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Governo do Estado dê Minas Garaís
Sistema Estadual de llêio atubiênte e RêcuÍsos Hidticos
Secíetdria dê Estado da Meio Àmbientê ê Desênvolvifiênto Sustentável
Supedntendência Regional de lteio Ambiente do NotTe de *rinas - SUPRAM
Dirctoria Regíonal de ContÍole Processual - DRCP
Núcleo de Auaos de lníraçáo - NAI

T _ CABf,ÇA1,HO

Númcro do Proccsso:

Nomc/Râzão Sociâl:

.1607i8/t9

F VIO ROBERTO ACIIIAR DIJ MOI]RA
CPF/CNP.I: t63,071.866-r 5

PAREC'ER
263/2[19 RÚBRICA

Númcro do Auto dc ln 63251t2016

2 RESI-t\ÍO t)Â ÂIITt rÀ('ÂO

l)ata dâ là!ratura:
Dccrcto aplicado:

C

23/t 1/2016

Descrição:

E 44.844/2008 tr 47.383/2018

1 - Códipo n'301 l- Desmatar 31.6 heclares de vegelaçào nativa em árca de i

caatinga. na Íbrma de coÍe raso. com dcstoca. na lazenda
Vista Alegrc. sem a autoriTação do órgào ambiental
co,n t0.

Penalidatlcs adàs:

Adyertêtrcia: tr inciso l. do an.56. do Decreto n'44.844/2008
E inciso I- do aÍ. 73. do Decreto n" 47.j83/2018

| - Prazo para regularização:
Valor. na hiÉtese de conversão:

2 - PraTo para regulariznção:
\ialot na de convcrsào

Multa Simples: tr inciso II. do art. 56. do Decreto n. 44.844/2008

E inciso Il, do art. 73. do Dec.eto n" 47.383/2018

I - Valor: R$ 25.420.,14 (viÍe e cinco mil, quâtocentos e vinte rcais c quârenta
c qüatro centavos)

E

Multa Diária: E inciso trI. do art- 56. do Decreto n'44.844/2008
E inciso III. do art. 73. do Decreto n.47.i83/2018

I - Periodo de incidência:
Valor consolidado:

2 - Período de incidência:
Valor consolidado:
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Govemo <lo Estado ale Minas Geíais
sistêma Estadual de Meio Ambíente e Recursos Hidticos
Secretaria de Eslado de tlleio Ambiente e Desenvofuimento Suslehtíável
supêtintêndência Ragional de Mêio A/,biênte do Node de inas - SUPRA Nn
Díreloda Regional dê Contrcla Processual - DRCP
Núcleo de Àutos ala lníraçâo - NAI

Apreensão: E inciso IV. do aÍ. 56. do Decreto n" 44.844/2008

E inciso IV. do art. 73. do Decreto no 47,383/2018
I - Descrição:

Valor: não há

2 - Dcscriçào:
Valor:

Dcsaruição ou inutilizâçâo de produto:
tr inciso V. do an. 56. do t)ccreto no 44.844/2008

E inciso V. do art. 73, do Decrcto n" 47.383/2018

p

tr

Descrer'er:

Suspctrsão de vetrda e fâbricação de produto:
tr inciso VI. do an. 56. do Dccreto n'44.844/2008
tr inciso VI. do art. 73. do Decreto no 47.383/2018tr

!

f,mbargo parcial ou total de obra ou âtividâdci
n inciso Vtl. do aÍ. 56. do Decreto no 44.844/2008

tr inciso VII. do art. 73. do Decreto no.17.383/2018

Descrevet:

Demolição de obra: tr inciso VIll. do an- 56. do Decrcto n'44.844/2008
tr inciso VIII. do art. 73. do Decreto n'47.383/2018

Descrcvcr:

tr

SusDeÍsão pârcial ou totâl das atividâdes:
E inciso tX. do an. 56. do Dccreto n' 44.844/2008

tr inciso IX. do aÍt. 73. do Decreto n'47.383/2018

Descrever

Restritiva de direitos:
tr inciso X- do art. 56 c/c art.78, do Decreto Ít" 44.84412008

tr inciso X. do art. 73 c/c aí. t 09- do Decreto r' 47.383/201 8

E suspcnsão de cadastro. registro. licença. outo.ga. permissão ou autorização:
E cancelamenlo dc cadastro. registro. liccnça. outorga- permisúo ou
aulorizaçào:

E suspensão de entrega ou utilização de documcntos de conüole ou rcgistro
expedidos pelo órgão ambiental competente, aplicável às infrações constantes no
Anexo lll do Decreto.

Ruâ Gâbdel Passos, n' 50, Cenlro, Montês ClaÍos/MG - CEP 39400-112 Têt : (38) 322+75OO



Goveíno do Eatado de Minas Geâis
Slstêrna Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hiddcos
Sacrcta|,a de Estado de tleio Ambiente e Desenvolvimeoto Sustentável
Supedntendência Regional de Meio Àmbiente do No'Íe de Minas - SUPRAIíI Ntt
Diretoria Rêgional de Controle Processual - ORCP
Núclêo de Aulos de lnfhçào - NAI

3 _ RESIiillO DA DEFESA APRESENTAD.{

T estilidâde:
Dâtâ da cientilicação do

auto de iofração:

l3i ll/f016

Datâ dâ
postagem/protocolo da
defesa administrâtiva:

11t012011

El lntempestiva

E lempestiva

uisitos de Admissibilidàde:
Cumpre todos os requisitos de admissibilidadc previstos pclo an. 34 do Decreto
n" 44.844/2008.

Cumprc todos os requisitos dc admissibilidade previstos p€lo aÍ. 59 do Decleto
n'47.383/2018.
Não cumpre os requisitos de admissibilidade, porém o mérito pode ser dellnido
pela autoridade competente imediâlamentc. conlbme prcvisto pelo aÍ- 63 do
Decrcto n' 47.383/2018.

tr

ros

1Cê

Resumo da
l- Quc a área autuada foi anteriormcnte atingida por queimada provocada por

lcrceiros:

2- Que aproveitou a área queimada para melhoria de pastagem. sem prejuizo da
vegetação. pois eía ainda não havia se rccuperado:

3-

Quc a arividade paaticada nâ área autuada não é passível de licenciamento ou
au ambiental ârà l'uncionamcnto.

Rcsumo dos Pedidos:
1- Cancclamento do Auto de Infração

J - Ft \D.{}t[:\TOS

I.l - Do ercrcício do Podcr de Policiâ:

A atuaçâo estatal deve ser direcionada pelo principio da supremacia do
intcrcsse público e- paÍa que o interessc público seja de fato alcançado. laz-sc
necessário quc ao Estado sejam conlêridos mecanismos especílicos. contcmplados no
dircito positivo. Segundo a Iição de José dos Santos Carvalho filho- csses mecanismos
Iegais conlêridos ao Estado caracteÍizam-se como verdadciros poderes ou preraogativas
espcciais dc direito público u).71. :00c).

Nesse contexto. a fim de harmonizar o conl-ronto exislente entrc os interesses
públicos epivados. comÍ,ete ao Estado a imposição de rcstriçôes a direitos individuais.
a fim dc salvaguardar o interesse público. atuando assim no exercício do chamado

cta
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,'.1 'r'. Governo do Estaclo de Minas Gerais
Sistema *tadual dê Meio Ambiente e RecuÍsos Hídítcos
Secretaia de Estaalo de Meio Ambientê e Desenvolvimento Sustentável
Superintêndência Regional de Meío Ambiênte do Norte de Minas - SUPRAM NM

DiÍetoria Regional de Controle PÍocessual - DRCP

Núcleo dê Autos de lnfâção - NAI

Nas palavras dc Celso Anlônio Bandeira de Mclo 'é neccssário que o uso da

liberdade c da propricdade esteja entrosado com a utilidade coletiva. de tal modo que

não implique uma barreira capaz de obstar à realização dos objetivos públicos" (p 8 l 1 ,

2008).
Scgundo Maria Sylvia Zanella Di Pictro "o fundamento do poder de polícia é

o princípio da predominância do interessc Público sobre o particular, que dá à

Administrâção posição de supremacia sobre os administrados" (p.156. 2015).

Nesse contexto, José dos Santos Carvalho F'ilho conceitua poder de polícia

como sendo "a prerrogativa de direito público que, calcada na lei, autoriza a

Administração Pública a rest ngir o uso e o gozo da liberdade e da prcpriedade em

làvo do intcresse coletivo" (p.73).
Paulo Affonso Leme Machâdo conccitua poder de polícia ambiental da

seguinte mal1eiÊ:
"Poder de polícia ambiental é a atividade da Administaçào
Pública que limita ou disciplina direitos, interesse ou liberdade.

regula a prática de ato ou a abstenção de làto cm râzão de

intercsse público concemente à saúde da populaçào. à

conservação dos ccossistemas. à disciplina da produção e do

mercado. ao excrcício de atividades econômicas ou de outras

atividades dependentes de concessão, autorizaçâo/pemissão
ou licença do Poder público de cujas atividades possam

decorer poluição ou agressâo à üatureza" (Direito ambiental

brasileiro. 22.ed. São Paulo: Malheiros.2014 P 384"

O poder de polícia adminishatju ambiental aprcsenta-sc como importante

instumento do Estado para a delêsa do bem comum, estando diretamente ligado à

presen'ação ambiental. Apresentâ-se como verdadciro instrumento juridico por meio
do qual a Adminislação Pública inteNém opeGndo limitações e dcveres- visando ao

bem da colctividade. consistcnte na proteção ambiental.
Assim, no caso em l'oco. o agentc autuante agiu no estrito cump mento de scu

dever legal. O ato administrativo pmticado, nos temos da legislâção vigentc. limitn a
ação individual em prol do intcÍcsse comum. devendo, ponanto. ser mantidas as

dades im slas em desfavor do auluado

D.r

Com o advento da Constituição da República Federaliva do Brasil de 1988. o

meio ambiente ecologicamente equilibrado ganhou status de Direito I'undamental. com

a dedicação de capítulo especialmente direcionado ao tema.

Imbom não esteja previsto no rol dos dircitos individuais e coletivos
eslabelecidos no aÍ. 5" da Constitúção de 1988, o parágral'o segundo do rcferido artigo

admite que outros direitos que não aqucles expressamente nele previstos também sejam

reconhecidos como lundamcntais.
Nesse caminho, a constitucionaliTação da proteção ambiental importou em

expressivo avanço no ordenamento juridico pátrio, de modo quc. a partir de enlào-

impôs-se ao Poder Público c à coletividade o dever de dcfender e preservar o meio
ambiente paÉasprcsentes e as futuas geraçõcs. senão vejamos aíntegra do dispositivo
da ConsliÍui 10:

,1.2 - Da proteção âo mcio ambiente:
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IE

AÍ. 225. "'l odos têm direito ao meio ambiente ecologic.rmente
equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia
qualidade de vida. impondo-se ao Poder Público e à

coletividadc o devcr de defcndêlo e preserváJo para as
presentes c lüturas gerâções".

Pclo texto conslitucional. passa a ser dever de todos tmtar o meio ambiente dc
lbrma consciente. rcsponsávcl e moderada. de modo a garantir uma sadia qualidade de
vida nâo só às pÍcsentes gcrações. mas também às futuras. com o uso racional dos
recurms naturais.

Tal regra contém o princípio da prevenção. o qual. segundo Romcu Thomé
(lllOME DA SILV.,\.2013. p.68). é princípio orientâdoÍ no Direito Ambienral.
cnfatizando a prioridade que deve scr dada às medidas quc prelinam (e não
simplesmentc reparem) a degradação ambiental. A finalidadc ou o objetivo final do
principio da prevençâo é eritar quc o dano possa chegar a produzir-se.

Além disso. cm matéria dc Direito Ambiental. a atuaçào dos mccanismos dc
tutcla administrativa do mcio ambientc não dependem. Íreccssariamente. da
configuração do dano. Essa realidade está demonstrada pelas diversas condutas que.
mcsmo scm a constatação de dano. são caractcrizadas como inli-ações. Resta também
aqui caracterizado o viés prevcntivo da atividade Íiscalizadora ârnbiental. câracterizado
pcla pre\ ençào à ocorrência do próprio dano.

Nessc sentido dispôe o art. 225. § l'. V da Constituição da República:

AÍ. 225. (... )

§ ln Para assegurar a efctividadê dcsse direito, incumbe No
Porler Público:
(... )

V - controlâr. prodüçâo, a comercializaçâo e o emprego dc
técoicas, métodos c substâncias que comportem risco pâra
â vida, a quâlidâde de tidâ e o mcio ambiente;

Outro princípio noftcador do dircito ambiental é o dâ precauçâo. o qual.
segundo o mesmo autor. foi proposto formalmenle na Conlêrência do Rio 92 e é
considendo uma garantia contra os riscos potenciais que. dc acordo com o estado atual
do conhccimento. não podem ser ainda identihcados.

Nota-se. diante do exposto. que o objetivo pímordialdo ordcnamenlojurídico
brasilciro e dos principios norteadores do direito ambiental é a prcvenção de todo e
qualquer dano- dcvendo o podcr público e a coletividade pautarem-se. semprc. por
mcdidas que evitem a sua ocorrência.

Portanto. â proleção ao meio ambicntc é dever do Poder Público e da
coletividadc. não se admitindo que o Estado ople por nào agir em defesa do meio
ambiente. que atue dc maoeira insuficiente na sua protcçâo ou que posterguc a adoçâo
das medidas nccessiirias para a preservaçào da qualidade ambiental.

No caso em f<rco. a atuâção cstatal temjuslamcnte a finalidade de promover a
ambi considerando a i do tc\to constitucional nesse sentido.
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Govêmo do Êstado de Minas Geráis
Sistema Esladual de Meio Ambiente e RecuÊos Hidticos
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Suslentiável
Superíntendência Regional de Meio Ambiente do None de rrinas - SUPRAM

DSDirctoria Regional de Controle Processual - DRCP
Núcleo de Autos de Iníraçáo - NAI

Assim. a atuação estalal. no caso em foco. cstá integralmente pautada
normas vigentes. tanto no aspeclo processual/prccedimental. quanto em relaçào
próprio mérilo da autuaçào objeto tle discussào.

Vale registmr que foram devidamente observados os rcquisitos fundaÍnentais
do auto dc inl'raÇão. anteriomente previstos Íro art. 3l do Dcçreto no 41.844/2008
(revogado) c atualmente previstos no aÍt. 56 do Decreto n" 47.383/2018. inexistindo
qualquer vício no ato administrativo praticado-

Assim, não há neúuma ilegâlidade em relação ao auto de infraçâo objeto da
presente análisc. devendo este ser maÍrtido. umâ vez que o ato administrativo praticado
obsenou inteiramente as noÍnas aplicávcis ao caso concreto. em todos os seus
aspectos.

.1..J - Da competênciâ do ageÍte âutuâíte pâra a lavratura do auto de infrâção:

A responsabilidade por danos ambientâis tem repercussão jurídica tripla. O
infrator. em razâo de um mesmo ato. pde ser responsabilizado nas esferas penal. civil
e administrativa. tendo cada uma delas camcterísticas espccíficas e sendo
indcpendentes entre si. É o que prevê a Constituição de 1988. em seu aí. 225. §3o.
vejamos:

An.225
(...)

§3o - As coÍdutas e atiüdades considcradas lcsivas ao meirr
ambientc sujeitâÍâo os infratores. pessoâs Íisicas oujurídicas. a
sanções penais c administrativas. independcntemente da
obrigação de reparar os danos causados.

No funbito administrativo. conforme cstabelece o art. t6-t) da t-ei n.
7.77211,980. a liscalização do cumprimento dâs normas ambientais em vigor seni
exercida pela Secretaria de Estado dc Meio Ambiente e Dcsenvolvimento Sustentável

- Semad . pela lrundação Estadual do Meio Ambientc - Feam. pelo Instituto Estadual
de lloresas - a IEF e pelo Instituto Mineiro de Gestão de Águas Igam . aos quais
compete, por intermédio de seus servidores previâmente credenciados:

Aí- l6-Il - (...)
I - elêtuaÍ \,istorias e elaborar o respcctivo rclalório:
ll - verificar a oconência de infração à legislação ambiental:
Ill - lavrar os autos de fiscalizaçào e de infração. aplicando as
penalidadcs cabíveis:
lV - determinar. em caso de grave e iminente risco para vidas
humana-s. para o mcio ambientc ou para os recursos
econômicos do Estado. mcdidas cmergcnciais c c suspensào ou
Ícdução de atividadcs durâí1e o periodo necessiírio para a
supressão do sco.

Ainda enr rclação ao art, 16-B da Lci n" 7.77211980. em seu s lu é prcvisrd r
possibilidadc de delcgação à Policia Militar de Minas - PMMC das comperências ali

istàs.
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Sísterna Estadual dê Meio Ambiente e Recu,sos Hídicos
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11
O sredenciamento dos servidores é realizado por ato do representante do

respectivo órgão ou entidade, no caso da Semad. o Secretário de lsrado dc Meio
Ambicnte e Dcsenvolvimento Sustcntivel. Isso é o que cstabelccia o §l'do aí- 27 do
Decrcto n'44.844/2008 (revogado) e o que estabelece o pârágrafb único do aí. 48 do
Decreto n" 47-383/2018.

No que tange à Policia Militar. a celcbração de convênio cntre a PMMG. o
ó.gão aúbicntal e süas entidadcs vinculadas é sulicicnte para que todos os militares
sejam credcnciados para o exercício do poder dc polícia na esferâ ambiental. [sso é o
que estabclecia o §1'do aÍt. 28 do Decreto n' 44.84412008 (revogado) e o que
cstâbelecc o §1" do aí. 49 do Dccreto no 47.38:i/2018.

Verilica-se. portanto, que os servidores da Semad são competentes para a
lawaturd de autos de infração. dcsde que estejam prcviamente designados e

credcnciados para a atividade de fiscalizaçâo, a critério da âutoridade competente.
Quanto à Polícia Militar- a partir do ato de dclegação, realizado por meio dc convénio
com a Semad c suas entidades vinculadas. tomam-se todos os seus agcntes competentes
para a realização de autuaçôes ambienlais administrativas.

Dessc modo. no caso concreto. não há dúvidas acerca da competência do
agcnte autuante para a práticâ dos atos de liscalização c consequente adoçào dâs
medidas administrativas cabiveis.

,1.,1 - Dâ presudçâo de legalidâdc e veracidadc - Do ôtrus probâtório:

As alirmaçiies do âgentc público ÍiscaliTador possuem pÍesunção.iurís tantu t
de legitimidade c veracidade. cm ra7ão da fe pública que lhe é atribuida pelo
ordenamcnto juridico vigente. Isso signiÍica que os atos administrativos sâo

Eesumidamentc legítimos. legais e vcrdadeiros. admitindo-sc. entÍetanto. prova em
sentido contráÍio. ônus que é. porta o. do autuado e não do órgão ambienhl.

A presunção de veracidade é o atdbub do ato administrâtivo que diz respeito
aos fatos e. em decorrência dcsse atributo. prcsumem-se verdadeiros os fâlos alegados
pcla Administração Pública.

Scgundo Maria Sylvia Zanella Di Pietro- diversos são os fundamentos para
justificar esse atributo do ato administativo, in vcrbis:

[...] o procedimcnto e as lbrmalidades que prcccdem a sua
cdição. os quais constitucm garantia de obsenância da lei: o
fato de ser uma das formas dc expressão da soberania do
EsÍado. de modo que a autoridadc que pratica o ato o 1à com
o conscntimento de todos; a necessidade de assegurar
celeúdade no cumpdmcnto dos alos adminisÍativos- já que
eles têm por tim atcnder ao interesse público- sempre
predominante sobre o particulaa: o con[olc a que se sujeita o
ato. quer pcla póp.ia 

^dministração, 
quer pclos dcmais

Poderes do Estado, semprc com a finalidade de gaüntir a
Iegalidade: a sujeição da 

^dministação 
ao princípio da

legalidadc. o que faz presumir que todos os seus atos tenhâm
sido praticados dc conÍbrmidade com a lei.jáque cabe ao poder
público a sua tutela. (DI PIETRO. Maria Sylvia Zanella.
Direito Adnlinistrati\o. Sào Paulo: A1 1002
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a)\

Especilicamentc no âmbito das autuações âdministrativas ambientais. previa

o parágralb 2' do aÍ. 34, do Decreto no 44.844/08 (revogado). que "cabe ao autuado a

prova dos Íàtos que tcnha alegado, scm prejuízo do dcvcr atribuído a autoridade
julgadora pam instrução do processo". Por sua vez. o art. 61 do Declelo n" 47.383/2018

prevê que "lar:ratura de auto dc infraçào dispensa a realização de pcricia pelo úrgào

ambiental. cabcndo o ônus da prova ao autuado". podendo, inclusivc scr recusada "a

prova considerada ilicita, impertinente, desncccssária ou protelatória", nos teÍmos do

art- 62 do mesmo Decrcto.
Acerca daprcsunção de legalidade. vejamos as palaraas do ilustre doürinador

José dos Sanlos Carvalho Filho:

Os âtos administrâtivos, quaDdo editados, trâzcm em si â
presunção de legitiúidadc, ou seia, â presunção de que
nâ§ceram em conformidade com as devidâs normâ§ legâis,

com bcm anota DIEZ. llssa camcteristica não depcnde de lei
expressa, mas deflui da própda natureza do alo administmtivo.
como ato emanado de agente inlegmnte da estruturâ do Estado.

Vários sào os fundamentos dados a essa característica. O
fuÍdâmcnto precípuo, no entanto, reside na circunstância
de que sc cuida de atos emânâdos de agentes detentores de
parcela do Poder Público, imbuídos, como é natural, do
olrjetivo de alcânçar o interessc público que lhes compcte
proteger. Desse modo, inconcebivel seria àdmitir que nào

tivessem a aura de legitimidade. permitindo-se que a todo o

momcnto sofressem algum entravc oposto por pessoas dc
intcresses contriÍios. Por essc motivo é que se há de supor
presumivelmente estão cm conformidades com a lci- (griÍb
nosso). (Manual de Direito 

^dministativo. 
FII-HO. José dos

Santos Can'alho, Livraria Editora Lumcn Juris Ltda, 17" ed.

2007. pag. 1 I I ). (gúl'o nosso./

^ssim 
também sc posiciora o Superior Tribunal dc Justiça e o Tribunal de

Justiça do trstado de Minas Gerais. in verbis:

EMENTA: ADMINIS IRATM E 
^MBIENTAL. 

ARl-. 29.

§§ 1", l. 2" E 4.. t- D,\ LEI 9.605/1998. AUIO DE
INI RAÇÀO, IBAMA,,CUARDA DUMI:S I ICA. MANI f R

I.]M CATIVEIRO ESPECIES DA F'AUNA SILVESTRE SEM
AI]TORIZAÇÀO. ACÓzu)ÃO QUE DECLAROU A
INLXICIRII II)ADf DA MULTA. PI-RDÀU JI I)I('IAt ,

IMPOSSTBIT,IDADF,.

(...)

2. Scgundo o acórdão recorido. 'No presente caso, a validade
da autuação foi recoúecida, posto quc a conduta descritâ no
auto de infração efetivamente se enquadra nos dispositivos
le á citados e âs vcriíicà e os atos administrativos
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Govemo do Eslado de Minas Gêhis
Sistefia *tadual de Meio Ambienle e Rocursos Hídricos
secretaÍia de Estado de Mêio Aúbiênte e Dêsenvolvimento Sustentável
SupeÍintendência Regional de êio Ambiênte do Nortê dê Minas - SUPRAM Nll
DiÍeto a Regional de ContÍole Prccessual - DRCP
Núclêo de Àutos de lnfração - NAI

Drâticados pclo IBÀM-{ gozâm de Drcsuncão de
legitimidâde e de vcracidâde, âtó Dro$a em contrário"

)9

t...1
(SIJ. Recurso F:special n' 201710161069-3. Scgunda Turma
Julgado cm 07112/2017. Publicado em 19t12/2017\

I-IMENT^: AGRAVO INl ERNO - AGRAVO Dli
INSTRI'MLNTO _ ANI'LAÇÀO Df ATO
ADMI\ISI RATIVO AIITO DE TNTRAÇÃO
AMBIENTAL _ PRESUNÇÃO DE
!,f,RACIDADE/Lf,GITIMIDADE - Ô US DO
PARTICULAR _ AI]SÊNCIA T'E ELIiMEN IOS. NESSI,]
MOMINTO. PARA AFAS IAR RI-,FERIDA PRESUNÇÀO_
cA\( r..1^Ml NTO Dt r.ICENÇ^ AríBll:\1^t. - NÀO
API,ICAÇAO D[ SANÇÃO - AUTOTUTELA
ADMINISI RATIVA-
I O auto lavrado Delâ Dráticâ de infracão àdmiíistrâtiva
possui nresuncão relatirâ dc r eracidâdc/lesitim idâde.
cabendo, Dortanto, ao Darticular o ônus de afastar os
fundamentos Drcsentes no ato imDuenado.

Não loorando o n lar em afastâr refcridâ
presutrcão. pcrmanece híqido o ato adEinistrutivo aaacado.
(...) (TJMC. Agravo Intcrno CV n' I .0556. | 7.000388-4/002. 3"
Crâmam Civel. Julgado cm O9llll20l1- Publicado em
05^2/20t71

No mesmo sentido. segundo entendimcnlo pacilicado pela Advocacia Gcral
do l-lstado de Minas Cerais, por meio do Parccer n" 15.877. de 23 de maio de 2017.
abaixo citado. no âmbito das infrações administrativas ambientais estaduais. a culpa do
infrator. sobre o qual recai o ônus probatório, é presumida. sendo aplicada a
responsabi lidadc subjetiva:

DIREITO ADMINISI'RATIVO SANCIONADOR. MEIO
AMBIF-NTE. ]'RiPLICE RESPONSABILIDADE. ART. 225.
§3' DA CR/88. RESPONSAI}ILIDADE ADMINISTR TIVA
AMI}IENTAL. NA'ruREZA SLTBJETIVA.
CUI,P^I]II,IDADI . INTRA\SCIN I)ÊN('IA DAS
SANÇOES 

^DMINtS',tRATIVAS. 
nls pi-Nlt-tNDl.

DI-,VIDO PROCESSO ST-IBSTANCIAI,. CULPA
PRESUMIDA. PARECERES AGE NS. I5465/2015 E
I5.8 |2/20 r 6. PARITCEIt 

^SJUIVSEMAD 
,16/2017.

A natuÍcza iuridica da responsabilidade administrariva
ambicntal é subjctiva. admilindo-se autoria direta c
concorência. na forma da legislaçâo estadual. sendo r culpa
presumida. incumbindo Ào acusado o ônus de provar o
contrário [...]
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Goveíno do Estaclo de Minas Gêrais
Sistema Estadual dê Meio Ambiente e Recursos Hidíicos
secrctaria de Estado de Meío Ambiente e Desênvolvimento Sustentável
S upe tintendência Rêgi onal de Meio Ambíente do No,1e de Mínas- SUPRAM NM
DiretoÍia Regional de Controle Procêssual ' DRCP
Núclêo de Autos cle lnlraçâo - NAI

Portanto. no âmbito da autuação administrativà. o poluidor está submctido à

responsabilidadc subjetila com a presunção dc culpa. ou seja. cabe ao autuado o ônur;

de provar o contrário do que for verilicado pelos agentes fiscalizadores.

Destartc, somente uma matélia probatória consistente ó capaz de afastar a

validade do ato administrativo, que: repita-se, presume-se emitido com a obscnánúiâ
da lei. até prova em contrário.

No caso concreto, entretanto. o autuâdo não touxe aos autos elementos de

prova aptos a dcsconstituir a prcsunçào de legalidade e I eracidade do ato

administrativo. Ncste seÍIlido. verifica-se que as coordcnadas do local indicadas no

boletim de ocorrência juntado à dcfesa são diferentes das do 
^uto 

de lnfração, nào

podendo scr possível alimar-sc que se fatam das mcsmas áreas, além do que. sequer

constâ o nome do autuado nn relação dos cnvolvidos. Àdemais. não há qualquer

comprovação de quc a atividade desenvolvida no local esteja ise[ta de autorizaçôes

ambientais competentes. Íazão pelâ qual as pcnalidades aplicadas dcvem ser mantidas.

lliante de lodo o exposto, opinàrnos pelo conhccimento da defesa aprcsentada

pelo Autuado. haja vista que tcmpestiva e uma vez que foram respeitados os requisitos
essenciais da de defesa.

Opinamos ainda pela anulação do presente auto de inftaçâo, tendo em visla o

exposto na fündamentação do prcsente Pârecer.
Recomendarnos quc o Autuado seja notificado do conteúdo deste Parecer

Por lim. recomcndamos que seja dada ciência à área correspondente quanto

ao equivoco praticado pelo âgente autuantc. para adoção de providências cabireis.
inclusivc uanto à ílel lavratuaa de novo auto dc i ão em substitui ao

E Deferimento parcial

Opinamos ainda pelo acolhimento parcial dos argumentos aprcscntados pelo
Aufuado cm sua dcfcsa. nos seguintes temos:

Z<)

ica

tr

E Mânutencào

Recomendamos a notificaÇão do atuado para, quanto ao indelêrimento.
aprcscntar Rccurso no prazo de 30 (trinta) dias ou e1àtuar o pagamento do valor da

multa, devidamente atualizada. sob pena de encaminhamento do processo

administrativo para fins dc inscrição do valor em dír'ida ativa do Estado.

Rua GabÍielPâssos, no50, CenÍo, Montes Claros/Mc-CEP 39400 112 Tel:(38) 3224 7500

5 _ CONCLUSÃO

Opinamos ainda pelo nâo acolhimento dos argumentos apresentados pclo
Autuado em sua defesa, face à ausência de l'undame[tos de fato e dc direito que
justificasscm o acolhimenlo das argume[tações apresentadas e tcndo em vista estar o
Auto de lnfração em conlôrmidade com os requisitos fomais.

Opin.unos. assim, pela manutcnÇão inlegral das penalidades aplicadas no
presente auto de infração.já mcncionadas nesse pârecer.



Governo do Estado de Mínas GeÍais
Sistema Estadual de Meío Arnbiente e Recursos Hícticos
Secretaria dê Estado de Meio Afibiente e Desenvolvituento Sustêntável
Superíntehctência Regíonal de Mêío Ambiente do Norte de Minas - SUPRA
Diretoria Regional de Controle Prccessual - DRCP
Núcleo de Autos de lnfÍação - NAI

- Suspcnsào das atividades. ató a regularizàção perantc o órgão ambiental
Recome[damos a notificação do atuado para, quanto ao. aprescntar Recurso

no prazo de 30 (trinta) dias ou elàtuar o pagamcnto do valor da multa, devidamente
atualizada. sob pena dc encamiúamento do processo administrativo para Íins de

ão do ralor em díT,ida àtiva do lstado

Opinamos ainda pela adequação das penalidades aplicadas no auto de

inftação, nos seguintes tcrmos:

Rccomcndamos a [otificaçào do atuado pam. quanto ao indeferimellto.
aprcscntar Recurso no prazo de 30 (trinta) diàs ou elêtuar o pagamcnto do valor da

multa. devidamente atualizada. sob pena de encamiúamento do processo

administrativo pàra fins de inscriÇâo do valor em dívida ativa do l-.stado.

l\4ontes Clâros. 08/05/201 9

Matricula/M A S P
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Govemo do Estado de llinas Gerais
Sistema Esladual de eio Ambíonta e Recursos Hídticos
Secretaria de Estado dê Meio Amblênlê ê Desenvolvimento Suslenlavel
Supa otendência Rêgional de Maio Ambiante do 

^rorÍe 
de iriras - SUPRAM Nt

Díretorta Regional de Controle Processual - DRCP
Núcleo.le Autos de lnfraçáo - NAI

DECIS o
tcA

Número do,{uto de I
Número do Processo:

Nome,/Razão Social:
CPT/('NP,I:

63254/2016

460738/19

FLAVIO ROBERTO AGUIAR DI.: MOURA i

163.071.866-15

i O(a) Subsecretado(a) de Fiscalização Ambiental. nos termos do art. 21.

inciso I do l)ccrero n.' 47.0.121201 6

C)(a) Superintendentc dc Controle Processual e Apoio Normativo. nos

termos do art. 29 inciso VI do I)ccreto n.' 47.042/2016

O(a) Diretor(a) de Controle Proccssual. nos termos do art. 59. parágrafo

úoico. do Decreto n.n 4'1-O12l2Ol6

;4
O(a) Superintendente Regional de Meio Ambiente. nos termos do art- 54.

inciso II do l)ecreto n.' 47.042/2016

8} Em obscn'ância ao disposto nos aÍi8os 34.35.36.37 e 38 do Decreto n.o

.r.r,i.l-1/2008 e tcndo cm vista o PaÍeceÍ acoslado aos auto§. dccide

tr Em obsen'ância âo disposk, nos artigos 58, 59, 60. 62. 63,70- 71 do l)ccreto n.o

47.18i/2108. c tcndo em !ista o Pàrecer acostado aos autos. decide

I Pelo conhccimento da defesa apresentada. haja üsta que temlxstira e que foram
atendidos os requisitos essenciais da peça de dcfcsa.

E Pelo conhecimcnto da defcsa apresentada. haja vista quc tcmpestiva e que. embora

nào cumpre os requisitos de admissibilidade. o mérito pode ser definido pcla auroridade

conlpctcnte imedialamenle. conÍorme prc\ isto pelo aí. 63 do Decreto nÔ 47.38i/2018

I Manutcnção
Pelo nâo acolhimento dos argumentos apresentados pelo Autuado em sua delàsq face
à ausência dc fundâmentos de fato c de direito que juíificassem o acolhimento das
iúgumcntações apacsentadas e teÍrdo em vista estar o Auto de lnt'ração em

conlbrmidadc com os requisitos formais.

fl Anulâcão

Pela anulação do Auto de Infraçâo, tendo em vistâ o exposto na fundamentação do

Parecer.

Dô ciência à área corrcspondente quanto ao equivoco praticado pelo agcntc autuante.
para adoção de providências cabiveis- inclusivc quanto à possível lavratura de noro
auto dc inliaçâo em substituiçâo

Rua Gabriêl Passos, n0 50, Centro, Mootes Claros/Mc - CEP 39400-112 - Têl : (38) 3224"7500

:\

Notilique-sc o Autuado seja notilicado do conteúdo desta Decisão.



Govefio do Estado dê Minas GeÍais
Sistemd Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídicos
Sectutaria de Estaalo dê Mêio Ambiênte e Desenvolvimento Sustqttável
Superintendência Regional dê Mêio Ambiente do Nofte dê Minas - SUPRAM NM
Direbrta Regíonal de Controle Processual - DRCP
Núcleo de Autos de lntração - NAI

zPela manutenção integral das pcnalidadcs aplicadas no Auto de Infraçâo, quais sejam

- multa simplcs. no valor de R$ 25.420.,14 (vinte e cinco mil, .lualrocentos e vinte rcais

c quarcnta c quatro ccntavos). a ser devidâmente atualizado:

- suspensão das atividades até a reguladzação

Notifique-se o atuâdo para. quanto ao indcferimento, apresentar Recurso no prazo de

30 (trinta) dias ou efê1uar o pagamento do valor da multa. devidamente atualizada, sob

pena de encaminharnenÍo do prccesso administrativo para Íins de inscrição do valor em
dívida ativa do Eshdo.

Biirc4

E Deferimento al

Pelo acolhimcnto parcial dos argumentos apresentados pelo Autuado em sua defesir
nos seguintcs lermos:

Notifique-se o aluado para, quanto ao indcferimento, apresc ar Recrüso no privo de

30 (trinta) dias ou elêtuar o pagamento do valor da multa, devidamentc atuàlizada. sob

pena de encamiúamento do processo administrativo para fiis de inscriçâo do valorem
divida ativa do Ilstado

trAd
Pela adequação das penalidades aplicadas no auto de infração. nos seguintcs termos:

Notilique-se o atuado para, quanto ao iüdeferimento, aprescntar Recurso no pÉ7o de

30 (trinta) dias ou e1êtual o pag.lmento do valor da multa- devidamente atualizada, sob

pcna de encamiirhame[to do prucesso administEtivo para fins de inscdção do \.alor em

dírida ati\'â do Estado

Montcs Claros. 08/05/2019

L a*É-!./.
Responsável /MASP r+ 1.<tz 1
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