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PARECER ÚNICO  PROTOCOLO Nº 148850/2017 

Indexado ao Processo nº 20984/2011/003/2014 Auto de infração nº 48095/2014 

 
1. Identificação 
 
Autuado: 
Régis Wilson Nunes Ferreira e Outro 

CNPJ / CPF: 
251.749.498-33 

Empreendimento: 
Fazenda Ryo Matsu II e Ryo Matsu IV 

 
2. Discussão 
 
Em 26 de junho de 2014, foi lavrado pela Diretoria Regional de Regularização Ambiental, o 
Auto de Infração nº 48095/2014, que contempla as penalidades de MULTA SIMPLES, no 
valor de R$ 10.191,62 (dez mil, cento e noventa e um reais e sessenta e dois centavos) e 
SUSPENSÃO DE ATIVIDADES, em face do autuado Régis Wilson Nunes Ferreira e Outro/ 
Fazenda Ryo Matsu II e Ryo Matsu IV, por ter sido constatada a prática da seguinte 
irregularidade, prevista no artigo 83, anexo I, código 106, do Decreto nº 44.844/2008: 

 
“Operar as seguintes atividades: horticultura; cultura anual, excluindo a olericultura; avicultura 
de corte e reprodução; silvicultura; barragem de irrigação; armazenamento de agrotóxico e 
posto de abastecimento, sem a devida licença de operação”. (Auto de Infração nº 48095) 
 

Em 21 de maio de 2015, a defesa apresentada foi decidida pela Superintendência Regional 
de Meio Ambiente, motivo pelo qual as penalidades aplicadas foram mantidas (fl. 26). 
 
O autuado foi devidamente notificado de tal decisão por meio do OF/SUPRAMNOR/Nº 
466/2016 (fl. 28), em 1 de abril de 2016, conforme consta no Aviso de Recebimento 
presente à folha 40. 
 
O recurso é tempestivo, posto que foi protocolado dentro do prazo de 30 (trinta) dias 
previsto pelo art. 43, do Decreto Estadual nº 44.844/2008, e alegou, em síntese, que: 
 
� O recorrente vinha desde 2011 tentando regularizar a situação de suas propriedades 
rurais, através do processo administrativo nº 20984/2011/001/2014 e a demora na obtenção 
da licença Ambiental não se deu por culpa do recorrente, que não pode ser onerado ainda 
mais com a manutenção da multa aplicada. O licenciamento ambiental precisa ser mais ágil 
e transparente, pois a excessiva burocracia do processo resulta em demora, como no 
presente caso. 

 
� O auto de infração foi lavrado de forma equivocada e em desacordo com a realidade 
fática, sendo impossível constatar se houve de fato a verificação, posto que não há qualquer 
irregularidade do recorrente; 
 
� O auto de infração está eivado de vício por ofensa aos princípios da legalidade, finalidade 
e motivo e pela ausência de assinatura pelo autuado, devendo ser declarado nulo. 

 
� Caso não seja acolhida a presente defesa, que a multa seja aplicada pelo valor mínimo 
considerando a natureza e a extensão da infração. 
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3. Análise 
 
Os argumentos apresentados no recurso são desprovidos de quaisquer fundamentos 
técnicos ou jurídicos capazes de descaracterizar o Auto de Infração em questão. Não 
obstante, consideramos oportuno tecer as seguintes considerações:  
 
A defesa alega que o recorrente foi autuado durante a análise de processo de licenciamento 
e que não poderia ser onerado pela demora na obtenção da Licença. Porém, tal argumento 
não é apto a descaracterizar a referida autuação, uma vez que, conforme constatado no 
Sistema Integrado de Informação Ambiental – SIAM, já havia procedimentos administrativos 
referentes ao empreendimento anteriores à formalização da Licença de Operação Corretiva 
em análise, não se tratando, portanto, de hipótese de denúncia espontânea prevista no art. 
15, do Decreto Estadual nº 44.844/2008. 
 
Ademais, foi constatado durante a vistoria que as atividades do empreendimento estavam 
operando sem a devida licença ambiental. Transcrevemos o Auto de fiscalização nº 106707 
que verificou o seguinte:  
 

“O empreendimento está operando sem a devida Licença de Operação as seguintes 
atividades: Culturas Anuais, Horticultura, Avicultura de Corte e Reprodução, Silvicultura, 
Barragem de Irrigação, Armazenamento de agrotóxicos, ponto de abastecimento aéreo. ”  

 
Diante dessa constatação, o empreendedor foi autuado pela infração prevista no art. 83, 
anexo I, código 106, do Decreto Estadual nº 44.844/2008, qual seja: 
 

“Instalar, construir, testar, operar ou ampliar atividade efetiva ou potencialmente poluidora ou 
degradadora do meio ambiente sem as licenças de instalação ou de operação, desde que não 
amparado por termo de ajustamento de conduta com o órgão ou entidade ambiental 
competente, se não constatada a existência de poluição ou degradação ambiental”. 

 
Os demais argumentos apresentados no recurso são os mesmos que já haviam sido 
discutidos no parecer referente à defesa. A despeito de tal fato, consideramos oportuno 
tecer as seguintes exposições: 
 
Resta comprovado que não há que se falar em inexistência da situação fática, uma vez que 
foi verificado, por ocasião da vistoria, inclusive na presença do gerente do empreendimento, 
Sr. Valdir Pereira Barbosa, e dos consultores ambientais Allan Pimenta Barros e Deyver 
Daniel Prates Martins, que o empreendedor estava operando as atividades supracitadas, 
sem a devida Licença Ambiental, caracterizando, portanto, a irregularidade prevista no 
Decreto estadual supracitado. 
  
Além do mais, vale mencionar que, dentre os Princípios da Administração Pública, está 
elencado o da Presunção de Legitimidade, segundo o qual todo ato emanado da 
Administração Pública encontra-se inseparavelmente ligado à Lei, que lhe dá o necessário 
suporte de validade. 
 
Como é sabido, a presunção de legitimidade ostenta a prerrogativa iuris tantum, que faz 
prevalecer a sua pretensão até prova em contrário, pois se supõe legais e verdadeiros os 
fatos alegados pela Administração Pública durante a execução de suas atividades 
administrativas. Por se tratar de presunção relativa de legitimidade e, por conseguinte, 
admitir prova em contrário, o efeito prático de tal presunção é o de inverter o ônus da prova. 
Assim, o ônus de provar que não praticou a infração verificada, constatada pelo órgão 
ambiental, compete ao Autuado. 
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Neste diapasão, trazemos à baila o seguinte ensinamento do renomado doutrinador e 
administrativista Edis Milaré: 
 

“Em virtude desse atributo, o ônus da prova é carregado ao suposto infrator, a quem incumbe 
desconstituir o auto de infração, demonstrando estarem ausentes os pressupostos jurídicos da 
responsabilidade administrativa”. (MILARÉ, Edis. Direito do Ambiente. Doutrina-Jurisprudência-
Glossário - 3ª edição revista. São Paulo: RT, 2004. pág., 697.) 

 
Conforme já mencionado no parecer da defesa, não há que se falar em nulidade do Auto de 
Infração por ofensa aos princípios da legalidade, finalidade e motivo ou pela ausência de 
assinatura pelo autuado. Tal alegação mostra-se totalmente equivocada, uma vez que, no 
caso vertente, para exercer as atividades do empreendimento é imprescindível que haja 
Licença Ambiental. 
 
Portanto, a lavratura do Auto de infração se deu plenamente de acordo com a realidade 
fática encontrada e atendendo a todas as formalidades da legislação vigente. 
 
Quanto à alegada falta de assinatura do infrator no Auto de Infração, o art. 31, do Decreto 
Estadual nº 44.844/2008, é claro no sentido de que a assinatura do infrator ou de seu 
preposto não é de requisito imprescindível à validade do mencionado documento. Vejamos: 
 

“Art. 31. Verificada a ocorrência de infração à legislação ambiental ou de recursos hídricos, 
será lavrado auto de infração, em três vias, destinando-se a primeira ao autuado e as demais à 
formação de processo administrativo, devendo o instrumento conter:  
 
[...] 
 
X - assinatura do infrator ou de seu preposto, sempre que possível, valendo esta como 
notificação”. (Sem destaque no original).  

 
O art. 32, do mesmo Decreto, vem reforçar afirmativa exposta acima, já que prevê a 
possibilidade de encaminhamento do Auto de Infração por via postal: 
 

“Art. 32. Não sendo possível a autuação em flagrante, o autuado será notificado, pessoalmente 
ou interposta pessoa, por via postal com aviso de recebimento, por telegrama, por publicação 
no Órgão Oficial dos Poderes do Estado ou mediante qualquer outro meio que assegure a 
ciência da autuação.  
 
Parágrafo único. Para produzir efeitos, a notificação por via postal independe do recebimento 
pessoal do interessado, sendo suficiente que a correspondência seja entregue no endereço por 
ele indicado ou no local da infração. ” 

 
Conforme consta no Aviso de Recebimento presente à folha 4, o autuado foi devidamente 
notificado do Auto de Infração por meio do OF/SUPRAMNOR/Nº 1078/2014 (fl. 3), em 3 de 
julho de 2014. Desta forma, não há que se falar em qualquer tipo de vício formal ou material 
na lavratura do Auto de Infração em apreço, uma vez que se deu em expresso acatamento 
às determinações contidas no Decreto Estadual nº 44.844/2008, que rege a matéria em 
nível estadual. 
 
Quanto ao pedido de aplicação do valor mínimo da multa, cabe esclarecer que a penalidade 
já foi aplicada no valor mínimo da faixa correspondente estabelecido pelo Decreto Estadual 
nº 44.844/2008, para infrações graves em empreendimentos de pequeno porte. As 
atenuantes cabíveis ao caso já foram devidamente consideradas por ocasião da lavratura do 
Auto de Infração, e a multa já foi reduzida em 30% do seu valor inicial, não sendo possível 
qualquer outra redução desse valor por ausência de previsão legal para tanto. 
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Ademais, cabe ainda esclarecer que os documentos juntados após a apresentação do 
recurso, que foi protocolado em 15 de abril de 2016, (fls.32/46), não foram analisados 
devido à inobservância do art. 40, do Decreto Estadual 44.844/2008: 
 

“Art. 40. Apresentada a defesa ou recurso ter-se-á por consumado o ato, não se admitindo 
emendas, salvo o disposto no § 1º do art. 35 deste Decreto. ” (Sem destaque no original). 

 
Assim, com a apresentação do recurso, ocorreu a preclusão do direito de apresentação de 
eventuais novos argumentos e/ou documentos referentes ao recurso, motivo pelo qual não 
serão analisados. 
 
Conforme exposto acima, os argumentos trazidos no recurso não são suficientes para 
afastar a infração em comento, não havendo dúvidas de que os motivos ensejadores da 
aplicação da respectiva multa são incontestáveis. 
 
Quanto à penalidade de suspensão das atividades aplicada ao empreendimento, sugerimos 
que não seja mantida, uma vez que o empreendimento já obteve a Licença Ambiental, nos 
termos do art. 76, §3º do Decreto Estadual nº 44.844/2008. 
 
Portanto, conforme restou demonstrado, a lavratura dos Autos de Fiscalização e de 
Infração, bem como a aplicação da penalidade em análise, se deram em expresso 
acatamento às determinações do Decreto Estadual nº 44.844/2008. 
 
4. Parecer Conclusivo 
 
Por todo o exposto, considerando as argumentações apresentadas pelo autuado e a 
ausência de argumentos técnicos e jurídicos capazes de descaracterizar o respectivo Auto 
de Infração, remetemos os presentes autos à URC COPAM Noroeste de Minas, nos termos 
do artigo 73, parágrafo único, do Decreto Estadual nº 47.042/2016, sugerindo a 
MANUTENÇÃO  da penalidade de MULTA SIMPLES e a EXCLUSÃO  da penalidade de 
SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES uma vez que o empreendimento já obteve a devida licença 
ambiental. 
 
Data: 21/02/2017 
 
Equipe Interdisciplinar:  MASP Assinatura  
Marcelo Alves Camilo 
Gestor Ambiental 
 

1147830-2 Original Assinado 

Isabela Pires Maciel 
Gestora Ambiental de formação Jurídica 
 

1402074-7 Original Assinado 

De acordo: Ricardo Barreto Silva 
Diretor Regional de Regularização Ambiental 
 

1148399-7 Original Assinado 

De acordo: Rodrigo Teixeira de Oliveira 
Diretor Regional de Controle Processual 
 

1138311-4 Original Assinado 

 
 


