
 

 

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 
Superintendência Regional de Meio Ambiente Noroeste de Minas 

Núcleo de Autos de Infração 

AI 023981/2016 
 

Página 1 de 3 
 

Data:04/09/2017 

 

Núcleo de Autos de Infração 
Rua Jovino Rodrigues Santana, n° 10 Bairro Nova Divinéia – Unaí/MG 

CEP 38.610-000 – Tel.: (38) 3677-9800 

PARECER ÚNICO RECURSO Nº 084/2017 

Auto de Infração nº: 23981/2016 Processo CAP nº: 442673/16 
Auto de Fiscalização/BO nº: M5294-2016-
0000401  

Data: 26/04/2016 

Embasamento Legal: Decreto 44.844/2008, Art. 86, anexo III, código 301 

 
Autuado: 
Paulo de Tarso Oliveira Tredezini 

CNPJ / CPF: 
311.305.776-00 

Município: João Pinheiro/MG 
 

EQUIPE INTERDISCIPLINAR MASP ASSINATURA 

Giselle Borges Alves 
Gestora Ambiental com formação jurídica 

1402076-2 Original Assinado 

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

1364404-2 Original Assinado 

De acordo: Sérgio Nascimento Moreira 
Diretor Regional de Fiscalização Ambiental 

1380348-1 Original Assinado 

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

1138311-4 Original Assinado 

 
1. RELATÓRIO 
 
Em 26 de abril de 2016 foi lavrado pela PMMG, o Auto de Infração nº 23981/2016, que 
contempla as penalidades de MULTA SIMPLES, no valor de R$ 27.164,87, por ter sido 
constatada a prática das seguintes irregularidades: 
 

“1 – Realizar corte de 32 (trinta e duas) árvores nativas constantes na lista oficial de 
espécimes da flora brasileira ameaçada de extinção em Minas Gerais. Árvores estas 
da espécie Aroeira; 
 
2 – Desmatar 00,80,00 ha de cerrado em área comum sem autorização do órgão 
ambiental”. (Auto de Infração nº 23981/2016) 

 
Em 19 de junho de 2017, a defesa apresentada foi decidida pela Superintendência Regional 
de Meio Ambiente, sendo anulada a penalidade descrita na infração nº 1 e mantida a 
penalidade de multa simples quanto à infração nº 2, bem como o perdimento dos bens 
indicados no presente Auto de Infração, nos termos do Art. 71-H do Decreto Estadual nº 
44.844/2008. 
 
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. Ilegitimidade passiva; 
 

1.2. Ocorrência de destoca e indeferimento do pedido administrativo; 
 

1.3. Que encerrou as atividades rurais em definitivo no ano 2011/2012. 
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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. Ilegitimidade passiva 

 
Em relação à responsabilidade do recorrente, foi verificado, conforme consta no Boletim de 
Ocorrência, que:  
 

“[...] em contato com o Senhor Célio Geraldo Nicolau Martins, funcionário da Fazenda, 
este informou que a exploração foi realizada com a autorização do Sr. Paulo de 
Tarso Oliveira Tredezini, proprietário da referida Fazenda, e que não há 
autorização do órgão competente para realização da exploração. Em contato com o 
Sr. Paulo de Tarso via telefone, o mesmo alegou que não compareceria ao 
quartel da Polícia Ambiental e que o Auto poderia ser encaminhado via AR.” 

 
Em que pese o recorrente ter alegado não ser o responsável pelo empreendimento, certo é 
que, de acordo com o relato do funcionário da Fazenda, conforme exposto acima, o 
recorrente foi quem autorizou a supressão de vegetação no empreendimento. 
 
Como é sabido, as penalidades previstas pelo descumprimento à legislação ambiental 
incidirão sobre todo aquele que, de qualquer modo, concorrer para a pratica da infração.  
 
Desta forma, dúvidas não existem quanto à responsabilidade do recorrente pela infração ora 
constatada. 
 
Ademais, a Fazenda Formiga é de propriedade do espólio de Antonio Tredezini (fls. 19/20), 
pai do recorrente, o qual tem como inventariante a sua mãe, Sra. Martha de Oliveira 
Tredezini, conforme Termo de Compromisso de Inventariante (fls.16), datado de 04 de 
setembro de 2003, juntado aos autos.  
 
Ressalte-se que a infração ora constatada se deu há mais de treze anos após o falecimento 
do pai do recorrente. Assim, considerando que o recorrente é herdeiro legítimo do 
proprietário da Fazenda, até prova em contrário, é verificada a existência de um vínculo do 
recorrente com o empreendimento. 
 
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 inverte o ônus da prova. Assim, o ônus de 
provar que não praticou a infração verificada, constatada pelo órgão ambiental, compete ao 
Autuado. 
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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.) 

 
2.2. Ocorrência de destoca e indeferimento do pedido administrativo 

 
O recorrente afirma que na ocasião ocorreu uma “destoca”, comprovada pelas fotografias da 
autoridade policial, e que, por ocorrência de problema técnico, o pedido de intervenção foi 
indeferido. 
 
Verifica-se da alegação do recorrente clara confissão quanto à infração constatada. Uma 
vez que a realização de intervenção ambiental apenas poderá ocorrer após a expedição de 
documento autorizativo do órgão ambiental, o que foi indeferido conforme documentação 
apresentada pelo recorrente. Desta forma, deve ser mantida a penalidade aplicada. 
 

2.3. Encerramento das atividades rurais em definitivo no ano 2011/2012 
 
A alegação de encerramento das atividades rurais não é apta a descaracterizar a 
responsabilidade do recorrente, pois, conforme relatado no boletim de ocorrência, a 
intervenção foi realizada sob as ordens do recorrente. 
  
Portanto, conforme restou demonstrado, a lavratura do Boletim de Ocorrência e do Auto 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 argumentos técnicos e jurídicos capazes de descaracterizar o respectivo Auto 
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 quanto à infração nº 2, bem como o perdimento dos bens 
indicados no Auto de Infração; e a MANUTENÇÃO da decisão de ANULAÇÃO das 
penalidades aplicadas quanto à infração nº 1. 
 
Sugerimos, ainda, que seja oficiada à Diretoria de Meio Ambiente e Trânsito da Polícia 
Militar de Minas Gerais, para conhecimento da decisão, bem como para lavratura de novo 
Auto de Infração referente à infração nº 1, com a correta descrição/embasamento da 
intervenção ambiental não autorizada realizada pelo autuado. 
 
 
 


