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ORIENTAçÔES PARA A DEFESA

O autuado poderá apresentar defesa dirigida eo órgão ou entidade responsável pela
autuação, no prazo de vinte dias contados da notificaçáo do auto de infração, sendo-lhe

facultada a juntada de todos os documentos que julgar convenientes à defesa, independentemente
de ter havido depósito prévio ou caução.

A peça de defesa deverá conter os seguintes dados:
| - autoridade administrativa ou órgão a que se dirige;

ll - identificação completa do autuado, com a apresentação de cópia do documento de

inscrição no Ministério da Fazenda . CPF ou CNPJ c, quando Íor o caso, contrato social e última
alteraçáo;

lll - número do auto de infração correspondente;
lV - o endereço do autuado ou indicação do local para o recebimento de notificações,

intimações e comunicações;
V - formulação do pedido, com exposição dos fatos e seus fundamentos; e

Vl - à data à assinatura do reqJerente ou de seu procurador'

O autuado poderá ser representado por advogado ou procurador legalmente mnstituído,

devendo, para tanto, anexar ao requerimento o respecüvo instrumento de procura@o.

cabe ao autuado a prova dos fatos que tenha alegado, sem preluízo do dever atribuído a

autoridade julgadora para instruçpo do processo'

AsprovaspropostaSpeloautuadopoderãoserrecusadas,mediantedecisâo
Íundamentada da autoridade julgadora competênte'

o autuado poderá protestar, no ato da apÍesentação da defesa, pela juntada de outros

documentos até que o processo seja remetido à mncluúo da autoridade julgadora.

A defesa não será conhecida quando intempestiva, caso em que se tomará definiüva a

aplicâção da Penalidade.

os requisitos formais indicados acima, quando ausentes da peça de defesa apresentada'

no prazo de vinte oias contaJàs áa notiÍlcago do auto de infração, deverão.ser emendados dez dias'

após sua notificação, iob pena de aplicação da penalidade'

Na hipótese de não apresentsção da defesa se aplicará defrnitivamente a penalidade'

A DEFESA DEVERÁ §ER PROTOCOLADA NO ÓRGÃO AÍÚBIENTAL

ísucFrs. suPRAM. FEAM, IGAM OU IEF)'

OU PODERÁ SeinfmeriOA VIAAR, VALENDO§E A DATA DA POSTAGEM.

FEATI . FUNDAçÃO ESTADUAL DO HÉtO AMBIENTE
www.feam'br

IGAU - INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS AGUAS
www.igam.mg'gov.br

IEF - INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS
www.leÍ.mg.gov.br

SUPRAM . SUPERINTENOÊNCN REGIONAL DE TEIO AHBIENTE E OESENVOLVIHENTO SUSTENTÁVEL

www.moloamblênte'mg'gov'br'suprams{egionais

sucFrs-suBsE"**ffi 
.3!,LoJ,otli,!:,?:J:f.fltrfâHBTENTALTNTEGRADA
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PRETEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS
-rü

GNPJ, 1E.404 .VA / 0001-85

,[USfR,SS,,tlO SENHOR SUPER,NIENDENIE REG,ONAL DE

ME,O AMBIENTE

Çiticutrlit \t lo ü

$b"-*,

Aulo de lnlração n." 1533512016.

O trlUtttCíptO DE MACHACAUS, enÍidode de direito púbtico
intemo, com sede ô Ruo Juscelino KubifscheK no l7l, inscnÍo no CNPJ no
18.404.92110001-85, e-moil: pmmochocolis@ohoo.com.br, nesÍe oto
represenÍodo pelo Prefeito Municipol MAURO ROBERTO FRANCISCO
BAIISTA, brosileiro, cosodo, servidor público municipol, portodor do
CPF/MF, sob o n.o 498.078.545-04, RG n.o M-5.324.354 SSP/MG, residente no
Ruo lo de Joneiro, n.o 

,l75, 
Centro, no Cidode de Mochocolis, Eslodo de

Minos Gerois, CEP: 39.873-000, vem, mui respeilosomente peronle este

lnstilulo opresenlor RECURSO onle o Aulo de lnfroção n.o

t533s/201ô.

Consto no referido Al que o Município de Mochocolis
eslorio cometendo os seguintes infroções:

o)"Lonçor ou dispor resíduo sólldo em curso d'óguo, leneno
boldio em golerio de esgolo";

b) "FuncionoÍ sem oulorizoçõo de funclonomenlo sem
ompoÍo de lermo de ojustomenlo de condulq, sendo
conslolodo exislêncio de poluiçôo."

Apresentodo Defeso Administrotivo, o mesmq nôo teve seus
orgumenÍos ocolhidos, sendo certo que os infroções forom montidos.

Pois bem. lniciolmente, necessório se foz observor que o
outo de infroçÕo em telo foi lqvrodo em 05 de fevereiro de 201ó, o
que demonstro que o oluol odministroçõo municipol jó encontrou
referido problemo no seu sloÍus quo.

P-a Jurceliao Küitê€*, f|- Caso - Etaà de l'íüâ! GeÍais - CEP,5eE75-m TeL té51fi21-1516
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Solienle-se que desde o primeiro dio de odministroçõo, o
otuol Prefeilo de Mochocolis tem envidodo esforços ofim de
conslruir um motodouro municipol, 1õo necessório, sejo poro
otendimento oos consumidores, sejo pelo economio locol que
depende do comércio de godo vocum.

A proposito, jó forom reolizodos pleitos junÍo oos governos
estoduol e federql poro que o Município de Mochocolis posso obler
verbo poro o construçôo de um motodouro dentro dos normos
ombientois e sonitórios.

Com o devido respeilo, deverio ter sido dodo um prozo
poro que o Reconente pudesse se odequor às exigêncios legois
bem como umo orienloçõo no sentido de resolver esse problemo,
vez que o otuol odministroçõo nõo pode ser penolizodo por um erro
do quol elo nõo deu couso.

Oro, umo multo oplicodo numo cidode corente como o
nosso, olém de trozer mois dificuldodes poro os nossos combolidos
cofres municipois, estoró desviondo volores que poderiom ser usodos
justomente no busco de umo soluçõo do problemo em telo.

Lodo ouiro enlendemos que umo puniçôo sem ser
precedido de umo medido educotivo, foge inteiromente oo
bom-senso eis que, s.m.j., nõo boslo openos vontode político porq q
soluçõo do problemo em telo, sendo o opoio dos esferos estoduol e
federol, de sumo importôncio poro que se implonte o sistemo de
trotomento de esgolos.

Por suo vez, s.m.j., nõo foí possível verificor se por ocosiõo
do outuoçõo o Recorrenle ero reincidente ou nôo, nôo hovendo
molivos poro de início ser oplicodo o peno de mullo.

Ademois, nÕo sendo possível verificor o reincidêncio ou
nõo, o mullo deve ser oplicodo no volor mínimo do respectivo foixo.

RuÀ Jücêlho IG-LrbÀedç 171- Cat" - Et .L cle l*íi.as Gerarr - CEP,59675{00 T+ íJ,5l-fi27-151Ô
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Ante todo o exposto, requer:

o)Sejo dodo um novo prozo poÍo que Município Reconente
posso estor solucionondo o problemo em telo e, por
consequêncio, sejo desconsiderodo o Aulo de lnÍroçôo
n.'15335/201ó;

b) Alternotivomenle, sejo convertido o peno de multo
oplicodo qo Reconente. convertido em odvertêncio
por escrito;

c) Coso nõo ocono o conversõo do peno de multo em
odvertêncio por escrito, sejo reduzido o volor do
mesmo poro o seu potomor mínimo.

Termos em que,

Pede DeferimenÍo.

Governodor Volodores/MG, oos I8 de outubro de 20,l8.

MAUROROBERTO BAIISIA
PreÍetto M"aicipal

R"a J"rcelruo K"bitrÀedç 1A - C-ko - Erâdo dê I'hô, Cqâr, - CEP,5OE75-m TêL O5\fr27-L51õ
E-6dL paüc[ôcô]t @EÀ@.o'-ttr
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NOTA FISCAL Í FATURA DE SERVIçOS
C,ompânhie de Saneamenlo de Minas Geíâis

Rúa Mar d€ Êspânha. 525 - Sânio Anlônlo - Bêlo HorizDnle - MG / cEP 30 33G9Oo

CNPJ: 17.281.106/0001{3 - Insc. Esl.: 062.0m139.0G14

4z)-.-
^,w
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

Superintendência Reglonalde Meio Ambiente do Leste Mineiro

JP

PARECER ÚNICO N9 úTI2OT9

Auto de ldragão: 15335/2016 Processo: 5653(D/18
Embasamento têgal: AÊ. &1, anêxo l,
Códitos 131 e 117 do DêcÍ€to
a.gaal20oB

Autuado: Prêfeltura Municipal de Machacalis CNPJ: 18.t104.92il0ü)1€5
Município: Machacalis Suprâm Lestê

Boletim de Ocorrêndaz M272Ç2OL642OOO?2 Dara;22lOrlZOtG

1. RETATÓRIO

Em 22 de janeiro de 2015 foi lavrado pela PMMG, o Auto de lnfração ne 15335/2016, que

contempla duas as penalidades MULTA SIMPLES, cada uma no valor de RS 16.616,27 (dezesseis

mil seiscentos e dezesseis reais e vinte e sete centavos), por ter sido constatada a prática das

seguintes irregula ridades: " Lonçor ou dispor resíduo sólido em curso d'águo, teffeno boldio e em

galerio de esgoto - Atividode de obote de onimois de medio e groÀde porte' e "Funcionor sem

outorizoção ombientol de Íuncionomento sem omporo de termo de oiustomento de conduto,

sendo conitotodo existêncio de poluição" .

Em 30 de julho de 2018, a defesa apresentada foi decidida pela Superintendêncie Regional de

Meio Ambiente, sendo mantidas as penalidades aplicadas. O Autuedo foi devidamente

notificado de tal decisão e apresentou recurso, protocolado dentro do prazo de 30 (trinta) dias

previío pelo art.43, do Decreto Egaadual ne M.U412008, portanto tempestivo, no qual alega,

em síntese, o seguinte:

_ 1.1. Que a atual administração já encontrou o referido problema no seu súotus quo, tendo o

atual Prefeito tentado solucionar o problema desde a sua posse;

1.2. Que deveria tersido ab€rto prazo ao Município para a devida regularização;

1.3. Que ante a ausência de reincidência, o valor da multa deve ser aplicado conforme o mínimo

da faixa;

1.4. Requer novo prezo para regularização e cancelamento do auto;

1.5. Alternativamente, requer a conversão da multa em advertência;

1.6. Caso sera mantida a multa, requer a redução do valor.

1

ASSINATURAMASPEQUIPE INTERDISCIPUÍTAR

t4t 2657-9 tps€rvidon Renata de Oliveira Sant'Ana

-r-ãe-12282944Dê acordo: Daniel Sampaio Colên
t267A7ç9 (Dê acordo: Elias Nascimento de Aquino



GOVERNO DO ESTADO DE MINAs GERÂIS

SecretaÍia dê Estado de Meio Ambiente e Desênvofuimento Suíentá\Àl

Superintendência Regionalde Meb Ambiente do Leíe Mineiro@
2. FU DAMENTOS

Os argumentos apresentados no recurso são desprovidós de quaisquer fundamentos técnicos

ou jurídicos capazes de descaracterizar o Auto de lnfração em questão.

Destaque-se, inclusive, que em sede recursal o autuado não nega a ocorrência da conduta e

realiza alegações estritamente de natureza processual para tentar desconstituir o auto de

infração em análise. Desta forma, consideramos oportuno tecer as seguintes considerações:

2.1 Da legalidade do auto dê infraÉo

O autuado alega em sede de recurso que o atual Prefeito, na data de sua posse, já se depaÍou

com a situação que ensejou a lavratura do presente, imputando a responsabilidade na

administração anterior.

Ocorre que, com o advento da constituição da República Federativa do Brasil de 1988, o meio

arnbiente ecologicamente equilibrado ganhou status de Direito Fundamental, com a dedicação

de capÍtulo especialmente direcionado ao tema.

Embora não esteja previsto no roldos direitos individuais e coletivos estabelecidos no art.5e da

Constituição de 1988, o parágrafo segundo do referido artigo admite que outros direitos que

não aqueles expressamente nele previstos tamtÉm sejam reconhecidos tomo fundamentais.

Nesse caminho, a constitucionalização da proteção ambiental importou em expressivo avanço

no ordenamento jurídico pátrio, de modo que, a partir de então, impôs-se ao Poder Público e à

coletividade o deveÍ de defender e preservar o meio ambhnte para as presentes e alfuturas
gerações, senão vejamos a íntegre do dispositivo da Constituição a respeito:

An. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente
equilibrado, bem de uso comum do povo e essencialà sadia qualidade

de vida, immndo-se ao Podcr Público e à coletlvidade o dever de
defendêlo e oreservá-lo oara as presentes e futuras eeracõeí . (grifo

nosso)

Pelo texto constitucional, passa a ser dever de todos tratar o mêio ambiente de forma
consciente, responsável e moderada, de modo a garantir uma sadia qualidade de vida não so às

presentes gerações, mas também às futuras, com o uso racional dos recursos natureis.

Nesse sentido dispõe o art. 225, § 1Q, v da Constituição da Repúblice:

Art. 22s. (...)

§ 1e Para asseguraÍ a efetividade desse direito, incumbe ao Poder
Público:
(...)

2 &
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k
V - controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas,

métodos e substâncias que comportem risco para a vida, 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 Rio 92 e é considerado uma Earantia contra

os riscos potónciais que, de acordo com o estado atual do conhecimento, não ftodem ser ainda

identificados.

Nota-se, diente 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

lico e a coletivid didas ue evr f

'. ocorrência.v
Portanto, a proteção ao meio embiente é dever do Poder Público e da coletividede, não se

admitindo que o Município opte por não agirem defesa do meio ambiente, que atue de.maneira

insuficiente na sua proteção ou que postergue a adoção das medidas nêcessárias para a

preservação da qualidade ambiental.

Nessa linha, a Delibereção Normativa 74/2004, vigente à época dos fatos, assim dispunha:

Art. 2" - Os empreendimentos e atividadei listados no Anexo Único

desta Deliberação Normativa, enquadrados nas classes 1e 2,

considerados de impacto ambiental não significativo, ficam

dispensados do processo de licenciamento ambiental no nívêl

estadual, mas sujeitos obrigatoriamente à Autorização Ambiental de
Funcionamento - AAF, pelo órgão ambiental estedual competente,
mediante cadastro iniciado pelo requerente junto à Superintendência
Regional de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - SUPRAM

competente, acompanhado de Termo de Responsabilidade, assinado
pelo titular do empreendimento e de Anotação de Responsabilidade

Técnica ou equivalente do profissional responsável.

Dessa forma, o fato de a infração ter ocorrido anteriormente à posse da nova Edministração,
não exíme o eutuado do dever de proteção e prevençào, razão pela qual devem ser mantidas as

penalidades.

2.2 Da aplicação da penalidade de multa

CompuJsando os autos, observa-se que o aBente autuante agiu em consonância com o previsto

no Decreto 44.844/2008, vigente à época dos fatos.

Por se tratar de infrações de natuaeza gravíssima, não seria possível a aplicação da penalidade

de advertência, devendo ser aplicada imediatamente a multa simples.

3 ,l'
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secíetaria de Estado de Meio Ambiente e Deserwolvimento Sustentável

Superintendência Regional de Meio Ambiente do Leste Minei;@
Registra-se que não há nos autos quaisquer documentos aptos a permitir a aplicação de

atenuentes.

Assim dispunha o Decreto 44.844/2008:

Art. 58. A advertência será aplicada quando forem praticadas

infrações classificádas como leves.

Art. 59. A multa simples sená aplicada sempre que o aBente:
(...)

ll - praticaÍ infrdção grave ou gravíssima;

Nesse diapasão, o recorrente foi autuado pelo cometimento de 2 (duas) infrações de natureza

gravíssima.

Código 131

Especificação das
lnfrações

Lançar ou dispor resíduo sólido em lagoa, curso d'água, área de várzea,

cavidade subterrÉnea ou dolina, terreno baldio, poço, cacimba, rede de

drenagem de águas pluviais, galeria de esgoto, duto condutor de

eletricidade ou telefone, mesmo que abandonadbs, em áree sujeita a

inundação e em área de proteção ambiental integral.

Classificaçãd Gravíssima.

Pena

Multa simples;

multa simples e embargg de obra ou atividade;
ou multa diária.

Outras Cominações
Quando for o caso, apreensão dos instrumêntos, petrechos,

equipamentos ou veículos de quálquer natureza utilizados na

infração.

Crádigo tL7
Espêcificação das
lnfraç6es

Funcionar sem âutorização ambiental de funcionamento, desde que

não amparado por termo de ajustamento de conduta com o órgão ou
entidade ambiental competente, se constatada a existência de
poluição ou degradação ambiental.

classificação Gravísslma

Pena - multa simples;
- ou multa simples e suspensão da atividade; - ou multa simpl€s,

suspensão da atividade e demolição !e obç.
Outras Cominaçõés Quando for o caso, apreensão dos instrumentos, petrechos,

equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na

infração.'

Verifica-se, também, que os velores foram aplicados nq mínimo da faixa, haja vista se tratar de

empreendihento de porte pequeno.

4
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Itr

Por fim, dispôe a Resolução conjunta SEMAD/FEAM/IEFIIGAM ne 2349, de 29 de janeiro de

20t6:
Art. 1e. As multas a que se referem o art.83, Anexo le o art.84, Anexo

ll, ambos do Decreto Estadual ni 44.U4, de 2008, passaÍn a vigorar, a
partir do dia 1e de janeiro de 2015, com os valores definidos no Anexo

desta Resolução, confori.ne Resolução n" 4.841, de 03 de dezembro de
' 2015, da Secretaria de €stado da Fazenda, que divul8ou o valor da

UFEMG para o exercício de 2016.

Segue tabela mencionada na referida Resolução.

Dessa forma, opina-se pela manutenção das penalidades de multa simples, totalizando o valor

dê RS 33.232,54 (trinta e três mil duzentos e trinta e dois reais e cinquenta e quatro centavos)

a ser devidamente corrigido, nos termos do arl 5e da Lei 2L.735/2O75.

coNcrusÃo

Por todo o expoío, considerando as arBumentações apresentadas pelo recorrente e ausência e

fundamentos técnicos e jurídicos capazes de descaracterizar o respectivo Auto de lnfração,

remetemos o presente auto.à URC COPAM Leste Mineiro, nos termos art.73-A do Decreto

Estadual ne 47.c4.212o76 sugerindo a MANUTENçÃo das penalidades de multa, totalizando o

valor de RS 33.23íS+ (trlnt. 
" 

trêr mil duzentos e trinta e dois reais e trinta e quatro centavos),

a ser devidamente atualizado.

5
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Faixas PoÍte lnferior Pequeno Médio Grande

Mínimo Máximo Mínimo Máximo Mínimo Máximo Mínimo Máximo

Leve Rs 83,07 Rs
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