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Número do Auto de Infraçâo: 42932/20t6
Número do Processo: 671551/19

Nome/Razão Social:
CPF/CNPJ:

GUILHERME UEIROZ FERREIRA
049.984.326-64 ' I

2 -RESUMO DAAUTUAÇAO
Data da lavratura: 24fi112016
Decreto aplicado: a 44.844t2008 E 47.383/2018

Infrações:
Códiso: Descriçâo:

I - Código n'301 1 Desmatar 4O(quarenta) hectares de vegetação nativa
campestre típica de cerrado, mediante corte raso com destoca
em área comum, sem autorização do órgão ambiental
competente.

Penalidades Aplicadas:

AdveÉência: E inciso I, do aÍ. 56, do Decreto rf 44.844/2008

! inciso I, do art. 73. do Decreto rf 47.383/2018
I - Prazo para regularização:

Valor, na hipótese de conversão:

2 - Prazo para regularização :

Valor, na hipótese de conversão

tr

Multa Simples: E inciso II, do art. 56. do Decreto n" 44.844/2008

E inciso II, do art. 73, do Decreto n' 47.38312018

1 - Valor: R$ 36.552,40 ( trinta e seis mil e quiúentos e cinquenta e dois reais e

quarenta centavos).

tr

Multa Diária: E inciso III, do art. 56, do Decreto n'44.844/2008
E inciso III. do art. 73. do Decreto n" 47.38312018

I - Período de incidência:
Valor consolidado:

2 - Período de incidência:
Valor consolidado:
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Apreensão:EI inciso IV, do art.56, do Decreto n'44.84412008, .i ,

fl inciso IY do art. 73. do Decreto n" 47.383/2018

Destruição ou inutilização de produto:
! inciso V. do art. 56, do Decreto n" 44.844/2008

E inciso V, do art. 73, do Decreto n" 47.38312018

Descrever:

Suspensão de venda e fabricação de produto:
E inciso VI, do art. 56, do Decreto n" 44.84412008

E inciso VI. do art. 73, do Decreto n" 47.38312018

Descrever

Enbargo parcial ou total de obra ou atividade:
! inciso VII. do art. 56, do Decreto n" 44.844/2008

E inciso VII, do art. 73, do Decreto n' 47 .38312018

Descrever

Demolição de obra: E inciso VIII, do art. 56, do Decreto no 4.844/2008
tr inciso VIII, do arÍ. 73, do Decreto n' 47 .18312018

Descrever

Suspensão parcial ou total das atividades:
8 inciso IX, do art. 56, do Decreto n" 44.84412008

E inciso IX, do art. 73, do Decreto n' 47.38312018
x

Restritiva de direitos:
E inciso X, do art. 56 clc arÍ.78, do Decreto n" 44.84412008

E inciso X, do art. 73 clc arÍ. 109. do Decreto n" 47.38312018

E suspensão de cadastro, registro, licença, outorga, permissão ou autorização;

E cancelamento de cadastro, registro. licença, outorg4 permissão ou
autorização ;

! suspensão de entrega ou utilização de documentos de controle ou registro
expedidos pelo órgão ambiental competente, aplicável à infrações constantes no
Anexo III do Decreto.

3 _ RI,STJMO DA DEFESAAPRESENTADA
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Tempestividade:
Data da cientificação do

auto de infração:
09t03t2017

Data da
postagem/protocolo da
defesa administrativa:

t4/03t2017

E Intempestiva
g Tempestiva

Requisitos de Admissibilidade:

tr Cumpre todos os requisitos de admissibilidade previstos pelo art. 34 do Decreto
n" 44.84412008.

tr Cumpre todos os requisitos de admissibilidade previstos pelo art. 59 do Decreto
n" 47.38312018.

Não cumpre os requisitos de admissibilidade, porém o mérito pode ser definido
tr pela autoridade competente imediatamente, conforme previsto pelo arL 63 do

Decreto no 47 .38312018.

Resumo da Argumentação:
1 Que na análise do auto vê se claramente que não houve testemuúas;
2 Que não houve desmatamento e sim uma limpeza de área para implantação de

silvicultura.

Resumo dos Pedidos:

I Requer de Vossa Excelência que se digne de receber a defesa administrativa,
apreciar as preliminares de nulidade e ilegalidade do auto de infração;

2 .Requer a perícia técnica por profissional habilitado ou equipe de profrssionais;

3 Requer aindã que o auto de infração seja julgado improcedente e decretado a sua

nulidade.

4-FUNDAMENTOS

Rua Gabriel Passos, no 50, Centro, Montes Claros/l\4c - CEP 3940G 112
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4.1 - Do exercício do Poder de Polícia:

A atuação estatal deve ser direcionada pelo princípio da supremacia do interesse

público e. para que o interesse público seja de fato alcançado, faz-se necessário que ao

Estado sejam conferidos mecanismos especificos, contemplados no diÍeito positivo.
Segundo a lição de José dos Santos Carvalho Filho, esses mecanismos legais cpnferidos
ao Estado caracterizam-se como verdadeiros poderes ou prerrogativas especiais de direito
público (p.71, 2009).

Nesse contexto- a fim de harmonizar o confronto existente entre os interesses
públicos e privados, compete ao Estado a imposição de restrições a direitos individuais, a
fim de salvaguardar o interesse público, atuando assim no exercício do chamado poder de
polícia.

Nas palavras de Celso Antônio Bandeira de Melo "é necessário que o uso da
liberdade e da propriedade esteja entÍosado com a utilidade coletiva de tal modo que não

ue uma barreira ca az de obstar à reali ão dos ob etlvos cos"lm Ii 8ll 2008

llJ
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Segundo Maria Sylvia Zarrella Di Pietro "o fundamento do poder de 1blícia é o
princípio da predominância do interesse público sobre o particular, que dá à Administação
posigão de supremacia sobre os administrados" (p.156,2015).

Nesse contexto, José dos Santos Carvalho Filho conceitua poder de polícia como
sendo "a prerrogativa de direito público que, calcada na lei, autoriza a Administração
Pública a restringir o uso e o gozo da liberdade e da propriedade em favo do interesse
coletivo" 1p.73 ).

Paulo Affonso Leme Machado conceitua poder de polícia ambibàtàl dei seguinte
maneira:

Poder de polícia ambiental é a atividade da Administração Pública
que limita ou disciplina direitos, interesse ou liberdade, regula a
prática de ato ou a abstenção de fato em razão de interesse público
concernente à saúde da população, à conservação dos
ecossistemas, à disciplina da produção e do mercado, ao exercício
de atividades econômicas ou de outras atividades deperdentes de
concessão, autorização/permissão ou licença do Poder público de
cujas atividades possam decorrer polúção ou agressão à

natureza '.(Direito ambiental brasileiro. 22.ed. São Paulo:
Malheiros, 2014. P.384

O poder de polícia administrativa ambiental apresenta-se como importante
instrumento do Estado para a defesa do bem comum, estando diretamentç ligado à
preservação ambiental. Apresenta-se como verdadeiro instrumento jurídico por meio do
qual a Administragão Pública intervém operando limitações e deveres, üsando ao bem da
coletividade, consistente na proteção ambiental.

Assim, no caso em foco, o agente autuante agiu no estrito cumprimento de seu
dever legal. O ato administrativo praticado, nos termos da legislação vigente, limita a ação
individual em prol do interesse comum, devendo, portânto, ser mantidas as penalidades
impostas em desfavor do autuado.

4.2 -Da proteção ao meio ambiente:

Com o advento da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, o
meio ambiente ecologicamente equilibrado ganhou status de Direito Fundamental, com a
dedicação de capítulo especialmente direcionado ao tema.

Embora não esteja previsto no rol dos direitos individqais e .çoletivos

estabelecidos no art. 5o da Constituição de 1988, o parágrafo segundo do referido artigo
admite que outros direitos que não aqueles expressamente nele previstos também sejam
reconhecidos como lirndamentais.

Nesse caminho, a constitucionalização da protegão ambiental importou em
expressivo avanço no ordenamento jurídico pátrio, de modo que, a partir de entÊLo, impôs-
se ao Poder Público e à coletividade o dever de defender e preservar o meio ambiente para
as pÍesentes e as futuras gerações, senão vejamos a íntegra do dispositivo da Constituição
a respeito:

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente
eqqilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia

ÂlÜL;.r;i-,i ]ii'I
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qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletivid"de
o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras
gerações.

Pelo texto constitucional, píssa a ser dever de todos tÍatar o meio ambiente de

forma consciente. responsável e moderada, de modo a gaÍantir uma sadia qualidade de

vida não só às presentes gerações, mas também à futuras, com o uso Íaciglal d9g tecursol
naturais.

Tal regra contém o princípio da prevenção, o qual, segundo Romeu Thomé
(THOME DA SILVA, 2013, p.68). é princípio orientador no Direito Ambiental,
enfatizando a prioridade que deve ser dada as medidas que previnam (e não simplesmente

reparem) a degradação ambiental. A finalidade ou o objetivo final do princípio da

prevenção é evitar que o dano possa chegar a produzir-se.
Além disso, em matéria de Direito Ambiental, a atuação dos mecanismos de

tutela administrativa do meio ambiente não dependem, necessariamente, da corfiguração
do dano. Essa realidade está demonstrada pelas diversas condutas que, mesmo sem a

constatação de dano. são caracterizadas como infrações. Resta também aqui caracterizado

o viés preventivo da atividade fiscalizadora ambiental, caracterizado pela prevenção à

ocorrência do próprio dano.
Nesse sentido, dispõe o art.225, § 1', V da Constituição da República:

AÍr. 225. (...)

§ l'Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder

Público:
()
V - controlar a produção, a comercialização e o emprego de

técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vid4
a qualidade de vida e o meio ambiente;

Outro princípio norteador do direito ambiental é o da precaução, o qual, segundo

o mesmo autor, foi proposto formalmente na Conferência do fuo 92 e é considerado uma

garantia contra os riscos potenciais que, de acordo com o estado atual do conhecimento,

não podem ser ainda identificados.
Nota-se, diante do exposto, que o objetivo primordial do ordenamento jurídico

brasileiro e dos princípios norteadores do direito ambiental é a prevenção de todo e

qualquer dano, devendo o poder público e a coletividade pautaÍem-se, sempÍe, por

medidas que evitem a sua ocorrência
PoÍanto, a proteção ao meio ambiente é dever do Poder Público e da coletiüdade'

não se admitindo que o Estado opte por não agir em defesa do meio ambiente, que atue de

maneira insuficiente na sua proteção ou que postergue a adoção das medidas necessárias

para a preservação da qualidade ambiental.
No caso em foco, a atuação estatal tem justamente a frnalidade de promover a

pÍoteção ambiental, considerando a imposição do texto constitucional nesse sentido.

Assim, a atuação estatal, no caso em foco, está integralmente pautada nas norntas
vigentes, tanto no aspecto processual/procedimental, quanto em relação ao próprio mérito
da autuação objeto de discussão.

Vale registrar que foram devidamente observados os requisitos fundamentais do
auto de in ão. anteriormente istos no art. 31 do Decreto no 44.84412008 revo
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e atualmente previstos no art. 56 do Decreto rf 47 .38312018, inexistindo qualquer ücio
no ato admini strativo praticado.

Assim, não há neúuma ilegatidade em relação ao auto de infração objeto da

presente análise, devendo este ser mantido, uma vez que o ato administrativo praticado

observou inteiramente as norrnas a Iicáveis ao caso concreto em todos os seus íts

4.3 - Da competência do agente âutuânte para a lavratura do aúo de i4ÍryçÍo: ,

A responsabilidade por danos ambientais tem repercussão jurídica tripla. O
infrator, em razão de um mesmo ato, pode ser responsabilizado nas esferas penal, ciül e
administrativa, tendo cada uma delas caracteísticas específicas e sendo independentes

entre si. É o que prevê a Constituição de 1988. em seu art. 225, §3", vejam65;

AÍt. 225
(.)
§3'- As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio
ambiente sujeitarão os infiatores, pessoas fisicas ou jurídicas, a
sanções penais e administrativas, independentemente da

obrigação de reparar os danos causados.

No âmbito administrativo, conforme estabelece o aÍt. 16-8 da Lei no 7.77211980,

a fiscalização do cumprimento das normas ambientais em vigor sení exertida pela

Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentiável - Semad , pela

Fundação Estadual do Meio Ambiente - F.u.., pelo Instinrto Estadual de Florestas - a

IEF e pelo Instituto Mineiro de Gestão de Aguas - Igam , aos quais compete, por

intermédio de seus servidores previamente credenciados:

Art. 16-8 - (...)
I - efetuar vistorias e elaborar o respectivo relatório;
II - verificar a ocorrência de infração à legislação ambiental;
III - lavrar os autos de fiscalização e de infração, aplicando as

penalidades cabíveis;
lV - determinar, em caso de grave e iminente risco para vidas

humanas, para o meio ambiente ou para os recursos econômicos
do Estado, medidas emergenciais e a suspensão o.u ledução de

atividades durante o período necessiírio para a supressão do risco.

Ainda em relação ao art. 16-B da Lei n" 7.77211980, em seu § 1'é prevista a
possibilidade de delegação à Polícia Militar de Minas PMMG das compet&rcias ali
previstas.

O credenciamento dos servidores é realizado por ato do repÍesentante do

respectivo órgão ou entidade, no caso da Semad, o Secretário de Estado de Meio Ambiente
e Desenvolvimento Sustentável. Isso é o que estabelecia o §1o do art.27 do Decreto n"
44.84412008 (revogado) e o que estabelece o parágrafo único do aÍ. 48 do Decreto no

47.383/2018.
No que tange à Polícia Militar, a celebração de convênio entre a PMMG, o órgão

ambiental e suas entidades vinculadas e suficiente ue todos os militares am
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credenciados para o exercício do poder de polícia na esfera ambiental. Isso é o que

estabelecia o §l'do art. 28 do Decreto no 44.844/2008 (revogado) e o que estabelece o §1o
do art. 49 do Decreto n' 47.383/2018.

Verifica-se, portanto, que os servidores da Semad são competentes para a

lavratura de autos de infração, desde que estejam previamente designados e credenciados

para a atividade de fiscalização, a critério da autoridade competente. Quanto à Polícia
Militar, a partir do ato de delegação, realizado por meio de convênio cdm à §e&d e sua$

entidades vinculadas, tornam-se todos os seus agentes competentes para a realização de

autuações ambientais administrativas.
Desse modo, no caso concreto, não há dúvidas acerca da competência do agente

autuante para a prática dos atos de fiscalização e consequente adoção das medidas

administrativas cabíveis.

Rua Gâbriel Passos, no 50, Centro, Montes Claros/Mc - CEP 39,1OG1 l2
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4.4 - Onus da prova e os requisitos para câracte rização da rrsponsabilidedc -
Decreto Estadual n" 44.844108

Cumpre ressaltar que as afirmações do agente público fiscalizador possuem

presunção juris tantum de legitimidade e veracidade em Íazáo da fé pública que lhe é
atribuída pelo ordenamento jurídico vigente, ou seja. os atos administrativos são,

presumidamente. legitimos. legais e verdadeiros. Nesse sentido são as palavras do ilustre

doutrinador José dos Santos Can'alho Filho:

Os atos administrativos, quando editados, tnr2erir em si a
presunção de legitimidade, ou seja, a presunção de que nasceram

em contbrmidade com as devidas normas legais, como bem anota

DIEZ. Essa característica não depende de lei expressa" mas deflui
da própria natureza do ato administrativo' como ato emanado de

agente integrante da estrutura do Estado.

Vários são os lündamentos dados a essa caÍacterística. O
fundamento precípuo, no entanto, reside na circunstância de

que se cuida de atos emanados de agentes detentores de
parccla do Poder Público, imbuídos, como é natural, do
objetivo de alcançar o interesse público que lhes compete
proteger. Desse modo. inconcebível seria admitir que não

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

momento sofressem algum entrave oposto por pessoas de

interesses contrários. Por esse motivo é que se hí de supor
presumivelmente estão em conformidades com a lei. (grifo
nosso). (Manual de Direito Administrativo. FILHO, José dos

Santos Can'alho. Livraria Editora Lumen Juris Ltda,l'l' ed.2007 ,

Pag. I I 1).

Entretanto. nos termos do parágrafo 2' do art. 34, do Decreto Estadual no

44.84412008. essa presunção não é absoluta. cabendo ao acusado a comprovação de

qualquer alegação contrária. in verbis'. "cabe ao autuado a prova dos fatos que tenha

alegado, sem prejuízo do dever atribuído a autoridade julgadora paÍa instrução do
processo."
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Assim também se posiciona o Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça
do Estado de Minas Cerais. ir yerói.r.

ADMINISTRATIVO t] AMBIENTAL. ART.29, §§ I", I.IT,2" E
4". I. DA LEI 9.605/1998. AUTO DE INFRAÇÃO. IBAMA.
GUARDA DOMESIICA. MANTER EM CATIVEIRO
ESPECIES DA FAUNA SILVESTRE SEM AUTOPI7AÇÃO.
ACORDÀO QUE DECLAROU A INEXIGIBILIDADE DA
MULTA. PERDÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE.
'1. Trata-se. na origem. de Ação Anulatória de Multa
Administrativa proposta pelo recorrido contra o Ibama. ora
recorrente. objetivando a anulaçâo de multa no valor de R$
9.000.00 (nove mil reais) por manter em cativeiro passaros da

Iàuna silvestre. sem registro no órgão competente.

2. Segundo o acórdào recorrido, "No presente caso, a validade da

autuação fbi reconhecida. posto que a conduta descrita no auto de

infração ef'etivamente se enquadra nos dispositivos legais já
citados e as verificações e os atos administrativos praticados
pelo IBAMA gozam de presunção de legitimidade e de
veracidade, até prova em contrário" t...] (STJ. Recurso

Especial n' 2017/0161069-3. Segunda Turma. Julgado em

O7ll2l2\17. Pubticado em19ll2l20l7) r

EMENTA: AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE
INSTRUMENTO - ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO
- AUTO DE INFRAÇÀO AMBIENTAL - PRESUNÇÀO DE
VERACIDADE/LEGITIMIDADE - ÔNUS DO PARTICULAR -
AUSÊNCIA DE EI.,IIMENTOS, NESSE MOMENTO, PARA
AFASTAR REFERI DA PRES I.]NÇÃO . CANCELAMENTO DE
LICENÇA AMBIEN]AL - NÀO APLICAÇÃO DE SANÇÃO -
AUTOTUTELA ADM INI STRATIVA.
I - O auto lavrado pela prática de infração administrâtiva
possui presunção relativa de veracidade/legitimidade'
cabendo, portânto, ao paíicular o ônus de afistar os

fundamentos presentes no ato impugnâdo.
2 - Não logrando o pârticular em afastar referida prcsúnçáo'
permanece hígido o ato administrativo atacedo.

3 - Har-endo o cancelamento de licença ambiental em razão do
exercício de autotutela administrativa ante a constatação de

omissão na prestação de dados relevantes por parte do particular
e não em razão da aplicação de sanção administrativa, não há que

se falar em r iolação ao principio da proporcionalidade para

aplicação das sanções previstas no art. 56 do DecÍeto Estadual no.

44.84412008.
(TJMG. Agravo Interno CV n" 1.0556.17.000388-4/002. 3

Câmara Civel. Julgado em 09/'l I /2017. Publicado em 05112/2017)
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4.S-Limoeza de área

Pelo disposto no aÍ. 1o, VIII da Resolução Conjunta Semad/lEF. n9 190l(2013 a
limpeza de área não possibilita o uso altemativo do solo. Para implantar o
empreendimento em local de vegetação nativa, ainda que de vegetação rasteira, seria

necessário o Documento Autorizativo de Intervenção Ambiental'

4.6 AUTUADO PEDE PRODUZIR PROYA TESTE f, PERICIAL

Entende-se não haver razões paÍa a produção de provas testemunhal e pericial, por,

restaÍem, estas, desnecessiirias, no contexto do presente processo administrativo, nos

termos do parágrafo único do art.24, da Lei n' 14.184/2002. haja üsta a certeza do

cometimento das infrações. pelo autuado, devidamente atestadas pelas declarações, de

Rua GâbÍiel Passos, no 50, Centro, Montes ClaÍos/MG - CEP 3940G 112
TeleÍone (38) 322+7500

No mesmo sentido. segundo entendimento pacificado pela Advocacia Geral do
Estado de Minas Gerais. por meio do Parecer n" 15.877. de 23 de maio de 2017, abaixo

citado, no âmbito das inliações administrativas ambientais estaduais, a culpa do infrator,
sobre o qual recai o ônus probatório. é presumida. sendo aplicada a responsabilidade

subjetiva:

DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR.I MEIO'
AMBIENTE. TRiPLICE RESPONSABILIDADE. ART. 225, §3'
DA CR/88. RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA
AMBIENTAL. NATUREZA SUBJETIVA. CULPABILIDADE.
INTRANSCENDÊNCIA DAS SANÇÕES
ADMINISTRAI'IVAS. IUS PUNIENDI. DEVIDO PROCESSO
SUBSTANCIAL. CT]LPA PRESLMIDA. PÂRECERES AGE
NS. 15465/2015 F. 15.81212016. PARECER' AS,UR/SEMAD
46120t7.
A natureza j urídica da responsabilidade administrativa ambiental
e subjetiYa. admitindo-se autoria direta e concorrência" na forma
da legislação estadual. sendo a culpa presumida, incumbindo
ao acusado o ônus de provar o contrário [.-.]

Portanto. no âmbito da autuação administrativa. o poluidor esrá subÍnetido à
responsabilidade subjetiva com a presunção de culpa, ou seja, cabe ao autuado o ônus de

provar o contrário do que fbr verificado pelos agentes fiscalizadores.
No presente caso. os requisitos especíÍlcos para a existência da responsabilidade

do infrator foram totalmente demonstrados no Auto de Infração e Boletim de Ocorrência

em análise. quais sejam: o àto. por meio da descrição de todas as circunstâncias

encontradas no local: o dano. verificado com a poluição constatada; bem como o nexo de

causalidade, ou seja, o liame que une a conduta do agente ao resultado danoso.

Diante do exposlo. não tendo o acusado se desincumbido do seu ônus de

comprovaÍ quaisquer alegações contrárias ao registrado no pÍocesso, não há que se falar

em desconstituição do Auto de lnfração e suas penalidades.

)-)
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fé pública, dos policiais militares no auto de infração e documentalmente comprovadas

no Boletim de Ocorrência

4.7 Redução do valor da multâ em razão da situação econômice do autuado -
Possibilidade

O inÊator relata possuir baixo nível socioeconômico, situação que é possível atestar

como verídica, por restar caracÍeizada pelo próprio contexto da autuação e pelos

aÍgumentos e provas apresentados em sede de defesa administrativa, razão pela qual

recoúece-se a atenuante do art. 68, I. "d''. do Decreto 448214/08 em favor do autuado,

perfazendo o valor final das multas, no importe de R$ 25.586,68 (vinte e cinco mil e

quiúentos e oitenta e seis reais e sessenta e oito centavos), a ser devidamente atualizado'

5 - CONCLUSAO
Diante de todo o exposto, opinamos pelo conhecimento da defesa apresentada

pelo Autuado, haja vista que tempestiva e uma vez que foram respeitados os requisitos

essenciais da de defesa.

E Anulação:
Opinamos ainda pela anulação do presente auto de infração, tendo em vista o

exposto na f,rndamentação do presente Parecer.

Recomendamos que o Autuado seja notificado do conteúdo deste Parecer
Por fim, recomendamos que seja dada ciência à área correspondente quanto

ao equivoco praticado pelo agente autuante. para adoção de providências cabíveis,
inclusive quanto à possível lavratura de novo auto de inf.açêe glq §!!stin!ção.

X Manutenção
Opinamos ainda pelo não acolhimento dos argumentos apÍesentados pelo

Autuado em sua defesa, face à ausência de fundamentos de fato e de direito que

Rua Gabriel Passos, no 50, Centro, Montes ClarosÀrG - CEP 394OG112
TeleÍone (38) 322+7500

4.7 -Da defesa Adninistrativa
De acordo com os argumentos apresentados pelo autuado, verifica-se que o mesmo

não nega a autoria e materialidade da infração constatada. Logo, resta inequivocamente

comprovada a conduta infracional a ele atribuída no auto de infração. I

Ademais, não foi juntada à defesa nenhuma comprovação de fato impeditivo, modifi-

cativo ou extintivo do direito do órgão ambiental de aplicar as penalidades consigrradas

naquele documento.

Logo, outro não pode ser o desfecho do presente pÍocesso senão o da manutenção do

auto de infração e das penalidades nele cominadas.
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justificassem o acolhimento das argumentações apresentadas e tendo em vista estar o

Auto de Infração em conformidade com os requisitos formais.
Opinamos, assim, pela manutenção integral das penalidades aplicadas no

presente auto de infração, porém reduzindo-se o valor da multa em 30%ô (trinta por
cento), em razão do reconhecimento da atenuante do art. 68, I, "d'1, 'do DeÇreto

44844/O8,pertazendo o montante final de R$ 25.586,68 (vinte e cinco mil é qüilrhentos

e oitenta e seis reais e sessenta e oito centavos), a ser devidamente atualizado.

Recomendamos a notificação do atuado para, quanto ao indeferimento,
apresentar Recurso no pÍazo de 30 (trinta) dias ou efetuar o pagamento do valor da

multa, devidamente atualizada, sob pena de encamiúamento do processo

administrativo fins de inscri ão do valor em dívida ativa do Estado.

n Deferimento parcial

Opinamos ainda pelo acolhimento parcial dos argumentos apÍesentados pelo

Autuado em sua defesa. nos seguintes lermos:

Recomendamos a notificação do atuado para apresentar Recurso, no prazo de

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

pena de encaminhamento do processo administrativo para fins de inscrição'dorralor em

dívida ativa do Estado.

E Adequação

Opinamos ainda pela adequação das penalidades aplicadas no auto de

infração. nos seguinles termos:

Recomendamos a notificação do atuado para, quanto ao indeferimento,
apresentar Recurso no prazo de 30 (trinta) dias ou efetuar o pagaÍnento do valor da

multa, devidamente atualizada, sob pena de encaminhamento do pÍocesso

administrativo ara fins de inscri ão do valor em dívida ativa do Estado.

t
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DECISÁO

Número do Auto de Infração: 42932/2016

Número do Processo: 671551/19

Nome/Razão Social: GUILHERME QUEIROZIFERRERA
CPF/CNPJ: 049.984.326-64

O(a) Subsecretario(a) de Fiscalização Ambiental, nos termos do arÍ.23,
arágrafo único, inciso I, do Decreto n." 47 .042/2016

O(a) Superintendente de Controle Processual e Apoio Normativo, nos

termos do art. 29, inciso VI. do Decreto n.' 47 .04212016

O(a) Diretor(a) de Controle Processual, nos termos do art. 59, paÉgrafo
unlco do Decreto n.' 47 .04212016

O(a) Superintendente Regional de Meio Ambiente, nos termos do art. 54,! parágrafo único. inciso II. do Decreto n.' 47.04212016

E Em observância ao disposto nos artigos 34, 35, 36,37 e 38 do Decreto n.o

44.844/2008, e tendo em vista o Parecer acostado aos autos, decide

El Em observância ao disposto nos artigos 58, 59, 60, 62,63,70,71 do Deàeto n.o

47.38312108 e tendo em vista o Parecer acostado aos autos decide

E Pelo conhecimento da defesa apresentada, haja vista que tempestiva e que foram

atendidos os requisitos essenciais da peÇa de defesa

E Pelo coúecimento da defesa apresentada. haja vista que tempestiva e que, embora

não cumpre os requisitos de admissibilidade, o mérito pode ser definido pela autoridade

competente imediatamente, conforme previsto pelo aÍ. 63 do Decreto n" 47 .38312018.

E Manutenção

Pelo não acolhimento dos argumentos apresentados pelo Autuado em sua defesa, face

à ausência de fundamentos de fato e de direito que justificassem o acolhimento das

aÍgumentações apresentadas e tendo em vista estar o auto de infração em conformidade
com os requisitos formais.

Pela manutenção integral das penalidades aplicadas no presente auto de inÊação, quais

sejam:

- Multas simples, no valor total de R$25.586,68(vinte e cinco mil e quiúentos e oitenta
e seis reais e sessenta e oito centavos), já considerando a redução de 30% (trinta por
cento), conforme o Parecer, a ser devidamente atualizado;

-Suspensão das atividades até regulaizaçáo perante o órgão ambiental.

Rua Gabriel Passos, no 50, Centro, Montes CIaÍos/MG - CEP 394{X}112
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Notifique-se o atuado para. quanto ao indeferimento, apresentar Recurso no prazo de
30 (trinta) dias ou efetuar o pagamento do valor da multa, devidamente atualizada, sob
pena de encaminhamento do processo administrativo para fins de inscrição do valor em
dívida ativa do Estado.
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