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f,MBASAMf,NTO L[GAI-: Arts. 86 do
Decr€lo n" {48+í08

AUTUADO: GUILHTRME QUEIROZ FERREIRA CPF N': 049.984.326-6,1
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Carlos Fredcrico Bâstos Quciroz Gestor Juridico
t{03685-9

De acordo: Priscila Bârroso de Oliveim - CooÍdenadora
do Núcl€o d€ Autos de Infração 1379670-l .§>
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De âcoÍdo: Gislaído Vinicius Rochâ de Sourâ - Diretor de
Fiscalizaçiio 1182851-3
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Govemo.to Estâclo de tlinas Gerais
Sístema Estacluel cle Meto Ambiente
Sêcreàda de EsÍado de eio Amüente e Desenvolvimento Sustentavel
supêánílhdêncie Regional de lreio amblente - suPRAlt
Dírctona cre Regional de Controle Processual - DRCP
Núcl.o c,e Autos de lnínção - NAI

PARECER DE R-[CT]RSO N'58I/20I9

I - CABEçALHO

N" do Auto de 0,1291:/2019

67155 t/19
CUILTIERME EIROZ FLRREIRA

CPF/CNP.I: 0.r9.984.r16-6,1

2 -RDSUMO DA ÀUTUAÇÂO

l)€{:reto .14.84-r/2008

Desr

I - Código n" 30l.ll. b 1- Desmalar 40.0 (quarenta) hectâres dc vegetação íativa
campe$re. tipica de cerràdo. mediante coÍe râso. com deíoca. em
área comum. sem aulorização do óÍgão ambiental compctente.

Penalirlâdes.\ icâdâs:

Multâ Simples: inciso II. do art- 56. do Decreto n'44.84,1/2008
Valor: R$ 36.552,40 (rrinta e scis mil. quinhcntos e cinquenta e dois reais e quarentâ 

i

centavos)
Ínciso IX. do aít. 56. do Decreto n"

Nome/Râzâo Social:

Data da larrâturâ: 24/10/2016

I

J - RISUMO DO RECURSO APRISfNTADO

Datâ dr rotiÍicsçâo dâ
decisãoi
oat07t20t9

B Intcmpesti!â

tri(itos dr Àdmissihilidâdê:

Cumpre todos os requisitos de admissibilidadc previstos pclo ârt.34 do Decreto n'
.1.t.8.1,1/100E

Resumo dâ

I - Que o Requerente é pessoa simples, quc retira o sustento da família com a lavourâ e

pcquena quantidâde de animâis:

2- Que sejâ reconsiderada â decisâo, levando em considcrâção que as alegações
anteriormente apresentâdas são justas e concrclas.

3- Quc o Rcquercnte não tem condições financciÍas dc efetuar o pagâmcnto da multa

Tcm
Datq dâ postâgem/pmtocolo
do recurso administrâtivo:
29n7DOtg

Resunrc dos Pedidos:

Rua GabrielPassos, ne 50, Cenúo, Montes Claíos/MG -CEP 39400'112 -T€l: (038)3224-7500
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Governo do Estado de llinas GeÍais
SísÍ,-ma Estaclual .le Meio Ambientê
SecÍetaría de Esfado de Meio Ambiente e Dêsenvolvimento Sustentável
Supennten.lência Regíonal de ileio Ambiente - SUPRAM
Diíetoda de Regional de ContÍole Píocessual - DRCP
Núcleo clê Autos cle lnfraçAo - NAI

l- Seja o Auto de InfÍaçãojulgâdo improcedente e decretada sua nülidade. com isenção do
pagamento da multâ imposta.

2- Sejam reconhecidas as atenuantes do art. 68, I, "c" e "d", reduzindo-sc o valor da multâ
em 50oÁ (cinquenta por cento)-

4 - FUNDÀMENTOS

4.1 - Do recurso adminislrativo - Do ônus dâ provâ e os r€quisitos parâ cârâcterizâção dâ
respotrsabilidade

Cumpre ressaltar que as allmações do agente público liscalirádor possuem presunçào juris
tantum dc legitimidade e veracidade cm raáo da fé pública que lhe é atribuída pelo
ordenamento.iuridico vigenle, ou seja, os atos administrativos são. presumidamente. legítimos,
legais e verdâdeiros.

Entretanto, nos termos do parágrafo 2'do arl. 14, do Decreto Estadual n'44.8,14/2008, essa
presunçào nào é âbsoluta. cabendo ao acusado a comprovâção de qualquer alegação contrária.
/, relà,r: cabe ao autuado a provâ dos fâlos que tenha alegado. sem prc_juízo do dever atribuido
a autoridade julgadorâ pam insÍução do processo- Assim também se posiciona o Superior
Tribunal dc Justiça e o Tribunal de JustiÇâ do Dstado de Minas Gerais. r/? r?/àr-§:

ADMINIS.T'RATTVO E 
^MBIENTAL. 

ART.29. §§ 1.. I]I, 2" E 4.,
l. DA I I lq.ô05 lsi)8 At lO Dr INIRAÇÀO. IBAVA. ül ARD^
DOVt\IICA, VANTFR LM (AIIVTIRO LSPICILS DA
I'AI,\A SII VLSTRI SI \4 AI IORI,/\(ÀO, ACÓRDÀo QI F

DF.CLAROU A l\tXlulBIl IDADI DA Vl I l^. PERDÀO
JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE.

1. lÍala-se, na origem. de Ação Anulatória de Multa Administrativa
proposta pelo rccorrido contra o Ibâmâ. orâ recorrente, objeti\rando a
anulação de mulla no valor de R$ 9.000.00 (no\e mil reais) por
manter em cativeiro pássaros da faunâ silvestre, sem rcgistro nô
órgão cornpetente.

2. Segundo o acórdão recoúido, "No prcscnte caso, â \'alidade da
autuação Í'oi reconhecida, posto quc a conduta descrita no aü1o de
inftâção efetivamcnte se enquâdm nos dispositivos legâisjá citados e
âs verificações e os âtos administrativos prâÍicados pelo IBAMA
gozam dc presunção de legiúmidâd€ € de verâcidâde, até proya
êm cotrtrário" [...] (SIJ. Recurso Especial n" 2017/0161069-3.
Segu.da l unra. Julgado cm 07/ I 2/20 I 7. Publicado em I 9/ I 2/20 I 7)

EMENTA: ACRAVO INTERNO - AGR^VO DU TNSTRUMEN tO
- ANUI,A(]ÃO DE ATO ADMINISTRAI'IVO - ATITO DE
l\fR^( Àu AvBtLN I At - pRt \tr\ÇÀO Dt
VERACIDADE/I,EGTIIMIDADE ÔNUS OO PÀR'I'ICIJI,AR .
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Govemo do Estaeto ale,rinas Gerais
sísteme Est dual de lleio Ambiente
Secrctada de Estado cle n.io Ambíêntê o Desanvolvimento Strstentável
Superintendência Regional de Meio Ambiente - SUPRAM
Diretoíia cl6 Rêgional de Contole Procêssu.l- DRCP
Núcleo de Autos clê lnÍraçáo - NAI

aw
AUSENCIA DE ELEMENTOS. NESSE MOMI]NTO. PARA
ÀIJASTAR RITFERIDA PRISIJNçÀO , CANCELAMENTO DE
I-ICENÇA AMBIEN]AL . NÃO APLICAÇAO DI] SANÇÀO -
AI]TOTUTELA ADMINISTRATIVA.

I - O âuto hvrudo pela prática de itrfrâção sdministrâtiv. po3sui
presutrçâo relstiva de verâcidâde/legitimidâde, cabendo,
portâúo, ao pârticular o ônus de af{3trÍ os fundrmento§
prê§ente§ no rto impugrâdo.

2 - Nâo logrando o paÍiculâr em aÍastâr referida prcsunçâo,
pcrmanece bígido o alo âdministritivo atâcado.

J - Havcndo o cancelâmento dc licença ambiental em raáo do
cxeÍcício dc âutotutela administrativa ante a constatação de omissâo
na prestaçâo de dados relevantcs por parte do pârticular e não em
razão dâ aplicação de sançào administrativa. nâo há quc se lâlâr em
liolâção ao principio da proporcionalidade paÍa âplicação das
sançõcs previstas no aí. 56 do DccÍeto Esladual n". 4,1.644/2008.

(TJMG. Agrâ\o Inlemo CV nô 1.0556.17.0003118-4/002. 3' Cámarâ
Cível. Julgado em 09/11/2017. Publicado em 05/lll2017).

No mesmo sentido. segundo cntendimenlo pâcificado pela Advocacia Ceral do Lstâdo de
Minas Cemis. por meio do Parecer no 15.E77. de 23 de maio dc 2017, abaixo citado, no âmbito
das infmçôes administÍativas ambientâis estâduais, a culpa do infrator, sobre o qual recai o
ônus pÍobatório. é presumida- seÍdo âplicadâ a responsabilidade subjetivã:

DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. MEIO
AMBIENTE. TRÍPLICE RESPoNSABILIDADE, ARl., 225, §3O
DA CR,/88. RESPONSABII-IDADE ADMINISTRAI'IVA
AMBIENTAI-. NATUREZA SUBJETIVA. CTJI-PABILIDADE,
INI-RANSCENDÉNCIA DAS SANÇÔES ADMINISTRATIVAS.
IIJS PUNIENDI, DEVIDO PROCESSO SUBSTANCIAL. CULPA
PRESUMIDA. PARECERES A(JE NS. I5465/20I5 Ir I5.E]2/20I6.
PARECER ASJTJR/SEMAD 46/20I ?

A natureza juridica da responsabilidade administraliva ambiental é

subjedva- admitindo-se autoria direta c concorÉncia. na forma da
legislação esladual. seÍdo â culpâ presümida, iDcumbitrdo âo
acusâdo o ônus dê provâr o contrário [...]

PoÍtanto. no âmbito da auluação administratila o poluidor está submetido à responsabilidade
de a. cabe ao âutuado o ônüs de ar o contrário do

Ruâ Gabriel Passos, ns 50, Cenúo, Montes Clâros/MG - CEp 39400 112 -Tet: (O38) 3224 7SOO



Govemo clo Estado cle Ninas Gêrais
Sisteme Esteduel de Hêio Ambiúte
Sêcíetaíia .le Êsàclo dê Meio Ambientê e Desenvolvimento Sustentável
Supêrint ncléncia Regionãl de lreio Àmbiente - SUPPÁ
Dirctoriâ de Regional de ConÚ,ole Pftcessual - DRCP
Núcleo de Autos .le lnlâçáo - NAt

í

que for vcÍificado pelos agentes fiscalizadores.

No presente caso, os requisitos especificos para â exislência dâ responsabilidade do infrator
fomm totalmente dcmonstrâdos no Auto de lllfraçào e BoletiÍn de OcorÉncia em análisc. quais

sejam: o fato, por meio da descriçâo de todas as circunsúncias encontradas no local o dano.

verifrcâdo com a inteÍvençâo constatâdal bem como o ne\o de causalidade. ou seja o liâme
que une â cooduta do âgentc âo resültado danoso,

Diante do exposto. não tendo o acusado se desiícumbido do seü ônus de comprovar quaisquer

alegações cont(iiâs ao registmdo no processo. não há que se falar em desconstituição do Auto
de lnfrâçâo e suas penalidades.

4.2 - Do rcqueÍiú€nto de âplicâçâo dâs etenúantes do art. 68,I, "c" e "d', do Decreto
14U4/08.

Salicnta-sc que a atenuanle do aÍ. 68. [. Ietm "d'.já foi reconhecida. em favor do auoado. em

sede de delàsa admiíistrativâ, em decisào do Superintendcnte Rcgional de Meio Ambicnle.
poíanto. íâo é o câso de ser reconhecida. novâmente. em sedc recursal. No que dil Íespeito.

por sua !ez! à alenuante do aí. 68. I, letra "c-'. nào é possílel sua aplicaçào, uma vez que o
próprio código da infraçào classifica a conduta do autuado como 8mvc. nâo scndo. poíânto.
possivel reconhecer uma atenuânte cujo motc principal é a menor Sravidadc dos fatos. a casos,

como o analisado. em que â conduta é classificada como gmve.

43 -Do pâgamerto equivocado do vâlordâ T&xr dc f,xpediente!

Esclareça-§e que foi recolhida a -Iaxa de Expcdierte referente à impugração/defesa

administrativ4 quândo deveria ter sido recolhidâ â Tâ,\a referente ao Recurso Administmtivo.
que é mais barata. Assim, o autuado deverá veriÍicar-junto à Secrctariã de Eslado de FaTenda

de Minas GeÍais. órgão arecadâdor da referida'Iâxa. a possibilidade e os proccdimentos pâra

devolúção do valor pago a mâior.

4.4 - Dos pêdidos

Os fundamentos apresentados não sâo suÍicientes para acatar os pedidos do recurso
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Govemo alo Esaaclo cle üinas Ger'ais
Sistema Estâdual clo lleio Ambiantê
SecÍeteda clê Esâdo alê rleto Ambiení€ e Desênvolvimento Sustentávêl
Supêrintêndoncia Regionel rle ,lêio Àmbiente - SUPRA
Dirctoíia de Regional de Controle Prccessual - DRCP
Núcleo de Aútos cte lnÍÍaçào - NAI

ós

5, CO\CLt S.{O
Diante de todo o exposto, opino pelo conhecimento do recurso apÍesentado pelo

Auruado. haja visrâ que tempestivo e Úma vez que fomm respeitados os requisiÍos essenciais.

Opino ainda pelo não âcolhimento dos ârgumentos apresentados no recurso. face à

ausência de fundamentos de fato e de direilo que justificassem o acolhimento dâs

aÍgumentações apresentadas e tendo em vista estâr o Auto de lnfÍâção em conformidade com

os Íequisitos foÍmais.

Opino, assim. pela manutenção integral das penalidades âplicadas no presente auto

de infração, já mencionâdas rtessc parecer.

Montes Clâros l6 de selembÍo de:019
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