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PARECER ÚNICO RECURSO Nº 198/2017 

Auto de Infração nº: 96351/2016 Processo CAP nº: 442911/16 

Auto de Fiscalização/BO nº: 33326/2016  Data: 03/05/2016 
Embasamento Legal: Decreto 44.844/2008, Art. 83, anexo I, código 122 

 
Autuado: 
Erasmo Carlos Rabelo 

CNPJ / CPF: 
598.194.996-15 

Município: Unaí/MG 
 

EQUIPE INTERDISCIPLINAR MASP ASSINATURA 

Tallita Ramine Lucas Gontijo 
Gestor (a) Ambiental com formação jurídica 

1401512-7 Original Assinado 

Luiz Ricardo Viana Melo 

Gestor (a) Ambiental com formação técnica 
1306853-1 Original Assinado 

De acordo: Sérgio Nascimento Moreira 
Diretor Regional de Fiscalização Ambiental 

1380348-1 Original Assinado 

De acordo: Renata Alves dos Santos 
Coordenadora do Núcleo de Autos de Infração 

1364404-2 Original Assinado 

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

1138311-4 Original Assinado 

 
1. RELATÓRIO 
 

Na data de 23 de maio de 2016 foi lavrado pela Diretoria Regional de Fiscalização 
Ambiental da SUPRAM NOR o Auto de Infração nº 96351/2016, que contempla as 
penalidades de multa simples no valor de R$33.230,89, e de embargos das 
atividades, por ter sido constatada a prática da seguinte irregularidade, prevista no 
artigo 83, anexo I, código 122, do Decreto Estadual nº 44.844/2008: 
 

“I – Causar poluição ambiental ou degradação ambiental de qualquer natureza, que resulte ou 
possa resultar em dano aos recursos hídricos, as espécies vegetais, aos ecossistemas e 
habitats”. (Auto de Infração nº 96351/2016) 

 
Em 19 de junho de 2017, a defesa apresentada foi decidida pela Superintendência Regional 
de Meio Ambiente, sendo mantidas as penalidades aplicadas. 
 
O Autuado foi devidamente notificado de tal decisão e apresentou recurso, protocolado 
dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto pelo art. 43, do Decreto Estadual nº 44.844/2008, 
portanto tempestivo, no qual alega, em síntese, o seguinte: 
 

1.1. O laudo técnico não comprovou que o acusado agiu ou se omitiu para que o 
resultado danoso ocorresse; 

 
1.2. A multa arbitrada teve um valor exorbitante, não atendendo aos critérios de 

razoabilidade; 
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1.3. Requer a aplicação das atenuantes previstas no art. 68, alíneas “e” e “g”, do Decreto 

Estadual nº 44.844/2008; 
 

1.4. Requer a redução da multa em 50%, nos termos do art. 49, do Decreto Estadual nº 
44.844/2008. 

 
2. FUNDAMENTO 

 
Os argumentos apresentados no recurso são desprovidos de quaisquer fundamentos 
técnicos ou jurídicos capazes de descaracterizar o Auto de Infração em questão. Não 
obstante, consideramos oportuno tecer as seguintes considerações: 

 
2.1. Da constatação do dano ambiental. 

 
Quanto ao dano ambiental, conforme demonstrado no Parecer Único – Defesa, foi verificado 
que houve erosão causada ao solo. Vejamos: 

 
“[...] Além disso, por falta de práticas conservacionistas do solo, há pontos de erosão, com 
carreamento de sedimentos para o referido córrego, podendo causar assoreamento do 
mesmo”. (Auto de Fiscalização n° 33326/0016) 

 
Ademais, o fato de não ter ocorrido o assoreamento do córrego não significa que não 
ocorreu dano ambiental, uma vez que os pontos de erosão, com carreamento de 
sedimentos para o córrego, por si só, já caracterizam dano ambiental. 
 
Ressalte-se que as fotos 5 e 6 (fls.08/v), anexadas ao Relatório Técnico de Fiscalização, 
comprovam a erosão no acesso à captação no córrego Aleixo. 
 
Assim, não restam dúvidas quanto à existência da infração ora constatada. 
 
Demais disso, vale mencionar que dentre os Princípios da Administração Pública está 
elencado o da Presunção de Legitimidade, segundo o qual todo ato emanado da 
Administração Pública encontra-se inseparavelmente ligado à Lei, que lhe dá o necessário 
suporte de validade. 
 
Como é sabido, a presunção de legitimidade ostenta a prerrogativa iuris tantum de fazer 
prevalecer a sua pretensão até prova em contrário, pois se supõe legais e verdadeiros os 
fatos alegados pela Administração Pública durante a execução de suas atividades 
administrativas. 
 
Por se tratar de presunção relativa de legitimidade e, por conseguinte, admitir prova em 
contrário, o efeito prático de tal presunção é o de inverter o ônus da prova. Assim, o ônus de 
provar que não praticou a infração verificada, constatada pelo órgão ambiental compete à 
Infratora. 
 
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.) 
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2.2. Do valor da multa. 

 
No que tange ao valor da multa, certo é que a autuação foi realizada considerando os 
valores mínimos estabelecidos no art. 66, do Decreto nº 44.844/2008, considerando os tipos 
de infrações verificadas e o porte do empreendimento. 
 
Pela simples análise dos critérios de valoração das multas previstos no Anexo I, do 
sobredito Decreto, percebemos que, considerando o tipo de infração constatada, prevista no 
código 122 e classificada como gravíssima, bem como o porte do empreendimento, que é 
médio, nos termos da Deliberação Normativa COPAM nº 74/2004, aliado ao fato de que o 
autuado não é reincidente, o valor mínimo previsto da autuação para a multa é justamente 
R$33.230,89, valor este que consta no Auto de Infração em análise. 
 

2.3. Da inaplicabilidade das atenuantes previstas nas alíneas “e” e “g”, do Art. 68, I 
do Decreto Estadual nº 44.844.2008. 
 

O recorrente pleiteia a aplicação das atenuantes das alíneas “e” e “g”, do Art. 68, I do 
Decreto Estadual nº 44.844.2008, mas não apresenta qualquer razão plausível para 
acolhimento das mesmas. 
 
No caso vertente, não foi verificada qualquer efetiva colaboração do infrator com os órgãos 
ambientais na solução dos problemas advindos de sua conduta. Portanto, não é cabível a 
aplicação da atenuante constante na alínea “e”. 
 

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

 
Da mesma forma, inaplicável a atenuante prevista no art. 68, alínea “g”, uma vez que no 
empreendimento o uso dos recursos hídricos não é de uso exclusivo para consumo 
humano, motivo pelo qual não pode ser aplicada a atenuante prevista na alínea “g”. 
 

“g) tratar-se de utilização de recursos hídricos para fins exclusivos de consumo humano, 
hipótese em que ocorrerá redução de trinta por cento;” 

 
Destarte, conforme demonstrado, não se vislumbra a possibilidade de aplicação das 
referidas atenuantes relacionadas no art. 68, do Decreto Estadual nº 44.844/2008.  
 

2.4. Da redução da multa em 50%, nos termos do art. 49, do Decreto Estadual nº 
44.844/2008. 
 

Com relação ao pedido de redução do valor da multa, nos termos do art. 49, do Decreto 
Estadual nº 44.844/2008, tal solicitação deverá ser feita após decisão definitiva do 
respectivo Auto de Infração. 
 
Portanto, conforme restou demonstrado, a lavratura dos Autos de Fiscalização e de 
Infração, bem como a aplicação das penalidades em análise, se deram em expresso 
acatamento às determinações do Decreto Estadual nº 44.844/2008. 

 
3. CONCLUSÃO 
 
Por todo o exposto, considerando as argumentações apresentadas pelo recorrente e a 
ausência de fundamentos técnicos e jurídicos capazes de descaracterizar o respectivo Auto 
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de Infração, remetemos os presentes autos à URC COPAM Noroeste de Minas, nos termos 
do art. 9º, “V”, “b” do Decreto Estadual nº 46.953/2016, sugerindo a MANUTENÇÃO da 
penalidade de MULTA SIMPLES aplicada e EMBARGOS DAS ATIVIDADES. 


