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PARECER ÚNICO RECURSO Nº 1472/2018 

Auto de Infração nº: 139196/2018 Processo CAP nº: 543374/18 

Auto de Fiscalização/BO nº: 163173/2018 Data: 09/04/2018 

Embasamento Legal: Decreto 47.383/2018, Art. 112, anexo I, código 109 

 

Autuado: 
Christina Angélica de Souza Silva Ferreira 

CNPJ / CPF: 
059.862.846-07 

Município da infração: Bonfinópolis de Minas/MG 

 

EQUIPE INTERDISCIPLINAR MASP ASSINATURA 

Isabela Pires Maciel 
Gestora Ambiental com formação jurídica 

1402074-7 
ORIGINAL 

ASSINADO 

Geraldo Matheus Silva Fonseca 
Gestor Ambiental  

1403581-0 
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 10 de abril de 2018 foi lavrado por servidor da Diretoria Regional de Fiscalização o Auto 
de Infração nº 139196/2018, que contempla a penalidade de MULTA SIMPLES, no valor de 
5.250 Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais – UFEMGs, por ter sido constatada da 
irregularidade prevista no art. 112, anexo II, código 109, do Decreto Estadual nº 
47.383/2018. 
 
Em 03 de agosto de 2018, a defesa apresentada foi decidida pela Superintendência 
Regional de Meio Ambiente, sendo MANTIDA a penalidade aplicada.  
 
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 o seguinte: 
 

1.1. Na comunicação de cumprimento das condicionantes do TAC, via ofício, consta que 
estavam em construção algumas estruturas solicitadas pelo termo, entretanto, ainda 
não conclusas. A conclusão foi informada que demandaria mais 90 dias, ficando 
tácita a solicitação de prorrogação da condicionante; 

1.2. O descumprimento não trouxe prejuízos ambientais, a terceiros ou à ordem pública. 
Assim, de acordo com o art. 66, da Lei Estadual nº 14.184/2002, o órgão ambiental 
deveria ter convalidado a condicionante, não gerando a autuação; 

1.3. Para fixação do valor da multa, foi levada em conta a reincidência, porém, nenhuma 
reincidência foi comprovada. Não constou no Auto de Infração a atenuante prevista 
no art. 85, I, “a”, do Decreto Estadual nº 47.383/2018. 
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2. FUNDAMENTO 
 
2.1. Dos fatos 

 
Os argumentos apresentados no recurso são desprovidos de quaisquer fundamentos 
técnicos ou jurídicos capazes de descaracterizar o Auto de Infração em questão.   
 
Ressalte-se que os argumentos utilizados pelo recorrente são basicamente repetições da 
defesa apresentada anteriormente, não havendo qualquer fato ou argumento jurídico diverso 
para análise; motivo pelo qual é necessário reiterar os argumentos já expostos no Parecer 
Único nº 1130/2018. 

 
Conforme consta expressamente no Boletim de Ocorrência que fundamentou a autuação, foi 
realizada fiscalização no empreendimento em 10/04/2018, oportunidade em que foi 
constatada a ocorrência da infração prevista no art. 112, anexo I, código 109, do Decreto 
Estadual nº 47.383/2018, que estabelece: 
 

“Descumprir total ou parcialmente Termo de Compromisso ou Termo de Ajustamento de 
Conduta” 
 

Consta expressamente no Auto de Fiscalização que “... A condicionante nº 4 foi classificada 
como intempestiva por não ter sido cumprida dentro do prazo estipulado pelo Órgão 
Ambiental, portanto, descumprida. Não foi apresentado pedido de prorrogação de prazo 
para cumprimento da referida condicionante...” 
 
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 inverter o ônus da prova. 
Assim, o ônus de provar que não praticou a infração, constatada pelo órgão ambiental, 
compete ao Autuado. 
 
Todavia, importante ressaltar que as simples alegações promovidas pela defesa 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 a irregularidade constatada, em desacordo com a legislação ambiental 
vigente. 
 
Dúvidas não existem da intempestividade de cumprimento da condicionante nº 4, vez que a 
própria defesa confirma que a condicionante não foi cumprida no prazo estabelecido. No 
entanto, afirma que na comunicação em que foi informado ao órgão ambiental que 
demandaria mais 90 dias ficaria tacitamente solicitada a prorrogação para cumprimento, o 
que evidentemente não procede. 
 
Conforme exposto, não foi apresentado qualquer requerimento de prorrogação de prazo 
pela autuada, tendo sido constatado o descumprimento da condicionante nº 4. 
 
Com relação à alegação da defesa no sentido de que não poderia ter sido realizada a 
autuação, vez que não foram causados prejuízos ambientais a terceiros ou à ordem pública, 
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teoricamente em consonância com o art. 66, da Lei Estadual nº 14.184/2002, razão não 
assiste à autuada. 
 
Ao que se percebe, a defesa confundiu o instituto da convalidação de atos administrativos 
previsto na citada norma legal, inerente e aplicável exclusivamente no tocante aos atos 
emanados da administração pública, com suposta complacência com atos infracionais, que, 
no entendimento da defesa, retiraria a obrigatoriedade de o agente fiscalizador de lavrar o 
Auto de Infração. Todavia, inexiste qualquer fundamento jurídico válido que embase o 
entendimento demonstrado na defesa. 
 
Desta forma, ressalta-se que as simples alegações promovidas pela defesa não são 
capazes de desconstituir o Auto de Infração em análise. 
 

2.2. Do valor da multa 
 
No Estado de Minas Gerais, as normas referentes à tipificação e classificação de infrações 
às normas de proteção ao meio ambiente, bem como os procedimentos administrativos de 
fiscalização e aplicação das penalidades, estão devidamente estabelecidas pelo Decreto 
Estadual nº 47.383/2018. 
 
A defesa equivoca-se ao afirmar que deveria ter sido especificado no Auto de Infração o 
motivo da reincidência. O aludido Decreto não estabeleceu esta obrigação ao agente 
autuante, mas apenas que tal circunstância seja considerada para fixação do valor da multa. 
 
Todavia, como é do conhecimento do autuado, o mesmo foi autuado, por meio do Auto de 
Infração nº 134034/2017, em 23/08/2017, sendo que o respectivo processo administrativo 
possui decisão administrativa definitiva proferida em 13/09/2017, ante a não apresentação 
de defesa. Portanto, caracterizada está a reincidência genérica citada no Auto de Infração 
em análise, nos termos do art. 81, do Decreto Estadual nº 47.383/2018. 
 
Com relação à alegada necessidade de aplicação da circunstância atenuante prevista no 
art. 85, I, “a”, do Decreto Estadual nº 47.383/2018, certo é que não foi constatada a 
existência de degradação ambiental no caso vertente e, por isso, não há que se falar na 
efetividade de medidas adotadas para a correção dos danos ambientais causados, motivo 
pelo qual não pode ser aplicada a referida atenuante, que aduz: 
 

“a) a efetividade das medidas adotadas pelo infrator para a correção dos danos causados ao 
meio ambiente e recursos hídricos, incluídas medidas de reparação ou de limitação da 
degradação causada, se realizadas de modo imediato”. 

 
Portanto, conforme restou demonstrado, a lavratura do Boletim de Ocorrência e do Auto de 
Infração, bem como a aplicação da respectiva penalidade, se deram em expresso 
acatamento às determinações do Decreto Estadual nº 47.383/2018. 
 
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 
de Infração, remetemos os presentes autos à Unidade Regional Colegiada COPAM 
Noroeste de Minas, nos termos do art. 73-A, do Decreto Estadual nº 47.042/2016, sugerindo 
a MANUTENÇÃO da penalidade aplicada. 


