura do
conselho Estaduat de Política Ambiental - CIF/COPAM. (...) "Como

a administração pública, Por aplicaçâo do Princípio
Administrativo da Autotutela, tem poder para exercer controle
sobre seus orgãos e agentes, revendo os aÚos contrários a
ordem jurídica ou a texto exPresso de lei. conclui'se que o
ptenáio do COPAM tem competência para proceder a revisão de Ll
ilegalmente concedida por uma de suas câmaras. E mais, por se
tratar de caso de urgência e de interesse de salvaguarda do
COPAM, esÍá o Secretáio de Estado de Meio Ambiente e

Desenvolvimento Sustentável, na condição de Presidente do
COPAM e ad referendum do Plenáio, autoizado iuidicamente (aft.

10, tnciso V, do Decreto Estadual 43.728/2003) a anular a refeida
licença.(9.n.)
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Como ressalta a ilustre jurista MARIA SYLVIA ZANELLA DE PIETRO

6f
»=-
v

A anutacáo feita pela próoria administração lndeoeqde de

@ uma vez.que., estando vinculada ao

@a tem o poder-dever de..zelar pela sua
'obseruância. Nô entanto, vem se firmando o entendimento de que a

-i

anulação do ato admin istrativo, quando afeta ínteresses ou
ros. deve ser orecedida do contraditório DOrdireitos de tercei

ao (in direito administrativo, 12 edfo
Jurídico Atlas, P.218: (9.n.

do aft. L V da constitu
)

Nossos tribunais tem observado que os princípios constitucionais sáo imperiosos e'

ouando não presentes, conduzém á anulaÉo do ato administrativo punitivo, conforme

se demonstra, mutatis mutandis, abaixo"

QuantoaoseÍeitos,tem-sequeaanulaçáodeum-aloadministrativoprovoca,emregra,
a efeitos ex tunc. ou seja, àiroãg;ã oãta da prática do ato, fazendo com que seiam

""s."Oos 
os eventuais efeitos que o ato tenha gerado'

Leciona o doutrinador José dos Santos Carvalho Filho' (in manual de dieito

administrativo, 23 Ed. RJ:-ir.àÃ-Lrri", 2010) quando discorre acerca dos efeitos da

Lacerda).

anulaçáo do ato administrativo, nos seguintes termos:

(...) a anulação tem efeito Íetroativo, vale dizer' dirig*se
'ir,írOA- a período pretérito e a retroatividade alcança o

.áãánit"ii, que foi praticado o ato anulado' ou efeito' poftanto'-ii 
ato anutador é e, iunc. Decone da anulaçáo a circunstancia de

oue devem desfazer-se Íodos os efeitos provenientes do ato

Zíínàá-,-"r"àt"iio o ,etomo dos integrantes da relação iurídica

resoectiva ao statu quo ante. Significa que, com a anulação' deve
';;;;;l;;àã"- 

à reàçao iurídica existente antes de ser praticado o

4

ato ilegal

ANULAÇA AS DE TRANSITO. AUSÊNCIA DE

COMPROVA ÇÃo DE ILEGALIDADE DA INFRAÇAO.

SUBSISTENCIA DO AUTO DE INFRAÇAO. - Para ANULAÇAO de

ato administrativo Punitivo torna imP rescindível a Prova de que a

INFRAÇAO respectiva esteja eivada de vícios em quaisquer de seus

ressupostos, como tais entendidos a competê ncia, finalidade,

forma, motivo ou ob,ieto, ou ct E
c (sn) (

O DE MULT

p

od mt TT' rt. 3di E
TJMG. Processo 1.0024.06 .993293-7/003(1) Relator Belizário de





Assim, resta demonstrado que a administração pública náo pode se valer de seu poder

sancionador quando presentes estâo afrontas aos princípios norteadores do sistema 4.- ^
jurídico brasileiro, especialmente CONSTITUIÇAO FEDERAL DE í988. ;-̂)ç-

//

DA AFRONTA AOS PRrNCíplOS OA LEGALIDADE E TIPICIDADE

Como é sabido, os poderes fiscalizatóri os do Poder Público decorrem do

cha mado "Poder de icÊ através do qual estabe lecem-se limites à liberdade e a

propriedade em favor da coletividade. Esse poder deve ser exercido, como e óbvio,

segundo os princípios jurídicos consag rados na Constituição Federal que informam e

limitam a ação dos Podres Públicos. O mais basilar desses princípios é o da legalidade,

de evidente importância na punlção das infrações e na aplicação de sanções

administrativas. Sobre o ponto, é ilustrativo o mag's tério do Prof. Celso Antonio

Bandeira de Mello ("Curso de Direito Administrativo", 17" ed., Malheiros, PP. 746/747):

"(a) princÍpio da legalidade - Este princípio basilar no Estado de Direito, como é sabido

e 'ressabido, sigáifica subordinação da Administraçáo à lei; e nisto cumpre

irportánti.rira fJnção de garantia àos administrados contra eventual uso desatado do

poder pelos que comand]am o aparelho estatal. Entre nós a previsão de sua

positividade está incorporada de- modo pleno, por força dos artigos 5'' ll' 37'."caput" e
-ú ú J. Constituição Federal. É fácil perceber-se sua enorme relevância ante o tema

das infrações e sánções administrativas, por estarem em causa situações em que se

encontre desencadeàda uma frontal contraposição entre AdministÍação e administrado,

nà quat a Administraçáo comparecerá com todo seu poderio' como eventual

vergastadora da conduta deste último.

Bem por isto, tanto infraçôes administrativas como suas correspondentes sanções têm

õr".ãr instituídas em bí- não em regulamento, instrução, portaria e quejandos. (...) "

outro princípio fundamental na aplicaçáo de sanções administrativas é o princípio da

tlpi"iOJO", segundo o qual só é possivel haver infraçáo se houver lei anterior que a

à!nna. SoUrã esse princípio, o mesmo nobre jurista nos brinda com o seguinte

ensinamento (ob. cit. P. 748):

"c) Princípio da tiPicidade A configuraçã o das infraçôes administrativas, para seÍ

válida, há de ser feita de maneira suficientem ente clara, para não deixar dúvida alguma

sobre a identidade do comportamento reprovável, a fim de que, de um lado, o

administrado Possa estar perfeitamente ciente da conduta que terá de evitar ou que

terá de praticar Para livrar-se da incursão em penalizações e, de outro, para que dita

incursão, quando ocorrente, seja obietiv amente reconhecí
5
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No caso dos autos, a suposta infração foi enquadrada pelo agente fiscal em uma Éi
inexistente e, por conseguinte em um artigo que já mais existiu, foram duas multas da

mesma natureza, com os mesmos êrros crassos, significativamente viciados em
grande escala de modo evidente e horripilante, onde por lei nos oferta a nulidade da

mesma, por se encontrar com vício insanável. Cujo teor e o seguinte:

DECRETO 4.844t08 ARTIGO 83 ANEXO I coDtco í17

Onde a mesma lei está em desacordo com a LEI FEDERAL DE CRIMES

AMBIENÍAIS LEt 9.606/98 ARTIGO 72 I onde a mesma diz nitidamente:

AtÍ. 72. As infrações administrativas são punidas com as
seguintes sanções, observado o disposto no aft. 60:

l - adveúência

Em nenhum momento fui advertido pelos a.GN[El§[ATAt aplicadores de multa

Considerando que uma
ica e

advertência devería ser aplicada ao empreendedor com

finalidade
corrija su

reventiva com o objetivo de alertar o infrator para que

a conduta, fato explícito na própria lei de crimes ambientais, é certo que o
empreendedor que aqui recursa não negligenciou nenhuma advertência (que nunca

houve por parte da Polícia Ambiental ou qualquer Autarquia do SISNAMA ou do

SISEMA) ou ainda agiu de forma dolosa, o que justificaria a aplicaçâo de multa em sua
propriedade, conclui-se que a autoridade autuante agiu de forma desproporcional, pois,

o empreendedor se encontra devidamente legalizado em sua propriedade sem
quaisquer vestígios de infraçóes ambíentais a que possa imputa-lo ou enquadra- lo na

legislação pertinentê.

Essa é a única lei que é citada no auto de infração e no auto de multa lavrados pelo

Agente Estatal, fato errôneo, digno de ser reparado com nulidade. E totalmente em

desconforme legal com o ordenamento juridico vigente em nosso P\!g

Náo existe diploma legal que ampare ou justifique a exorbitância e o erro fático de

manutenção desta gigantesca multa, ou que possa manter o meu nome propagado de

Art.83. Consütuem infrações às normas sobre a proteção, consenração e melhoria do
meio ambiente, as üpificadas no Anexo l.

cÓDtco 117.

Funcionar sem autorização ambientat de funcionamento, desde que não amparado por
termo de ajustamento de conduta com o órgáo ou entidade ambiental competente, se
constatada a existência de Poluiçáo ou degradação ambíental.

forma esdruxula e e'xoosto ao ulo, o que se torna um acinte a minha honra
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Uma acusação
Isso sem

dizer que por se só a multa é nula de pleno direito, por estar enquadrada no instituto
jurídico que o nosso arcabouço jurídico veda expressamente, que é o bis in idem = a
mesma coisa duas vezes recebi duas multas com a mesma descrição de fato

\)'/

Todavia, não se pode dizer, sob pena de gravíssima violação aos mais comezinhos e
primários princípios de Direito, que o enquadramento de determinada conduta nesse
dispositivo legal, que diz ser infraçáo ambiental "toda acão ou omissão que viole as
reoras iurídicas de uso, qozo, promocão. orotecão e recuoeracáo do meio
ambiente.", atende aos princípios constitucionais da legalidade e da tipicidade

lsso porque o dispositivo legal é aberto demais, amplo demais, impreciso demais,
genérico demais, subjetivo demais. Nitidamente, náo vlsa esse dispositivo coibir
condutas, mas estabelecer competências e dar encadeamento lógíco ao sistema de
proteção ambiental, apenas isso. Com o mínimo de bom senso, esse dispositivo só
pode ser encarado dessa forma.

Ora, dada a própria elasticidade natural do conceito de "meio ambiente" e dado que o
dispositivo legal diz ser infraçáo "toda ação ou omissão" que viole o meio ambiente, é
mais do que evidente que, se aplicado esse dispositivo isoladamente, com fez o
ESTADO (através de seu agente estatal), o particular fica inteiramente ao talante da
administração pública, justamente o que se quer evitar através dos basilares princípios
constitucionais da legalidade e da tipicidade, onde o que se almeja é que o agente
público náo possa agir arbitrariamente, segundo seus critérios pessoais, subjetivo ou
mesmo segundo seus caprichos e vicissitudes, mas apenas e tão somente dentro dos
balizamentos legais. Já dizia o saudoso jurista SEABRA FAGUNDES que "oove4.elé

idiossincrasias

De fato, dispositivo de tal forma impreciso é insuficiente para, por si só, atender ao
princípio da tipicidade. Seria como uma norma penal que dissesse: "Constitui crime
todo comportamento antissocial". Evidente que essa norma não atende, ao menos
isoladamente, o princípio da tipicidade. Ninguém poderia, num Estado Democrático de
Direito, ser processado criminalmente e preso apenas com base numa norma de tal
forma genérica e imprecisa. Pior ainda, ficaria ao inteiro arbítrio do agente aplicador da

7

lei, discriminar o que é e o que náo é "compodamento antissocial".

t

aplicar a lei de ofício", e não impor aos administrados suas manias, subjetividades e





Ainda nessa hipótese, praticamente qualquer compoÍamento estaria potencialmente
sujeito ao enquadramento nesse tipo penal, segundo o critério pessoal do aplicador da
lei, como também, em princípio, qualquer comportamento relacionado com o
larguíssimo conceito de "meio ambiente ainda que indiretamente, podem ser em
tese, enquadrado no aÉ. 70 da Lei 9.605/98. Se alguém, por exemplo, tropeçar sem
intenção de fazê-lo numa bromélia, pode, em tese, ter praticado infração administrativa ,
enquadrável nesse amplo arl.70 da Lei 9.605/98. O J,

Sobre o tema transportado para a seara administrativa, uma vez mais socorremo-nos
do magistério do nunca assaz reverenciado Celso Antônio Bandeira de Mello (ob' crt'
p. 749):

"Com efeito, toda a construção iurídica obietivada com os pincípios anteiores
(legalidade, anteioidade e tipicidade), estabelecidos em nome da segurança iurídica,
valeia nada e, demais disto, ficaia inteiramente comprometida a finalidade prÓpia das
infrações e sanções administrativas se a caracteização das condutas proibidas ou
impostas aos administrados pudesse ser feita de modo insuficiente, de tal maneira que

esÍes não Ílvessem como saber, com certeza, quando e do quê deveiam se abster ou

o que teiam de fazer para se manterem ao largo das consequências sancionadoras
apticáveis aos infratores do Direito. ldem se os agenÍes administrativos pudessem
considerar oconente uma dada infração segundo citérios subietivos seus. E evidente,
poftanto - e da mais solar evidência -, que, para cumpirem sua função específica
(sobre posse em atenção às finatidades do Estado de Direito), as normas que de

uma consequência da cláusula constitucional do devido processo /egal. "

HELY LOPES MEIRELLES leciona no mesmo sentido, mencionando V. Aresto do E

STJ ('D,re,Ío Administrativo Brasileiro, 22e ed., Malheiros, p. 178):

"Ressaíúe-se, porém, que salvo as sanções prevÍsÚas em contrato, não cabe ato
punitivo sem lei que preveja a sanção. STJ, Lex 21/413."

A jurisprudência pátria não tem hesitado em fulminar de nulos atos administrativos
sancionadores es cialmente multas dministrativas estribados apenas em atos

do poder executivo (Decretos, Resoluções, portarias, etc.) e não na lei, como fica
patente nos V. Acórdáos cujas ementas sáo abaixo transcritas, a título meramente

I
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exemplificativo:

alguma maneira interfiram
qualificar de modo claro e obie tivo, perfeitamente inteligível, qual a restição
obigação imposÍas e quando são cabíveis. D,sse corn razão F ABIO M
que "as sancionadoras sêr com a suficiente clareza e

sendo rsÍodando c





"116248111 - TRTBUTARTO - AÇÃO ANULATORTA
DEBITO FISCAL - ART, 32, II, DA LEI 8.212191, ART. 47,1
§ 6", DO DECRETO 612t92 E |N/DNRC No 65/97 -
coNTRrBUrÇÃO PREV|DENC|AR|A - FATOS
GERADORES OCORRIDOS HÁ MAIS DE SEIS MESES DA
DATA DA F|SCALTZAÇÃO - ESCRTTURAÇÃO EM LTVRO
DIARIO NAO AUTENTICADO - IRREGULARIDADE -
SANÇÃO - AUSÊNCA DE PREVISÃO LEGAL
TMPROCEDENCTA DO AUTO DE TNFRAÇÃO - O aft.47,1,
§ 60, do Decreto 612192, determina que os lançamentos
contábeis, devidamente escriturados no livro diário, serão
exigidos pela fiscalização após seis meses contados da
ocorrência dos fatos geradores das contribuiçóes. - A
autenticaçáo mecânica de instrumentos de escrituraçáo das
empresas mercantis é disciplinada pela lnstruçáo Normativa
no 65/97 do departamento nacional de registro do comércio. -
Hipótese em que o contribuinte foi autuado pela fiscalizaçáo
previdenciária por, no momento da fiscalização, ainda náo
ter submetido à autenticaçáo o livro diário em que
escriturados os lançamentos contábeis relativos às
contribuições previdenciárias cujos fatos geradores se
deram há mais de seis meses. - Náo havendo nas normas
em comento previsão legal para aplicação de sançáo ao
contribuinte, deve ser anulado o auto de infração, haja vista
que o princípio da legalidade vincula a administração
pública, pelo que não lhe é lícito exigir do contribuinte aquilo
que a Lei não prevê. - Recurso Especial conhecido e
provido. (STJ - RESP 200í01418910 - (386669 RS) - 2a T. -
Rel. Min. Francisco Peçanha Martins - DJU 10.í0.2005 - p.
00276)"

"116019372. ADMINISTRATIVO - RECURSO ESPECIAL -
rBAMA - Ánee DE PROTEÇÃO AMBTENTAL
TMPOSSTBTLTDADE DE CONSTRUÇÃO SEM
LICENCIAMENTO - TERMO DE EMBARGO SEM
EMBASAMENTO NORMATIVO - AUSÊNCIA DO DEVIDO
PROCESSO LEGAL - EXERCíCIO DE DEFESA
NULIDADE - í. Demanda em face de suposta infração, por
parte do autor, aos preceitos ditados no art. 40, da Lei n"
9.605/98, na Resolução CONAMA no 13/90, no art.6', § 7",
do Decreto no 90.883/85, e no art. 14,1, daLei n'6.938/8í. 2.
Constitui infraçáo, a construçáo de obra em área de
proteção ambiental, sem o devido lícenciamento,
ocasionando, via de consequência, a aplicação das sançóes
atinentes à matéria. 3. lnexistente embasamento normativo
ao Termo de Embargos lançado, impossibilitando o exercício
da defesa ao autuado, restam invalidados seus efeitos

E
Í,

desde a sua lavra. 4. Ato inqui d e rca





administrativa, a qual só é permitida a realizaçáo de algum
ato se houver expressa previsão legal, além de que, quando
se tratar de sançáo, o preceito permissivo deve constar
obrigatoriamente do instrumento executório, a fim de
possibilitar competente ciência e eventual defesa por parte
do administrado. 5. Não se encontrando no Termo de
Embargos seu embasamento normativo, de forma que
possibilite ao administrado o exercício de sua defesa e
compreenda de onde adveio sua punição, têm-se por nulos
os seus efeitos desde a sua lavratura, devendo o mesmo ser
afastado do mundo jurídico. 6. Em homenagem ao devido
processo legal, náo vinga processo administrativo paÍa
aplicar sançÕes, sem o oferecimento de prazo e condições
para o exercício de defesa.7. Recurso não provido. (STJ -
RESP 447639 - PR - 1a T. - Rel. Min. José Delgado. DJU
0s.12.2002)" 5

,,33100557 - ADMINISTRATIVO - MULTA . AUTO bE -.
|NFRAÇÃO - |BAMA - PORTARTAS - TrprFrCAÇÃO DE
INFRAÇÃO ADMTNTSTRATTVA E PREV|SÁO DE
PENALIDADES: IMPOSSIBILIDADE - PRINCíPIO DA
LEGALIDADE - ARTIGO 25 DO ADCT/88 - VERBA
HONORÁR|A - F|XAÇÃO NOS TERMOS DO ARTTGO 20, §
30 DO CPC - 1. Com o término do prazo previsto no artigo 25
do ADCT/88, a delegação de competência para ação
normativa não pode subsistir, porque fundada em diploma
legal que não foi recepcionado pela atual Constituíçáo.2. A
impugnação de sanções administrativas imprecinde do
respeito ao princípio da legalidade. 3. Apenas ao Juiz cabe
aplicar a sançáo relativa à contravenção penal. 4. A verba
honorárÍa deve se ater ao mínimo previsto no artigo 20, § 3"
do Código de Processo Civil quando a demanda envolve
matéria já reiteradamente decidida por este Tribunal.
Precedentes. 5. Recursos do IBAMA improvido e recurso do
Autor provido em parte. Remessa oficial improvida. (TRF-í"
R. - AC 01000578908 - BA - 4" T. - Rel" Juíza Conv. Selene
Almeida - DJU 17.03.2000 - p. 398)."

133025144.ADMINISTRATIVO-MULTA
ADMtNISTRAT|VA - tNST|TUtÇÃO pOR StMPLES
PORTARIA DO IBAMA - NECESSIDADE DE LEI EM
SENTIDO FORMAL E MATERIAL . PRINCÍPIO DA
LEGALTDADE (ART. 5., il, DA CF/88) - LE|S 477111965 E
6938/198í - PORTARIA 44N/í993-IBAMA - 1. Afigura-se
ilegal o ato de fiscalizaçáo do IBAMA que impõe sanção
pecuniária com fundamento em infraçáo tipificada em
Portaria. 2. Somente através de Lel, em sentido formal e
material, pode-se defi nir r penas (art. 5o,
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ll, da CF/88). Precedentes deste Tribunal. 3. O art. 26 da Lei
no 4.771165 tipíÍica contravenções penais e não infraçóes
administrativas a seÍem punidas pelo IBAMA. Assim sendo,
somente o Juiz criminal poderia impor as penalídades nele
previstas. 4. A Lei 6938/198'1 que estabelece a Política
Nacional de Meio Ambiente não traz em seu bojo preceitos
de cunho punitivo, aplicáveis à espécie. 5. Remessa Oficial
improvida. (TRF-1a R. - REO 39000056034 - PA - 5a T. - Reta
Juiza Conv. Daniele Maranhão Costa Calixto - DJU
02.08.2002 - p. 318). j3z

-*

"133221784 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO CMIL -
TBAMA - AUTO DE TNFRAÇÃO - PORTAR|A No 267188 -
TMPOS|ÇÃO DE SANÇÃO - tMposstBtLtDADE
HONORÁRIOS ADVOCATíCIOS FIXADOS COM BASE NO
ART. 20, § 4", DO CÓD|GO DE PROCESSO CIV|L -
IMPROVIMENTO - 1. Não se apresenta juridicamente
admissível a definição de infrações administrativas e a
fixaçáo de sançôes dessa mesma natureza por portarias,
que não constituem o instrumento próprio para tanto, pois
somente a Lei, em sentido formal e também material, pode
prever infrações e estabelecer as correspondentes sançÕes.
2. Somente o órgão jurisdicional competente pode
estabelecer sanções em face da realização de tipos de
contravenção penal, náo sendo possível, portanto, que
possa o IBAMA impor penalidades pela realização de
contravenção prevista no art. 26, da Lei no 4.771165.3. A
Portaria no 267188 foi editada com base em delegaçáo de
competência originária de Decreto-Lei náo recepcionado
pelo art.25, do ADCT da Constituição Federal de 1988, o
que afasta a possibilidade de sua aplicação ao caso em
comento. 4. Os artigos. 49, da Lei no 4.771165 e 22S, § 4o, da
Constituição Federal não conferem respaldo a Portaria no
267188, pois os aclma mencionados dispositivos legal e
constitucional náo preveem a existência de competência da
autarquia federal para baixar portarias impondo sançóes
àqueles que, eventualmente, descumpram norma de
proteçáo ao meio-ambiente. 5. Não merece reforma a
sentença que, em sendo vencida autarquia pública federal,
fixou os honorários advocatícios com base no art. 20, § 40,
do CódÍgo de Processo Civil. 6. Apelações e remessa oficial
conhecidas e improvidas. (TRF-1â R. - AC 0'1000364398 -
BA - 4a T. - Rel. Juiz ítalo Mendes - DJU 21.06.2001 - p. 51)

..33154536 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO CIVIL -
IBAMA - AUTO DE TNFRAÇ TARTA No 267t88 -
TMPOS|ÇÃO DE SAN E-

COM BASE NO
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ART. 20, § 40, DO CÓD|GO DE PROCESSO CtVtL -
IMPROVIMENTO - 1. Não se apresenta juridicamente
admissível a definição de infrações administrativas e a
fixação de sanções dessa mesma natureza por portarias,
que não constituem o instrumento próprio para tanto, pois
somente a lei, em sentido formal e também material, pode
prever infrações e estabelecer as correspondentes sanções.
2. Somente o órgão jurisdicional competente pode
estabelecer sanções em face da realizaçáo de tipos de
contravenção penal, náo sendo possivel, portanto, que
possa o IBAMA impor penalidades pela realizaçáo de
contravenção prevista no art. 26, da Lei no 4.771165. 3. A
Portaria no 267188 foi editada com base em delegaçáo de
competência originária de decreto-lei náo recepcionado pelo
arl.25, do ADCT da Constituição Federal de 1988, o que
afasta a possibilidade de sua aplicaçáo ao caso em
comento. 4. Os artigos. 49, da Lei no 4.771165 e 225, § 40, da
Constituiçáo Federal não conferem respaldo a Portaria no
267188, pois os acima mencionados dispositivos legal e
constitucional não preveem a existência de competência da
autarquia federal para baixar portarias impondo sanções
àqueles que, eventualmente, descumpram norma de
proteção ao meio-ambiente. 5. Não merece reforma a
sentença que, em sendo vencida autarquia pública federal,
fixou os honorários advocatÍcios com base no art. 20, § 40,
do Código de Processo Civil. 6. Apelações e remessa oficial
conhecidas e improvidas. (TRF-1a R. - AC
1 9980í 000364398 - BA - 4a T . - Rel. Juiz ítato Mendes - DJU
21.06.2001 - p. 51)
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diz que,Não bastasse, no caso dos autos, o próp rio art. 70. "caout". da Lei 9.605/98
para caracterização de infração administrativa, há que ser violada alguma norma
jurídica ou, na dicção da lei, só é infracional o comportamento q ue "viole as regras
iurídicas de uso, qozo, Dromocão. Dro teção e recuDerac ão do meio ambiente". O
próprio dispositivo legal reconhece, em seu corpo, a sua insuficiência para,
autonomamente, caracterizar-se infração administrativa ambiental. patente, pois, que o
dispositivo legal em questão não se presta a tipificar condutas, pois sequer descreve,
em seu corpo, qualquer conduta típica, apta a ensejar sanções adminisúativas.

E o que não falta, é bom que se deixe consignado, sáo normas legais que fazem
previsão de infraçôes ambientais, tais como o código Florestal e as severÍssimas leis
ambientais estaduais e municipais. Se conduta típica houvesse, certamente os agentes
ambientais não teriam maiores diflculdad e U o tipo legal pertinente

t2





Ora, de tudo quanto dissemos, ficam claro que, de acordo com os princípios
constitucionais da legalidade e da tipicidade, as "rêqras iurídicas" em questão,
mencionadas expressamente no art. 70 da Lei 9.656/98, há que entender como "Leis".
em sentido formal e material, jamais atos do Poder Executivo, tais como Decretos,
portarias, Resoluções e que tais.

Em suma: Que LeÍ foi infringida pelo autor, segundo o auto de Ínfraçáo e o auto de
multa? De que infraçáo legal está sendo a autor multado no exorbitante e
desproporcional valor de R$ 16.616.27 (Dezesseis mil Seíscentos e Dezesseis reais
e Vinte e Sete Centayos)? Nenhuma lei é apontada, a não ser o código inexistente
que entra em desacordo com a DN 74lMG/04 (Deliberação Normativa), e, em confronto
real com ARTIGO 5o E XXXIX DA CF/888 como exaustivamente demonstrado, é
imprestável para, por si só, atender os princípios da legalidade e tipicidade, o que se
conclui quer de sua natureza, quer da referência que o próprÍo texto da lei faz a outras
normas jurídicas!!!!

\- ll.2-MERITO

Eu estou devidamente amparado legalmente como consta, a
documentação necessária que ora se faz presente na comprovação na veracidade dos
fatos com total legitimidade direito. Veja o que reza o AÉigo 5o XXXIX da CF/88 em
consoante com o CODIGO PENAL BRASILEIRO artíqo ío LEI 2.848140.

Art. 5o lodos são iguais perante a lei, sem distinção de
qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à
vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propiedade,
nos Íermos segulnÍes;

XXXIX - não há crime sem lei anterior que o defina, nem
ena sem revÊ comrn áo le al

A meu ver eu estou sendo tratado de forma desproporcional, ao que
a Lei não me prevê de direito no exercício legal da cidadania, por isso solicito soluções
imediatas de resoluçáo deste entrevero, que me resultou um desgaste emocional
muito grande. E muito cruel ser acusado indevidamente pelo o que não fez isso
caracleriza injustiça. A constituição Federal de 1988 prevê aplicação da Justiça e do
Direito, é o que estou p leiteando. Eu fui acusado na Lei M.84y',.08, AÉiqo 83, Anexo
1. Códi qo í 17, no que está totalmente alheio na pratica real cotidiana, no que não

l'.'.,.:7
-7-.
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confere no código da DN/74 da FEAM MG.
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Veja o que versa a LEI para o empreendimento de secaqem e salga de
couros bovinos:

DN/74 FEAM:

C-03 - lndústia de Couros e Peles e Produtos Simlares

C-03-01-A Secagem e salga de couros e peles

Pot. Poluidor/Degradador: Ar: P Agua: P Solo: P Geral: P

Porte

Área útit < 2 ha e Número de empregados < 20: Pequeno

Área útit > 5 ha ou Número de empregados > 50: Grande

Os demais: Médio

Como consta no boletim de ocorrência a minha área é de í0 m2. eu
não possuo nenhum empreqado, o meu terreno é totalmente minúsculo e eu não
faço nenhum lançamento de dejeto no solo, onde possa haver infiltraçáo, danificaçáo
do ambíente. Por isso eu entendo legalmente que eu náo estou enquadrado legalmente
na multa em que me foi aplicado, porque o meu empreendimento não é caraterizado
em nada como ilegal de acordo com a DN/74. como consta no texto supracitado. Por
lsso estou provando a falha técnica na operação profissional por parte dos agentes do
estado, no exercício do dever profissional, onde cai em contradição com a própria Lei
da qual ele é obrigado a trabalhar com submissão, onde assim praticam uma grande
injustiça, com isso o solicitante suplica pelo cancelamento da mesma.

A imputaçáo infracional á que submete-me está categoricamente em confronto
acintoso, espetaculoso e desrespeitoso com Q@ como pode observar o caso em

\- comento, o que nos leva á um forte PEDIDO DE &ECQNSIDERÂÇAO.

Da Falta de Descricão do Fato e Local da Suposta lnfração. Vício
Insanável. Nuljdêtde do Auto de lnfração

Disso, pode-se denotar que o auto de infração supracitado padece de erros
crassos, visivelmente eívado de falhas técnícas, que náo tem comprovaçáo jurídica
própria de auto infracional, eis que é um document , incide em vício insanável, por
indicação errônea do agente passivo, deven lo.

14
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Outro vício comum que se observa na seara do poder de polícia ambiental
é a Íalla de descrição do fato e do local da suposta infração. 

V;

Ia ';Com eíeito, o auto de infração ambíedtal é um documento pelo q
autoridade competente certifica a existêncÍa de uma conduta que se enquadra como
infração à Legislação, caracterizando devidamente a mesma e impondo, de forma
expressa, penalidade ao infrator. Ou seja, é um instrumento lavrado nos casos em que
se faz necessária a aplicação de penalidades.

O auto de infração é o documento pelo qual se inicia o processo
administrativo destinado a apuração da existência, ou não, da infração ambiental.
Deve necessariamente ser formal e reencher uisitos revistos na norma
ambiental aplicável. oriundo do poder de polícia que detém a administração pública
e, por ser da espécie de atos administrativos punitivos, são vinculados à lei e devem
respeitar. inteqralmente. o orincíoio da leqalidade.

Salienta-se que no auto de infração não há que se falar em
informalidade ou discricionariedade porquanto trata-se de ato vinculado e
punitivo, e a @ao cump rimento do devido pÍocesso

!g! constitucionalmente p revisto no inciso LIV do artiqo 5L

Ademais, em relaçáo à forma legal exigida, esta constitui requisito
vinculado e imprescindÍvel à sua perfeiçáo, pois a deficiência de forma induz a nulidade
do ato administrativo, viciando-o substancialmente e tornando-o, portanto, inválido.

Nos termos do artigo 97 do Decreto 6.514, de 22 de julho de 2008

Att. 97. O auto de infração deverá ser lavrado em impresso
propio, com a identiftcação do autuado, a descrição clara e
obietiva das infrações administrativas consúaÍadas e a
indicação dos respectivos disposftivos legais e
regulamentares infringidos, não devendo conter emendas ou
rasuras que comprometam sua validade. (Não gifado no
oiginal)
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Também dispõe o @9gg!931Z0-!!§. de 06 de março de 1972, que lrata
do processo administrativo fiscal, estabelecendo os elementos ímprescindíveis ao Auto
de lnfração, que de acordo com CURT TRENNEPOHL pode ser usado
analogicamente na de:fiaiçáo do conteúdo do auto de infra ção ambiental

Art. 10. O auto de infração será lavrado por seruidor
competente, no local da veificação da falta, e conterá
obigatoiamente:

I - a qualificação do autuado;

ll -olocal, a data e a hora da lavratura;
t-., -1/-t

lll - a descric.ão do fato

IV - a disposição legal infingida e a penalidade aplicável;

V - a determinação da exigência e a intimação para cumpi-
la ou impugná-la no prazo de tinta dias;

Vl - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou
função e o número de matrícula. (Não gifado o oiginal)

De acordo com CURT TRENNEPOHL:

administrativas consÍaÍadas deve permitir ao autuado
entender exatamente a irregularidade que lhe esúá sendo
imputada, permitindo o exercício da ampla defesa.
Consignar infrações vagas como 'causar poluição de
qualquer natureza' ou 'causar dano à unidade de
conservação' dificultam a defesa e viciam o o auto de
infraçáo. Poftanto, a descrição deve clara e inteligível,
estabelecendo, sempre que possível, um nexo de
causalidade entre a ação ou omissão e o dano ambiental
decone nte. " (N ão g ifado no oig i n a l)

Em verdade trata-se de vício insanável a falta de descrição clara e
objetiva da infração, pois impossibilita ao autuado o exercício ao seu direito de defesa

q{I

devêndo ser declarado nulo:
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Veja o que versa a DECRETO LE! FEDERAL 6.514/02 em seu artigo 100 § ío:

Arl. 100. O auto de infração que apresentar vício insanável
deverá ser declarado nulo pela autoridade iuloadora
comPetent!e, que determinará o arquivamento do processo,
após o pronunciamento do orgão da Procuradoia-Geral
Federal que atua junto à respectiva unidade administrativa
da entidade responsável pela autuação.

§ 10 Para os efeiÍos do caput, considera-se vicio insanável
aquele em que a co da autuacâo implica
modificacão do fato descdto no auto de infração. (Nao
gifado no oiginal)

Continua CURT TRENNEPOHL:

"O auto de infração pode, no entanto, conter eno formal, levando à necessidade de
saneamento ou anulação por pade da autoridade competente. E indiscutivel que o
documento não pode apresentaÍ falhas ou imprecisões que dificultem ou
impeçam a defesa, como effos ou dubiedade na descrição do fato combatido, no
enquadramento ou na dosagem da penalidade.

A forma não pode sobrepor ao conteúdo, mas é imprescindível. sob pena de
nulidade, que o fato que enseiou a autuaeão esteja clala!!!e!úejeg!§!E
descrito e os disposÍrvo s infingidos anotados corretamente, para que a ampla defesa
do autuado não reste oreiudicada." (Não grifado no oiginal)

E é assim que, por vezes, sáo lavrados os autos de infraçáo na seara ambiental

Muitas vezes, nada é descrito, nem qual é a atividade potencialmente poluidora
e nem onde estaria localizada.

Ora, o que poderia extrai-se do que fora descrito de forma demasiadamente
genérica? Muita coisa! Qual é atividade potencialmente poluidora? Onde teria ocorrido?
A que se refere? Qual aspecto do meio ambiente foi supostamente atingldo? Em
verdade, são perguntas, muitas vezes, sem respostas que possam ser extraídas de
autos de infração lavrados sem a identificação pormenorizada dos fatos e local de
ocorrência. Entáo, como defender-se de uma imputacão dessas? Definitivamente ,a
defesa do autuado se torna impossível pecificaçào do ilícito

7 /
#----
//

imputado
diante dessa falta de es
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Professora CURT TRENNEPOHL:

"A incorreta ou insuficiente descrição da infraçáo é o
Drrnc al vício insanável que se encontra nos autos de
infraçáo lavrados, por representar preiuízo para a defesa
do autuado." (Não gifado no original).

O auto de infraçáo é expressão do poder de polícia da administração
pública, que encontra limites e, tais limitações, por estarem previstas em lei, devem ser
observadas.

Sobre o tema, HELY LOPES MEIRELLES expõe que:

'Os {imites do poder de polícia administrativa são
demarcados pelo interesse social em conciliação com os
direitos fundamentais do indivíduo assegurados na
Constituicáo da República (artiso 5o). Do absolutismo
individual evoluimos para o relativismo social. Os EsÍados
Democráticos, como o nosso, inspiram-se nos pincípios de
liberdade e nos ideais de solidaiedade humana."

O autor conclui seus ensinamentos sobre as lÍmitações do poder de
polícia aÍirmando que se a autoridade ultrapassar o permitido em lei incidirá em abuso
de poder, corrigível por via judicial, pois o ato de polícia. como ato administrativo
que é. Íica sempre suieito a invalidacão pelo poder judiciário, quando praticado com
excesso ou desvio de poder.

Em havendo exiqência leqal acerca dos reouisitos do auto de
infração, vislumbra-se descaber ao órgáo autuador a discricionarledade de dispensá-
los. Para tanto, resgata-se, novamente, a pertinente doutrina de MEIRELLES;

"O ato de polÍcia é, em pincÍpio, discicionário, mas passará
a ser vinculado se a norma legal que o rege estabelecer o
modo e forma de sua realização. NesÍe caso, a autoidade
só poderá praticáJo validamente atenden das as

L-"-
1-J

exigências da lei ou regulamente peftin
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Quanto ao conceito de ato vinculado como é o caso das autuações
ambientais, é aquele para o q ual a lei estabelece os requisitos e condiÇões de sua
realização. Nessa categoria as imposiçÕes legais para a efetivação do auto de infração
absorvem, quase que por completo, a liberdade do administrador, uma vez que sua
açáo fica adstrita aos pressupostos estabelecidos pela norma legal para a validade da
atividade administrativa.

2r
1-4-

l/g 
'/ 
porDestarte,

ão ambiental do
não há como excluir a imposicão de penalidàd

conceito de ato unitivo. vez que visa punir e reprimír as
infrações administrativas dos particulares perante a adminisúaçâo, e, tratando-se de
puniçáo dirigida aos administrados é vinculada em todos os seus termos à forma legal
que a estabelecer.

O auto de infracão ambiental oriundo do poder de polícia da
administração pública, é ato formal. punitivo e vinculado. devendo, portanto, atender
os requisitos legaís previamenle estabelecidos.

Sendo constatada a inobservância da lei na expedição do auto de
infraçáo, sua nulidade é evidente, por afronta ao princípio da legalidade, da ampla
defesa e do contraditório, devendo o autuador anular o auto de infração, e dÍante da
negativa deverá o CIDADAO COMUM lesado ingressar em juízo a fim de promover a
medida judicial cabível.

infrac

Por fÍm, cumpre esclarecer que esse a indicação errônea de dispositivo
legal, que poderia descrever, minimamente uma conduta, o que poder-se-ia pensar
tratar-se de um vício sanável, em verdade, está sim a indicar que não houve descrição
dos fatos é evidente que o vício é insanável, conforme exaustívamente exposto
acima.

Veja um verbete de um grande jurista e Desembarg ador do Tribunal de SÃO pAULO:

DESEMBARGADOR RITZ.ATO NUNES

direito do consumidon 2.ed. SÁO pAIJLO: Saraiva

.) tn(. atinge
timen a, fim,Ío' fã,

frime ,s,
dí idu UNicológic ES tô

noda om I u eel'ra ue fetaa a z no note deraq adac mu oq pa
es n to da os o odec o a oh n ne t: douPes a ,u lo eu an temoego q q
lorva conOe m mas Lue eh cau. dosa er os e otco, to.n a rdo ,cfís e/oacl up

a se,,tida lo n v ops uL AnIZ npe to uc ors(N de
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il1.2-ACONCLUSAO

Existem vários ensinamentos acerca da justiça como legado pra todos nós, mormente
quando pleiteamos a mesma, em caráter de necessidade vital.

nos apregoa, professora muito bem acerca da
justiça. Veja bem:

"Se alguma divina existe enfre os homens é a iustiça".

- página 329 - Obras Completas.

"A acusação é sempre um infortúnio enquanto não verificada pela prova"

- página 112- Obras Completas

"A justiça atrasada não é justiça, senáo iniustiça qualificada e manifesta".

- página 321- Obras Completas

Um grande jurista alemáo FRÂNZ EDUARD RITTER VON LISZT nos versou muito
bem sobre a justiça. Veja bem

1

-./

(...) a pena justa será somente a pena necessária.
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A Administracão é formada por órqãos oue comoõem sua estrutura orqânica.

Esses órgãos não detêm personalidade jurídica própria e, por isso, não podem figurar
como sujeitos passivos em autos de infraçáo ambiental.

Também, observa-se que, por diversas vezes, o auto de infraçáo ambiental também
possui outros vícios insanáveis, tais como a falta de descriçáo dos fatos e o
apontamento do local de ocorrência da suposta infração.

Em todos esses casos o vÍcio é insanável, caso em que deverá ser anulado pela

Administração, sob pena de sofrer controle iudicial.

Por todo o exoosto reouer:

A) Que seja decretado à nulidade do auto de infração ora impugnado mediante o
acolhimento da preliminar

B) Se, eventualmente, o que náo se vislumbra, não for acolhido o pedido preliminar,
requer alternativamente, que seja convertida a multa imposta ao Autuado em
advertência por escrito, de acordo corn o artiqo 56. l. Decreto n' 4
iunho de 2008, estipulando o devido pÊzo paÍa o mesmo regularizar o tratamento de
esgoto de sua propriedade

C) Caso Vossa Excelência, entenda em náo converter a presente multa do auto de
infração em advertência por escrito, requer seja reduzido o valor da multa
administrativa ao valor mínimo da respectiva faixa de acordo com aft. 66. l. Decreto n"
tU.8/U, de 25 de iunho de 2008. lendo em vista o Autuado náo ser reincidente na
presente infraçáo

D) Não sendo de Vosso entendimento a diminuição do valor da multa aplicado, requer
o desconto em 30% de modo, a aplicar-se a atenuante, nos termos do Decreto no
/U.&tU, de 25 de iunho de 2(N8, presente no artigo 68, I, c, e, f.

E) Por derradeiro, não sendo acolhido nenhum dos pedidos acima, requer a intimação
do Autuado, mediante carta AR, para que proceda com de to do

L
Débito de acordo com o a 51 do Decreto no t14.84 de 2008.

2t





Sobre tudo, contamos com o alto díscernimento jurídico e o elevado senso de justíça
que certamente norteiam as decisões de Vossa Excelência.

Diante de todo exposto, espera e requer seja acolhida a presente defesa, cancelando-
se o auto de infração lavrado.

711

Termos em que

Pede deferimento

BELO ORIENTE MG, 09 de OUTUBRO de 20í8.

JEFERSON CLEITON NANTES
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Goyemo do E#do & ninas Geíals
Sistema EsÍadual de ltelo A,f7,bianta e Rêcursos Hídrrcos
Secrúría dê Esbdo & lteio Àmuente e DêsenvotvimenÍo Sü§í€aúáve,

PARECER ÚÍ{rcO X9

1-CABEçAtlrO

Auto de lnfraÉo: 53956/2016 Processà: CAP : 55 L485 I 2OtB

Embasâm€nto Lêgal: AÍt. 83, anerc l, GigG
117 e 16 do DecÍeg 44.9A4?W

Autuâdo: JefeÍson oeiton Nantes CPF:441.615.73ô!14

: Bêlo OÍientdMc Su rem Leste Mineiro

Boletim de Oconência nc: M731ô20L6422ü26 Data da lavratura d o N: !210!2016

2-RESUMO DAAUruAçÃO

2 - Código ne 106

1 - Código n" 117 lnfração 1- "Funcionor sem outorizoçõo ombientol de

Íuncionomento, empreendimento onde reoliza-se o secogem e solgo

de couro bovino, sem omporo de termo de oiustomento de conduto

com o órgõo ombientol competente, sendo verificodo o existêncio

de degrodoção ombientol' (sic\-.

lnfração 2- Por instolor e operor empreendimento poro obote de

onimois de médio e grande porte, sem os licenços de instoloçõo e

operoçõo, sem ompoto de termo de oiustamento de conduto c/ o
o ombientol com tente" src

Multa Simples: E inciso ll, do ârt. 56, do Decreto n' 44.9a4/2oOB

E inciso ll, do art. 73, do Decretó n' 47.383/2018

lnfração 1- Valor: RS L6.676,27 (dezesseis mil seiscentos e dezesseis reais e vinte e

sete centavos);
lnfraÉo 2 - Valor: RS 76.6f6,27 (dezesseis mil seiscentos e dezesseis reais e vinte e

sete centavos).
RESOLUÇÃO CONJUNTA SEMAD/FEAMIÊFIGAM ne 2349, de 29 de janeiro de 2016

a

AS$NAruRAMASPEQUIPE INTERDISCIPUNAR
Original Assinado1.239.863-2Canalho SihnJurídho - Lfuia
OriginalAssinado ü,7.402.651-9De acordo: Renata de Oliveira Sant'Ana
OriginalAssinad7.228.294-4De acordo: Daniel Sampaio Colen
OriginalAssinadA-bilL.267 .876-9De acordo: Elias Nascimento de Aquino

Penalidades licadas:

3 - RESUMO DA DEFESA APRESENTADA'

Data da cientlÍicação da

decisão:
2!@no]a

Data da postagem do
reair!o:

tr lntempestiva

E Tempestiva

tofiono]a

TempestMdade:

NAI tM - Rua Oito, 146, llha dos Ardúirs

CEPr 35.02G700 - GoveÍnador ValâdareíMG

I

ll



Govemo do Esâdo de Hinas Gerais
Srbtema Esúadual de lleio AmbienÍe e Recurcos Hídzbos
S€r,reÚ,,ria de Estado de lreio Ambientê e Desenvotvimento Sustentável

Resumo da oe idos:

1- Após qualificação, a parte autuada faz descrição dos fatos e reclama que o relatô do
auto de infração não condiz com a realidade;

2- Preliminarmente, afirma que não pretice abate bovino, que possui propriedade
minúscula onde abate. boi esporadicamente para consumo familiar e não para

comercialização; por isso aponta falha técnica na lavratura do auto de infração,
afirmando indevida e sugerindo ser anulada;

3- Solicita aplicação da autotutela administrativa, conforme art. 64 da Lei Estadual
74.78412007, eÍn razão do pedido de reconsideração da multa aplicada, cita
também as súmulas 346 e 473 do STF;

4- Reclama que houve afronta eos princípios da legalidade e da tipicidade; que as
infrações administrativas devem ser instituídas em lei, não em regulamento ou
instrução;

5- Menciona o ert. 83, Anexo l, código 106, no qual foi baseada a segunda infração;
informa que a autuação está em desacordo com a "Lei Federal de crimes
ambientais, Lei 9.606/98" (Sicf reclama da não aplicação da advertência, conforme
determina arligos 72 e 6e do comando normativo mencionado; que o fato de não
ter sido advertido gera nulidade; reclama acusação desprovida de íundamentação
técnico jurídica;

6- Afirma haver áls in idem, pois recebeu duas multas com a mesma descrição;
reclama apliceção do artigo 70 da Lei 9.605/98; remete a jurisprudênciâs referente
à aplicação de nulidáde de atos administrativos sancionadores; afirma que atos do
Poder Executivo como decretos não podem impor infrações administrâtivas e por
isso questiona a existência da infração legal e do valor exorbitante da multa;

7- Referente ao mérito, cita o artigo 5e da CF, afirma que não pratica o código C-03-
01-8 da DN COPAM 74/2OU; que não possui nenhum empregado, que não se
enquadra na descrição, e com isso afirma provar a falha técnica realizada pelo
agente autuante; reclama da falta de descrição do fato e local da suposta infração
bem como outros requisitos formais, devendo ser declarado nulo, por tratar-se de
vício insanável; menciona o Decreto ns 6.574108, art. 100, §1e e o Decreto ns
70.235fi2; cita "Professora Curt Trennepohl 'a incorreta ou insuficiente descrição
'da infração é o principal vício insanável que se encontra nos autos de infração
lavrados, por representar prejuízo par a defesa do autuado'." (Sic);

8- Remete ao abuso de poder e ao dano moral;
9- Diante do exposto, requer:

o Declaração de nulidade do auto de infração;
. Conversão da penalidade em advertência;
. Redução do valor ao mínimo estabelecido no Decreto Estadual 44.844/08;
. Aplicação de atenuantes nos termos do art. 68, l,'c','e','f' do Decreto

Estadual 44.844/08;
. Parcelamento da dívida conforme arti o 51 do decreto acima mêncionado

4- FUNDAMENTOS

4.1 - lnfração 01, Codigo 117, Anexo I do Decreto Estadual ne 44.8r'fJ&lq,., ügente à
época da autuat'o:

Auto làvrado por infração descrita no codi1o 717, Anexo I do Decreto
Estadual 44.844/08, vigente à época da autuação, vejamos:

tlÂl LM - Rua Oito, 1i16, llhâ dosAraúirs
CEP: 35.o2G7Oo - GovemadoÍ valadares/Mc



' Goyemo do Es/á/do de ,rinas G*ais
Sisêrra Esúrd.ral de Heio Ambieaúe e Recuísos Hidrrcos
SecÍeúaria de Esbdo de uêio Ambiqtte e DeLenvotvlmento SustenáYct

tL7Código

EspecificaÉo
das tnfrações termo de ajustamento de conduta com o órgão ou entidade ambiental competente, 59

cúnídã e exisúrcia d€ mluldto ou d€Íradacão ambiental.

Fundonar sêíÍr autoÍizacão que não amparado pornbl de funcionamento, desde

Grdv6slmaclassmcaÉo

Pena

Outras
Cominações

- multa simples; - ou multa simples e suspensão da atividade; - ou multa simples, suspensão

dos instÍumentos, petrechos, equipamentos ou veículos de
da atividade e demol o de obra

Quando for o ciso, apreensão
qual uer natureza ütilizados na infra

P.GRANDEP.MÉDOP.PEQUENOnerHcroÊrcn P, INFERIORANO: z)15

UFEMG

Rs 3,0109

RS 3.324,58R5 417,03 Rs 832,39Rs 83,07
Sem
Reincidência

Rs 4.985,50Rs 1.662,57Rs ss4,93Rs 193,84
Reincidência

Genéíica

Rs 8.307,31Rs 3.322,92Rs 41s,37 Rs 830,73Reincidência

Específica

E\re

Rs 33.230,89Rs 16.616,27Rs 4.15s,31Rs 41s,37Sem
Reiácidência

Rs 121.841,0sRs 12.46i,s1 Rs 27 .697,s7R5 1.561,46
Reincidência.

6ânérrca

GràrE

Em Boletim de ncia nc M731G201 ffi22m,26. página 05 do presente

processo administrativo, o agehte autuante descreve:

Também encontramos um local para secagem e salga de

couro, evento descrito na'DN COPAM 14104 sob o código: C-

03{1-8, sendo visualizado no momento da fiscalização vinte

couios de gado bovino em processo de seçagem em uma área

de dez metros quadrados em um cercado rústico

conÍeccionado com bambu e madeira, coberto com telhas de

ámianto. O referido material fica empilhado e entremeado de

sal, sendo cado oue o chorume serado cai sob o solo

causando deqradacão ambiental (Sic) (grifo

nosso)

lmporta ressaltar que os atos administrativos são revestidos de presuncão

de dade e leritim de. só ída frerte ineouívocas sem
sêntido contrário. É do impugnante o ônus de provar qualquer alegação que refute o

estabelecido nos documentos lavrados pelo órgão ambiental, o que não ocorreu no

presente caso.

No Al em questão, infração 01, a atividade foi descrita como de Porte P.

classificado eravíssima, com valor de RS 16.616,27, em conformidade çom a

Resolução Conjunta SEMAD/FEAM/IEFIIGAM ns 2349, de 29 de janeiro de 2016,

vejamos:

Al LM ' Rua Oito, 146, llha dos Areúirs
cEP: 35.o2c7m - GovêmadoÍ valadaí6/Mc



Govemo do EsÍado de lúines Gerais
Sistema Estaduel de Heio Amblente e Ref,'uÉos Hídrico§
Secretarie de Esâdo de lleio AmbienÍÊ e t]E.sênvdvimêrrúo SustêrrÍávê,

R5 33.229,22 Rs 166.146,12
Rerôcidência

Específica
RS 4.153,65 Rs 16.614,61

Sem

Reiírcldêrrcia
R5 4.153,65 Rs 16.616.27 Rs 33.230,89 Rs83.O74,72

Reincidência

Genéncâ
Rs 16.614,61 R5 33.229,22 Rs 83.073,06 Rs 830.730,60Grevíssima

Reincidência

Específicâ
Rs 16.614,61 Rs 33.229,22 RS 83.073,06 Rs 830.730,60

Conforme mencionado, a atividade de secagem e salga de couros e peles

consta listada em Deliberação Normativa COPAM ne -14/04, vi9ente à época da
autuação, vejamos:

C{3-01-8 Sêcasem e salga de couros e pêles

Pot. Poluidor/Degradador: Ar: P Água: P Solo: P Geral: P

Porte:
Área útil < 2 ha e Número de empregados < 20: D€queno
Área útil > 5 ha ou Número de empregados > 50: grande

Os demais: medio

Reclama a parte autuada da falta de descrição do fato, mas em item 6,
página 2, do presente processo administrativo, o agente autuante descrêve a

realização da referida atividade sem devida autorização do órgão ambiental, como já
transcrito acima; bem como constam as coordenadas do local (item 7). Não trouxe, a

parte autuada, documentos de contraprova, mas tão somente alegações contrárias,
que não são capazes de desconstituir a veracidade do ato administrativo praticado. O
Decreto Estadual 44.844/OB afirma em seu artigo 34, §2e " C.ofu oo outwdõ o ptow
dos fotos oue tenho olegodo, sem weiuÍzo do dever otribuído o oytotidode iulqodoro
wm instrucão do woaese"

4.2 - lnfração 02, C.ódigo 106, Anexo I do Decreto Estadual ns 44.8488/q8, vigente à
época da autuação:

Consta no auto, também, infração descrita no código 106, Anexo ldo
Decreto Estadual M.844/O8, qual seja: ,

Ainda em Boletim de OcorÉncia ne M731G201m2 referente ao2@26
código acima descrito, consta

Código 106

Especificação

das lnfrações
lnstalar, construir, testar, oDerâr qJ amoliar atlvidade e-fttiva ou mtendalmente mluidora ou
desradadora do meio ambielte sem as licÊnces de instalado ou de operação, desde que !&
amoarado @r teÍmo de ajustâmento de conduta com o ór8ão ou entidade ambrental
competente, se não constâtade a existêncja d€ mluicão ou degradacão ambiental.

Classificação Gre\re

Pena - multa srmples;
- ou multa simples e susÉiensão de atividades no caso de empreendimento ou atividade em
olglaçãqoul! i Ílqlalaç&.

Outras
Comrnações

Quando for o caso, demolição de obra, apreensão dos instrumentG, petrechos, equipamentos
ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração.

Al l-M - Ruâ Oito, 145, llha dos Áraúios
CEP: 35.02G70o - Govemadoí ValadâÍeVMG



Govqno do Esádo de ,linas Gereis
SiE;tdma EsÍá,dual dê neb Ambtentê ê Recur§os Hídlico§
Secrcúariá dê Elrúrdo & neio Ambiante e D*envotvimqtto Sustenével

N

"Verificamos que o local denunciado trata-se de um abatdouro de

animais de rnédio e grande oorte. etividade descrita na DN 74/04,

sob o códlgo: D-01{3-8, oMe após fiscalização não \êrificamos

desradaéo/ool uicão ambiental pela atividade descrita" (Sic[ (erifo

nosso)

No Auto de lnfração em questão, a infração 02, a atividade foi descrita como

de porte M,'classificacão gravê, com valor de RS 16.616,27 também êm

conformidade com a Resolução Conjunta SEMAD/FEAM/IEF/IGAM ns 2349, de 29 de

janeiro de 2016:

Referida atividade consta lístada em Deliberação Normativa COPAM ns

7 4/O4, vigente à época da autuaçào, vejamos:

D-01-03-1 Abate de animais dê médio e grande porte (suínos,

ovinos, caprinos, bovinos, eqÜinos, bubalinos, muares, etc.).

Pot. Poluidor/Degradador: Ar: M Água: G Solo: G Geral: G

Porte:
2 < Capacidâde lnstalada < 60 cebeças /dia : Pequeno

6Os Capacidade lnstalada <500 cabeças/dia: Médio

Capacidade lnstalada > 500 cabeças /dia: Grande

No item 1da página 3, do presente processo administrativo, o agente

autuante are EA de de anim is de méd e nde sem

devida licença do órgão ambiental; como já Üanscrito acima em parecer. como

relatado em auto de infração, não comorova a parte autuada fazer ius ao descrito no

Estadual tl4

ANO: z)15 REINODÊNOA P.INFERIOR P.PEqUENO P.MÉDro P.GRANOE

UFEMG

Rs 3,0109

Leríe

5ém
Reancidência

Rs 83,07 RS 417,03 Rs 832,39 Rs 3.324,58

Reincidência

Genérica
R5 193,84 Rs 554,93 Rs 1.662,s7 Rs 4.985,50

Reincidência

Específica
Rs 41s,37 Rs 830,73 R5 3.322,92 Rs 8.307,31

Grare

Sem

RÊiítirênda
RS 415,37 R5 4.15s,31 Rs 16.616,27 Rs 33.230,89

Rerncidência

Genéírca
RS 1.661,46 Rs 12.461,51 Rs 27.691,57 Rs 121.841,05

Reincidência

Específica
Rs 4.1s3,65 Rs 16.614,61 R513.229,22 Rs 166.146,12

Gravísima

5€m
Reincidência

Rs 4.1s3,6s Rs 16.616,27 Rs 33.230,89 Ps 83.O7 4,72

Reincidência

Genérica
R5 16.614,61 R5 33.229,22 Rsr83.073,06 Rs 830.730,60

Reincidência

EspecíÊca
RS 16.614,61 R5 33.229,22 Rs 83.073,06 R5 830.730,60

art. 29 -A do

NAI t ú - Rue Oito, 146, llha dos Araúior

cEP: 35.o2G7oO - Govemador valadaÍes/Mc



Govemo do Estado de Hinas Gerais
SrsÍezra Estádual de lúeio AmbienÍe e RecuÍsos Hídticos
Secretada de Esâdo de neio Ambiente e Desenyolvlmêírúo Susterrúáve,

Repita-se, os atos administrativos são revestidos de presunção de veracidade

e legitimidade, só desconstituída frente a provas em sentido contrário. É da parte

autuada o ônus de provar qualquer alegação. Quanto a isso, não só o já mencionado
Decreto Estadual44.844/08, comoo agora vigente Decreto Estadual 47.383h8, diz:

Art. 61 - A lavratura de auto de infração dispensa a realização de
perícia pelo órgão ambiental, cabendo o ônus Dro/a ao autuado

Também recente Súmula n q do STJ 618, diz " A inversão
oolico-e às ocões de desrudoúo ombiental'

Referente à alegação quanto à não 'ltipicidade" do ato praticado, à falta de
descrição do ato por parte do agente autuante, como acima mencionadas, parece
não merecer prosperar a argumentação.

Portanto a mera alegação de ser inverídica os relatos dos atos
administrativos praticados não afastam a veracidade e legitimidade a eles adstrita,
isso posto, não resta outra alternâtiva, qual seja opinar pela manutenção das
penalidades impostas.

4.3 - PrincÍpio da Legalidade e da Formalidade:

Quanto ao questionamento de falta previsão legal da descrição da infração,
importa salientar que, em Minas Gerais, a Lei 7.7721Í?ÍJ (que dispõe sobre a proteção,
conservação e melhoria do meio ambiente) diz:

Art. 15. As infrações às normas de proteção ao meio ambiente e
aos recursos hídricos, classificadas em leves, graves e gravíssimas
a critério do Copam e do Conselho Estadual de Recursos Hídricos -
CERH, serão punidas nos termos desta Lei

§2e - O í€culamento dêsta Lei detâlhará:
(...)

ll - o procedimento administretivo, as hiooteses ê os critérios para

aplicacãq, de sancões;
lll - a tioificâcão e a classificacão das infracões às normas de
protecão ao meio ambiente e aos rêcursos hÍdrico6;
(...)

Art. 16. As infrações a que se refere o êrt. 15 serão punidas com
as seguintes sanções, observadas as competêncías dos órgãos e
das entidades vinculados à Secretaria de Estado de Meio
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - Semad:
l- advertência;
ll - multa simoles;
lll - multa diária;
lV - apreensão dos animais, produtos e subprodutos da fauna e
flora, instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos de

ual uer natureza utillzados na infr ao
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V - destruição ou inutilizaCão do produto;

Vl - suspensão de venda e fabricação do produto;

Vll - embargo de obra ou atividade;

VIll - demolição de obra;

lX - suspensão parcial ou total das atividades;

X - restritiva de direitos.
(.)

Quantos aos requisitos de validade do ato administÍativo, o Decreto Estadual

M que regulamentava, à época, a Lei7772/8O, dizia

Art. 31. Verificada a ocoirência de infração à legislação ambiental

ou de recursos hídricos, será lavrado auto de infração, em três

vias, destinando-se a prirn€jra ao autuado e as demais à formação

de processo administrativo, devendo o iÍrstrumento conten

| - nome ou razão social do autuedo, com o respectivo endereço;

ll - fato constitutivo da infração;

lll - disposição legal ou rerülanrntar em que fundamenta a

autuação;
lV - circunstâncias agravantes e atenuântes;

V - reincidência;
VI - aplrcação das penas;

Vll - o prazo para pagamento ou defesa;

Vlll - local, data e hora da autuação;

lX - identificação e assinatura do servidor credenciado responsável

pela autuação; e
X - assinature dô infrator ou de seu preposto, sempre que

possível, valendo esta como notificação.

Nota-se.que o ato praticado pelo agente autuante faz menção da normativa

. regulamentar, conforme pode ser observado em páginas o2l03 do presente processo

administrativo.

Portanto, parece equivocada a afirmação de que o Auto de lnfração em

análise carece de base legal, por estar fundamentado em Decreto Regulamentar, o

que iria de encontÍo ao princípio da legalidade.

Como é sabido, os Decretos Regulamentares são normas jurídicas expedidas

pelo Chefe do Poder Executivo com a função de porme norizar e desenvolver as

dis rsea ftrtas lei viabilizando sua aplicação em casos específicos-

O princípio da legalidade,.por sua vez, que está consubstanciado no artigo

5ei tt, da Constituição Federal, que assim dispõe: "ninguém será obrigodo o fozer ou

deixor de fozer olgumo coiso senõo em virtude de leí"; não é violado pelo definido nos

regulamentos.

Uma vez estabelecidas, r lei, obriga s e regras para o uso dos bens
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ambientais, cabe ao Poder Público, com o escopo de viabilizar o exercício do poder de
polícia pelos órgãos competentes, detalhar os preceitos gerais, de forma a regular a

atuação da Administração, sempre em consonância com o princípio da legalidade,
cujo conteúdo, em sua aplicação aos órgãos públicos, e consubstanciado na noção
que o administrador só pode fazer aquilo que a lei - em sentido amplo - permite.

lmportante ainda mencionar, referente à tipicidade, que segundo Maria
Sylvia Zanella Di Pietro (Dl PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 29a
ed. Rio de Janeiro: Forense,2O16, p.779.), um dos orincíoios do processo

administrativo é o da atipicidade, secundo o oual nem toda infrdcão administratiya,
ainda oue orevista em lei, necessita ter o seu modelo com precisão na
mesma

No direito penal, o crime constitui uma atividade típica (ação ou
omissão ajustada a um modelo legal), antijurídica (contrária ao
direitq) e culpável. No direito administrativo, existe â exigência de
antijuridicidade, que constitui aplicação do princípio da legalidade,
si8nificando que o ilícito administrativo tem que ter previsão legal.
No entanto, a tioicidade nem semoÍe Dresente, terdo em vista
oue muitas administrâtivas. ainda oue Drevistas em lei.
não são descritas com orecisão, ou seia, não pondem a um

Dessa forma, o Decreto np M.844/O8, vigente à epoca da autuação, ao
tipificar e classificar as infrações às normas de proteção ao meio ambiente e aos
recursos hídricos e estabelecer procedimentos administrativos de fiscalização e
aplicação das penalidades, o faz em total obediência à lei, bem como a toda a
lecislacão ambiental pátria. O Decreto. ao prêscÍeve( a sancâo. nãolnovou na ordem
iurídica de forma autônoma , mas, apenas, concretizou o dever iuídico previsto em lei
stricto *nsu. não havendo oue se falar em violacão ao orinêíoio da lecalidade

Eventual violação ao princípio da legalidade restaria demonstrada tão-
somente se a norma regulamentar, desvinculada de qualquer regra legal, compelisse
o particular a.se sujeitar ao estabelecido exclusivamente pelo Poder Executivo, o que
não parece ter sido o caso em questão.

Portanto, o enquadramento detalhado das infrações ambientais e suas
penalidades no Decreto Estadual na 44.8M/08 não configura nenhuma afronta ao
princípio da legalidade.

Quanto ao questionamento da ausência de formalidade prevista em lei, em
sede de recurso, rmportante mencionar que o orincíoio do formal ismo moderado é
também chamado, por alguns autores, de princípio do informalismo ou princípio da
obediência à forma e aos procedimentos.

Conforme explica Dl PIETRO, informalismo não significa, nesse ca50,
ausência de forma; o processo administrativo é formal no sentido de que deve ser

NAI LM - Rua Oito, 145, Ilha dos ÂraúÍrs
CEP: 35.020.70O - Governador Valadàíes/MG

modelo definido em lei.



Govemo do Estldo de Ninas Gerais
SrlsÍerrra Esúadual de tlêio Ambie,tte e RecuÊos Hídricas
SécrcÍá,ria de Estado de l,/eio Ambiente e D,s,envolvimento sUstenável

reduzido a escrito econter documentado tudo o que ocorre no seu desenyolvimento;

é informal no sentido de que não está suieito a formas rígidas (Dl PIETRO, Maria

Sylvia Zanella. DireiÍo Administrativo. 29e ed,Rió de Janeiro: Forense,2016, p.715.1

Assim, o formalismo somente dane existir quando seia necessano para

atender ao interesse oúblico e oroterer os direitos dos oarticulares, 'mas não oode

seMr óbice às finalidades do procedimento

Nesse sentido estabelece a Lei np 14.184/02, que dispõe sobre o processo

administrativo no âmbito da administração pública estadual, em seu art. 75: "Os obs

do odmihistrdtiw não &endem de formo '. ueto owndo o lei

ou qwndo houver estobeleciú oor óroão doo

lmportante mencionar que houve especificação dos fatos cometidos bem

como identificação do local no auto de infração, como pode ser observado no

processo administrativo.

Diante do exposto, não sendo desconstituída veracidade característica do

ato administrativo, não há que se falar em anulação do Auto de lnfração e suas

penalidades.

4.4 - Quanto ao pedido de reversão da multa em advertência:

Requer a parte autuada aplicação dê advertência com base no art.72' I da

Lei Federal 9.605/93. lmporta relembrar que a mencionada lei dispõe sobre as

sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio

ambiente-no âmbito federal. No âmbito estadual aplica-se a Léi l772l8o e demais

normativas regu lamentadoras, dentre eias o Decreto Estadual 44.8441O8

O Decreto Estadual 44.8M12OO8, Anexo l, códigos 117 e 106, prevê a

aplicação de várias penalidades, sendo a. classifi das infra do presente caso,

graússima e Pra\ê. respectivamente. .Referente à
advertência a normativa diz:

aplicação da penalidade de

Art. 58. A advertênclâ será aplicada quando forem praticadas

infrácõs classifi cadas como lares.

Também o atual Decreto Estadual 47 .3831L8, diz

Art. 75 - A advertência será aplicada quando forem praticadas

infrações classifi cadas como lanes

Sendo, portanto, a solicitação do autuado, pedido, juridicamente,

passível de acolhimento.

4.5 - Da alegaÉo de Bis ln ldem:

neo

NAI LM - Rua Oito, 1,16,llhe dosAraúirs
CEP: 35.020"700 GovernâdoÍvalàdares/Mc



Governo do Estado de inas Gerais
Sistema Estadual de lüeio AmbienÍe e Recursos Hídnbos
Secretaia de Eshdo & Heio Ambie,rte e Desenvolvimênto Susêr,úáve,

Reclama a parte êutuada que houve dupla autuação referente ao mesmo
fato e no mesmo local, ocasionando bis in idem. Nesse sentido o princípio do non bis

in idem representa a proibição à reprodução de uma pena ou outra ocorrência de
forma duplicada.

Ocorre que conforme consta em Boletim de Ocorrência ne M7316-2016-
0220026, houve o cometimento de duas infrações descritas em dois códigos do
Decreto Estadual 44.844108. O referido BO descreve também a existência de duas
atividades listadas na DN COPAM na 74/04, conforme já relacionado em tópicos
acima. lsso posto, observa-se dois atos infracionais diversos, não parecendo tratar-se
de bis in idem.

4.6 - Presunção de legitimidade e veracidade dos atos do agente autuante - da falta
de regularizafo pela parte autuada - Decreto Éstadual ne 44.84412W1

Cumpre ressaltar que as afirmações do agente público fiscalizador possuem
presunçãojuns tontum de legitimidade e veracidade em razão da fé pública que lhe é
atribuída peloordenamento jurídico vigente. lsso significa que os atos administrativos
são presumidamente legítimos, legais e verdadeiros, admitindo-se, entretanto, prova
em sentido contrá rio, ônus oue na hiDótese em ouesülo. seria do autuado e não do
ósão onbiental. A Dresuncão de veracidade é o atributo do ato administrativo que
diz ito aos em decorrênci atributo sumem-se ve el os
fatos alecados oela Administração Pública

Segundo lecionava o mestre Hely Lopes Meirelles

Os ãtos ad m in istrativos, qualquer que seja sua categoria ou espécie,
nascem com a presunção de legitimidade, independentemente de
norma legal que a estabeleça. Essa presunção decorre do princípio
da legalidade da Administraçã.o, que nos Estados de Direito, informa
toda a atuação governamental.

Repita-se, nos -termos do parágrafo 2e do art. 34, do Decreto n"
M.844/20O8, "cobe ao outuodo a provo dos fotos que tenho olegodo, sem prejuízo do
dever otribuído o outoridode julgodoro poro instruçõo do processo" .

Somente uma materia probatória consistente e definitiva é capaz de afastar
a validade do ato administrativo. lmoorta destacar oue a Darte autuada não iunta
nenhum documento comorobatório dos fatos alecados em defesa

Relevante ainda mencionar que não há nos registros SIAM de formalização
em CPF da parte autuada, ou seja, rece uen howe ao me
regularizaÇão das atividades em nome do mesmo , conforme tela abaixo

abu

\
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.BE,r-

a9

Seódo assim, não assiste razão às alegações do defendente, haja vista a

presunção de veracidade e legitimidade dos atos administÍativos, e uma vez que não

há nos autos documentos que comprovem a licitude na conduta do autuado. Resta-se

opinar pela manutenção das penalidades aplicadas pelo àgente autuante.

4.7 - b pedido de aplicaÉo e atenuantes Art. 68, l, c, e, f - O..r",o 44.844108 -
vigente à época da auEação:

No que concerne às atenuantes previstas no art. 68, inciso l, "c", "e", "f" l-tá

de se ressaltar que todas foram meramente citadas no recurso, sem contextualização

fático-jurídica para eventual aplicabilidade ao caso em questão, e sem documentos

comorobatórios do cabimento de atenuantes o que já importaria no seu

afastamento, posto que todos os pedidos devem ser formulados com a exposição de

seus fundamentos (art. 34, §2e, do Decreto na 44.844/2OO8l.

Quanto à atenuante da menor gravidade dos fatos tendo em vista os

motivos e suas consequências para a saúde pública e para o meio ambiente e

recursos hídricos (alínea c do art.68, l), não pode ser considerada, pois se trata de

infracões de natureza gravíssima e grave, não havendo que se falar em menor

sravidade dos fatos

Em relação à colaboração do infrator com os órgãos ambientais na solução

dos problemas advindos de sua conduta (alínea e do art.6& l), também não pode ser

consrderada, pois para a configuração dessa atenuante exige-se mais do que assumir

o erro e buscar a regularização ambiental (o que sequer comprow ter ocorrido), ou

receber os servidores do órgão no empreendimento para efetuar a devida

fiscalização, ou atender às informações de servidor credenciado, eis que tais atos

oossuem natureza @gente . obrisatórios a oualouer em edor

Também referente à alínea "f' , não Íaz a parte autuada comprova ode

\
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tratar-se de infração cometida por produtor rural em propriedade rural que possua

reserva legal devidamente averbada e presêrvada. Logo, por falta da caracterização
dos requisitos legais, opinamos pelo afastamento da diminuição de pena requerida na

defesa.

4.8 - Valor da multa e aplicação de reincidência:

Referente à alegação de equívoco quanto âo valor da multa, importante
salientar que os valores são estabelecidos mediante Resolução Conjunta
SEMAD/FEAM/IEFIIGAM ns 2349, de 29 de janeiro de 2016, no qual o agente
autuante estabeleceu valor descrito em resolução, conforme já mencionado, não

sendo aplicada reincidência.

4.9 - Do pedido de parcelamento:

Caso houvesse interesse em realizar o parcelamento do valor da multa, o
autuado deveria observar os requisitos do Decreto Estadual ns 46.668/08,'em
especial, de seu art.57:

Art. 57. O pedido de parcelamento importa:
| - o reconhecimento dos cráditos estaduais não tributários nele
incluídos, ficando a suã concessão condicionada à renúncia ao

direito sobre o qual se fundam ou se fundariam as ações judiciais

contestando a exigência;
ll - a desistência de ações ou embargos à execução fiscal nos autos
judiciais respectivos;
lll - a desistência de impugnaÇões, defesas e recursos apr€sentados
no ámbito administrativo relacionados com a exigência; e
lV - confissão extrajudicial irrevogável e irretretável do crédito
estadual não tributário, nos termos dos arts. 348, 353 e 354 do
Código de Processo Civil.

Desta feita, a demanda por parcelar o valor da multa imp lica desistência da
defesa e de eventuais recursos- Sendo assim, caso o autuado tivesse interesse em

solicitar o parcelamento deveria tê-lo feito, atestando as implicações acima descritas

5 -CONCLUSÃO

I Manutenção das penalidades

Pelo não acolhimento dos argumentos apresentados pelo Autuado em sede
de recurso, face à ausência de fundamentos de fato, de direito e documentos que
justificassem o acolhimento das argumentações ap
penalidades aplicadas no presente alllolle-infEdo e lgoforne Éfutodamentado em

lmportante salientar que este parecer é baseado em documentos acostados

ng presenle -oreeesse êdl0lnjstrallvq e tem
administrativo praticado pelo agente autuante fora realizado em conformidade com

parecer

resentadas. Pela manutençêg das

como pressuposto que o ato
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os princípios constitucionais referidos no art. 37 da Constituição Federal de 1988;

bem como demais princípios norteadores da adminittração pública, razoabilidade,

Ressalta-se que o valor da multa aplicado é passível de incidência de juros e
devida atualização conforme preceitos da Lei 2t.735h5 e demais normativas
pertinentes.

É o parecer, salvo melhor juízo. Sendo o mesmo meramente opinativo,

previstas deverão ser recolhidas no prazo de

trinta dias, sob pena de inscrição em dívida ativa, conforme determina art. 113 do
Decreto Estadual 47.383h8. Dê ciência ao autuado das decisões proferidas no

processo administrativo de auto de infração por qualquer dos meios indicados no §

1e do art. 57 do mesmo decreto.

A decisão oroferida sobre o recurso aoresentado é inecorrível (aft. 69,

proporcionalidade, dentre outros; relembrando ainda q

portanto, não.vincula a decisão da autoridade comoetente

Decreto Estadual 47.383/181. As multas

mensurâ análise técnica, mas Éo somente controle orocessual

esta aoreciacão não

E Considerações Finais

Remete-se o presente auto à deliberação do COPAM, URC do Leste Mineiro,

conforme determinado no Decreto 47.04212076:

Art. 73-A - Excetuado o disposto no art. 73, compete à URC do

autc de infração, nos termos dos incisos I e ll do
do-art. 23 e inciso ll do parágrafo único do art.54

O Diretor de Fiscalização Daniel Colen assina este parecer em concordância com a

análise jurídica feita por esta equipe interdisciplinar

parágrafo único
Superimendentes Resi onais de Meio Ambiente em processos de

rio e Fiscali

em face das decisões
Ambiental

Cooam iulqar os recursG i

Governador Valadares/MG, 25117.1201.9 arur,
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