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PARECER ÚNICO RECURSO Nº 1818/2018 

Auto de Infração nº: 73190/2016 Processo CAP nº: 462541/17 

BO nº: M2762-2016-85882130  Data: 21/12/2016 
Embasamento Legal: Decreto 44.844/2008, Art. 83, anexo I, código 106 

 
Autuado: 
Valdemar José Zancanaro 

CNPJ / CPF: 
303.111.019-68 

Município da infração: Unaí/MG 
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1. RELATÓRIO 
 
Em 20 de dezembro de 2016 foi lavrado pela PMMG o Auto de Infração nº 73190/2016, que 
contempla as penalidades de multa simples, no valor de R$ 16.616,27, e de suspensão de 
atividades, por ter sido constatada a prática da infração constante no art. 83, anexo, código 
106, do Decreto Estadual nº 44.844/2008. 
 
Em 17 de setembro de 2018, a defesa apresentada foi decidida pela Superintendência 
Regional de Meio Ambiente Noroeste de Minas, sendo mantida a penalidade de multa 
simples e excluída a penalidade de suspensão de atividades.  
 

O Autuado foi devidamente notificado de tal decisão e apresentou recurso, protocolado 
dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto pelo art. 66, do Decreto Estadual nº 47.383/2018, 
portanto, tempestivo, no qual alega, em síntese, o seguinte: 
 

1.1. Trata-se de denúncia espontânea, nos termos do art. 15, do Decreto Estadual nº 
44.844/2008. 
- Que foi aplicada a mesma tese no julgamento do Auto de Infração nº 
73191/2016, processo nº 462534/17. 

1.2. Trata-se de bis in idem, porque é a quarta vez que o empreendedor foi autuado 
pelo mesmo motivo. 

1.3. Devem ser aplicadas as atenuantes previstas no art. 68, I, “c”, “e”, “f” e “i”, do 
Decreto Estadual nº 44.844/2008, com redução de 50% do valor da multa. 

 
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: 
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2.1 Da Alegação de Denúncia Espontânea 
 
Verifica-se que não pode prosperar a alegação do recorrente de que possui o benefício da 
denúncia espontânea, previsto no art. 15, do Decreto Estadual nº 44.844/2008, ao 
argumento de que na data da fiscalização, estava contemplado pelo FOBI nº 0268456/2014, 
emitido em 14/03/2014.  
 
O art. 15, §1º, do Decreto Estadual nº 44.844/2008, estabelece que não será considerada 
espontânea a denúncia apresentada após o início de qualquer procedimento administrativo 
junto à SEMAD e às suas entidades vinculadas. Senão vejamos: 
 

“Art. 15 [...] 
 

§ 1º Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de qualquer 
procedimento administrativo junto à SEMAD e às suas entidades vinculadas ou medida de 
fiscalização relacionados com o empreendimento ou atividade." 

 
No presente caso, verifica-se, em consulta ao Sistema de Informação Ambiental – SIAM, 
que desde o ano de 2002 o autuado já havia iniciado procedimento para obtenção de 
outorga para uso de recursos hídricos junto ao órgão ambiental competente, tendo sido 
gerado o Formulário de Orientação Básica Integrado nº 602160/2002, referente ao Processo 
de Outorga nº 109/2002, cuja formalização ocorreu em 25/01/2002. 
 
Dessa forma, uma vez que o recorrente já havia iniciado procedimento administrativo junto à 
entidade vinculada à SEMAD, em 25/01/2002, antes de dar início ao processo de 
licenciamento ambiental, em 2014 (referido FOBI nº 0268456/2014), resta claro que o 
mesmo não faz jus ao benefício pleiteado, não se tratando o caso em questão, portanto, de 
denúncia espontânea. 
 
Importante consignar que o recorrente se equivoca ao afirmar que foi aplicada a tese da 
denúncia espontânea no julgamento do Auto de Infração nº 73191/2016, referente ao 
processo nº 462534/17. 
 
Verifica-se que o referido Auto de Infração nº 73191/2016 foi lavrado no dia 21/12/2016, em 
razão da infração prevista no art. 84, anexo II, código 204, do Decreto 44.844/2008: “Extrair 
água subterrânea, através de poço tubular, para fins de consumo humano sem a devida 
outorga”; cuja penalidade aplicada foi a ADVERTÊNCIA para que, no prazo de 90 dias, o 
empreendedor desse início à respectiva regularização ambiental. 
 
Não obstante, diferentemente do alegado pelo recorrente, neste caso em particular, o Auto 
de Infração nº 73191/2016 foi anulado com fundamento totalmente diferente da tese da 
denúncia espontânea, vez que foi utilizado o fundamento de que o autuado já havia dado 
início à regularização do uso de recursos hídricos na data da autuação. 
 
Vale dizer, foi constado que na data da autuação, em 21/12/2016, o autuado já havia 
formalizado o processo de outorga nº 020479/2014, em 10/08/2014, e, portanto, o referido 
Auto de Infração não poderia ter sido lavrado, vez que a respectiva penalidade era 
inaplicável ao caso. Por conseguinte, o referido Auto de Infração foi anulado, com 
embasamento no art. 64, da Lei Estadual nº 14.184/2002 e no Princípio da Autotutela 
Administrativa. 
 

2.2 Da Alegação de Bis In Idem e da Caracterização da Infração 
 
Com relação à alegação de ocorrência de bis in idem, ao argumento de que é a quarta vez 
que o empreendedor foi autuado pelo mesmo motivo, razão não assiste ao recorrente. 
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O recorrente informa que foi autuado pelo mesmo motivo do presente Auto de Infração nº 
73190/2016, nos Autos de Infração nº 140506/2012, 137/2014 e 88416/2016. Todavia, ao 
contrário do alegado, o caso exposto não se trata de ocorrência de bis in idem, mas sim de 
reiteração de uma conduta infracional, o que deve ser penalizada. 
 
Percebe-se que, apesar de reiteradas autuações, somente em 14/08/2017 o autuado 
buscou a forma legal de continuar a operação das atividades desenvolvidas em seu 
empreendimento até a obtenção da devida licença ambiental, quando então firmou, em 
14/08/2017, o TAC nº 23/2017 com o órgão ambiental. 
 
Portanto, não procede o argumento do recorrente. 
 
Por conseguinte, verifica-se que foi constada no presente auto de infração a irregularidade 
prevista no art. 83, anexo I, código 106, do Decreto Estadual nº 44.844/2008:  
 

“Instalar, construir, testar, operar ou ampliar atividade efetiva ou potencialmente poluidora ou 
degradadora do meio ambiente sem as licenças de instalação ou de operação, desde que não 
amparado por termo de ajustamento de conduta com o órgão ou entidade ambiental 
competente, se não constatada a existência de poluição ou degradação ambiental”. 

 
Uma vez que o autuado não tinha firmado, até a lavratura do Auto de Infração em Análise, 
Termo de Ajustamento de Conduta – TAC com esta Superintendência, correta foi a 
caracterização da infração supracitada. 
 
Desta forma, as simples alegações promovidas pelo recorrente não são capazes de 
desconstituir os fatos encontrados no momento da fiscalização promovida pelo agente 
autuante.  
 
Destaca-se que o Boletim de Ocorrência e o Auto de Infração descrevem de forma 
detalhada toda a irregularidade constatada no empreendimento, bem como relata o 
empreendimento funcionava sem a devida licença ambiental, portanto, em desacordo com a 
legislação ambiental vigente. 
 
Ademais, 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 a Lei, que lhe dá 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 na 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 inverter o ônus da prova. Assim, o ônus de 
provar que não praticou a infração verificada, constatada pelo órgão ambiental, compete à 
Autuada. 
  
Nesse 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.) 

 



 

 

  
GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável  
Superintendência Regional de Meio Ambiente Noroeste de Minas 

AI 73190/2016 
 

Página 4 de 5 
 

Data:18/02/2019 

 

Superintendência Regional de Meio Ambiente Noroeste de Minas 
Rua Jovino Rodrigues Santana, n° 10, Bairro Nova Divinéia – Unaí/MG 

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

Por se tratar de presunção relativa de legitimidade e, por conseguinte, admitir prova em 
contrário, o efeito prático de tal presunção é o de inverter o ônus da prova. Assim, o ônus de 
provar que não praticou a infração verificada, constatada pelo órgão ambiental, compete ao 
Autuado. 
 
Dessa forma, os argumentos apresentados não são aptos a descaracterizar o Auto de 
Infração em apreço. 
 

2.3 Das Atenuantes 
 
Quanto à aplicação da atenuante prevista no art. 68, inciso I, alíneas “c”, “e”, “f” e “i”, do 
Decreto Estadual nº 44.844/2008, é importante estabelecer os seguintes esclarecimentos: 
 
Não há que se falar em menor gravidade dos fatos, uma vez que a infração constatada é 
tipificada pelo Decreto Estadual nº 44.844/2008 como infração de natureza grave, não sendo 
cabível, portanto, a aplicação da atenuante constante na alínea “c”: 
 

“c) menor gravidade dos fatos tendo em vista os motivos e suas consequências para a saúde 
pública e para o meio ambiente e recursos hídricos, hipótese em que ocorrerá a redução da 
multa em trinta por cento;” 

 
No caso vertente, não foi verificada qualquer efetiva colaboração do infrator com os órgãos 
ambientais na solução dos problemas advindos de sua conduta, o que inviabiliza a aplicação 
da atenuante prevista na alínea “e”: 
 

“e) a colaboração do infrator com os órgãos ambientais na solução dos problemas advindos de 
sua conduta, hipótese em que ocorrerá a redução da multa em até trinta por cento;” 

 
Quanto à atenuante de possuir reserva legal averbada e preservada, verifica-se dos autos o 
recorrente não comprovou a preservação da área de reserva legal na data da autuação, em 
20/12/2016. Assim, não pode ser aplicada a atenuante prevista na alínea “f”, eis que 
ausente requisito objetivo para sua aplicação: 
 

“f) tratar-se de infração cometida em por produtor rural em propriedade rural que possua 
reserva legal devidamente averbada e preservada hipótese em que ocorrerá a redução da 
multa em até trinta por cento;” 

 
Da mesma forma, inaplicável também a atenuante prevista no art. 68, I, alínea “i”, uma vez 
que não foi comprovada pelo autuado a existência de matas ciliares e nascentes 
preservadas: 
 

“i) a existência de matas ciliares e nascentes preservadas, hipótese em que ocorrerá a redução 
da multa em trinta por cento;” 

 
Assim, não se vislumbra a possibilidade de aplicação das atenuantes requeridas, previstas 
no Decreto Estadual nº 44.844/2008. 
 
Desta forma, conforme restou demonstrado, a lavratura do Auto de Infração, bem como a 
aplicação das penalidades, se deu em expresso acatamento às determinações previstas na 
legislação ambiental vigente. 
 
3. CONCLUSÃO 
 
Por todo o exposto, considerando as argumentações apresentadas pelo recorrente e a 
ausência de fundamentos técnicos e jurídicos capazes de descaracterizar o respectivo Auto 
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de Infração, remetemos os presentes autos à URC COPAM Noroeste de Minas, nos termos 
art. 73-A do Decreto Estadual nº 47.042/2016, sugerindo a MANUTENÇÃO da penalidade 
de multa simples aplicada. 
 
 


