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PARECER  

Auto de Infração: 40771/16 PA: 519846/18– CAP 

Embasamento Legal: Lei Estadual nº 7.772/80, cód. 122, anexo I do art. 83 do Decreto 

Estadual nº 44.844/08 

 

Autuado: Máxima Participações e Empreendimentos 

Imobiliários Ltda 

CPF/CNPJ: 11.852.522/0001-44 

Município: Pouso Alegre Zona: - 

 

Equipe Interdisciplinar MASP Assinatura 

Vanessa Mesquita Braga 

Gestora Ambiental – Diretoria de 

Controle Processual 

 

1.214.054-7 

 

 

 

De acordo:  

Michele Mendes Pedreira da Silva 

Coordenadora do Núcleo de Autos de 

Infração – Sul de Minas 

 

1.364.210-3 

 

 

De acordo: 

Elias Venâncio Chagas 

Diretor - Diretoria Regional de 

Fiscalização Ambiental 

 

1.363.910-9 

 

 

 

 

I - Relatório: 

  O agente autuante, em vistoria in loco, constatou que o autuado causou poluição 

ambiental através de assoreamento. Em razão desses fatos o recorrente foi autuado, sendo 

aplicadas as penalidades com fundamento no artigo 83, anexo I, código 122, do Decreto 

Estadual nº 44.844/08. Sendo lavrado o auto de infração nº 40771/2016, com aplicação das 

penalidades de multa simples e suspensão das atividades. 
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  O autuado foi notificado do auto de infração no dia 01/02/2016, e apresentou defesa. 

Realizado o julgamento do auto, decidiu a autoridade competente pela manutenção das 

penalidades aplicadas. Em face dessa decisão administrativa o autuado apresentou recurso, 

no qual alega em síntese que: 

 

• Que a empresa providenciou DAIA, no ano corrente e obteve outorga 

nesse mesmo ano para o desassoreamento do córrego. 

• Que preparou o local com as curvas de nível e bacias de contenção, 

conforme foto juntadas à sua defesa inicial, mas que devido aos índices 

pluviométricos foram altos. 

• Que ainda há circunstâncias atenuantes aplicáveis ao caso em tela 

 

É o relatório. 

 

II - Fundamentação: 

 Inicialmente, cumpre ressaltar que o recurso apresentado é tempestivo nos termos do 

art. 43, do Decreto Estadual de nº. 44.844/08.  Em relação às questões de mérito suscitadas 

no recurso, as mesmas não são hábeis a retirar do autuado a responsabilidade pela infração 

cometida.  

  Conforme restou demonstrado no auto de infração n.º 40771/2016, houve prática 

de infração administrativa de natureza gravíssima, conforme previsto no código 122.  

  Cabe salientar, que o autuado em seu recurso, não apresentou novos elementos 

suficientes para descaracterizar a infração cometida. 

  Assim, como o autuado não apresentou provas que afastem as informações prestadas 

pelos agentes autuantes, deve ser mantido o auto de infração, pois que as afirmações do 

agente público fiscalizador possuem presunção juris tantum de legitimidade e veracidade em 

razão da fé pública que lhe é atribuída pelo ordenamento jurídico vigente.  

  Isso significa que os atos administrativos são presumidamente legítimos, legais e 

verdadeiros, admitindo-se, entretanto, ao autuado, prova em sentido contrário, o que não 

ocorreu. Pois que, nos termos do parágrafo 2º do art. 34, do Decreto Estadual n.° 

44.844/2008, “cabe ao autuado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever 

atribuído a autoridade julgadora para instrução do processo”. 
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  Nesse sentido, as palavras do ilustre doutrinador José dos Santos Carvalho Filho;  

“Os atos administrativos, quando editados, trazem em si a 

presunção de legitimidade, ou seja, a presunção de que nasceram 

em conformidade com as devidas normas legais, com 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 fundamentos dados a essa característica. O 

fundamento precípuo, no entanto, reside na circunstância de que se 

cuida de atos emanados de agentes detentores de parcela 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 há de 

supor presumivelmente estão em conformidades com a lei”. (g,n). 

(Manual de Direito Administrativo, FILHO, José dos Santos Carvalho, 

Livraria Editora Lumen Juris Ltda, 17ª ed. 2007, pag. 111). 

 

  Nesse sentido, a penalidade foi aplicada corretamente, pois o autuado negligenciou 

a proteção dos recursos hídricos por construir, irregularmente, barreiras de contenção, que 

vieram a se romper, causando danos em recurso hídrico existente. Assim, deve, portanto, ser 

mantido o auto de infração em todos os seus termos. 

         

          A responsabilidade por danos ambientais tem repercussão jurídica tripla: o poluidor, por 

um mesmo ato, pode ser responsabilizado, alternativa ou cumulativamente, nas esferas 

penal, civil e administrativa, tendo cada uma delas características específicas e sendo 

independentes entre si. É o que prevê a Constituição de 1988, em seu art. 225, §3º, vejamos: 

As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, 

pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da 

obrigação de reparar os danos causados.  

      No âmbito administrativo, é imperioso ressaltar que, segundo entendimento pacificado 

pela Advocacia Geral do Estado de Minas Gerais, por meio do Parecer nº 15.877, de 23 de 
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maio de 2017, abaixo citado, a culpa do infrator, sobre o qual recai o ônus probatório, é 

presumida, sendo aplicada a responsabilidade subjetiva:  

DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. MEIO AMBIENTE. TRÍPLICE 

RESPONSABILIDADE. ART. 225, §3º DA CR/88. RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA 

AMBIENTAL. NATUREZA SUBJETIVA. CULPABILIDADE. INTRANSCENDÊNCIA DAS 

SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. IUS PUNIENDI. DEVIDO PROCESSO SUBSTANCIAL. CULPA 

PRESUMIDA. PARECERES AGE NS. 15465/2015 E 15.812/2016. PARECER ASJUR/SEMAD 

46/2017. 

A natureza jurídica da responsabilidade administrativa ambiental é subjetiva, 

admitindo-se autoria direta e concorrência, na forma da legislação estadual, sendo a 

culpa presumida, incumbindo ao acusado o ônus de provar o contrário [...] 

       Nesse sentido também é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, que aduz que 

o princípio da precaução no direito ambiental pressupõe a inversão do ônus da prova, in 

verbis:  

PROCESSUAL CIVIL. AMBIENTAL. CUSTEIO DE PERÍCIA PARA AVALIAR SE HOUVE 

INVASÃO DE ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-

PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. RECURSO QUE NÃO ABRANGE TODOS 

OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO VERGASTADO. SÚMULA 538/STF. MULTA 

PROCESSUAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. 

NECESSIDADE DE JULGAMENTO COLEGIADO PARA ESGOTAMENTO DA INSTÂNCIA. 

IMPOSIÇÃO DE MULTA INADEQUADA. SANÇÃO PROCESSUAL AFASTADA. 

PRECEDENTES DO STJ. 

1. Na hipótese dos autos, o Juízo originário consignou que a inversão do ônus da prova 

decorreu da aplicação do princípio da precaução, como noticiado pelo próprio 

recorrente à fl. 579/STJ. Nesse sentido, a decisão está em consonância com a 

orientação desta Corte Superior de que o princípio da precaução pressupõe a inversão 

do ônus probatório. (STJ. Agravo interno no agravo em recurso especial 

2015/0228871-9. Relator(a) Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma. 

Julgamento em 06/12/2016, publicação em 19/12/2016 ). 

         Assim, no âmbito da autuação administrativa, o poluidor está submetido à 

responsabilidade subjetiva, que admite a autoria direta e a concorrência, e tem a culpa 

presumida, incumbindo ao acusado o ônus de provar o contrário.  
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          Quanto aos possíveis destinatários da autuação, a Lei nº 20.922/13, que dispõe sobre as 

políticas florestal e de biodiversidade no estado, define, no seu art. 109, abaixo citado, que as 

penalidades incidem sobre os autores, sejam eles diretos, representantes legais ou 

contratuais, ou sobre quem concorra para a prática da infração ou para obter vantagem dela:  

Art. 109 – As penalidades previstas no art. 106 ( sobre art. 106,vide final da página) 

incidem sobre os autores, sejam eles diretos, representantes legais ou contratuais, 

ou sobre quem concorra para a prática da infração ou para obter vantagem dela. 

Parágrafo único – Se a infração for praticada com a participação direta ou indireta de 

técnico responsável, será motivo de representação para abertura de processo 

disciplinar pelo órgão de classe, sem prejuízo de outras penalidades. 

          Assim também dispõe o Decreto estadual nº 44.844/08, no art. 31, e o Decreto 

46.668/14, no art. 25, os quais determinam a identificação, no auto de infração, do autor e de 

todos que tenham contribuído direta ou indiretamente para a prática da infração, in verbis:  

Art. 31 – Verificada a ocorrência de infração à legislação ambiental ou de recursos 

hídricos, será lavrado auto de infração, em três vias, destinando-se a primeira ao 

autuado e as demais à formação de processo administrativo, devendo o instrumento 

conter: 

[...] 

§ 2º – O servidor credenciado deverá identificar no auto de infração ou boletim de 

ocorrência o(s) autor(es), bem como, conforme o caso, aquele(s) que tenha(m) 

contribuído, direta ou indiretamente, para a prática da infração. 

Art. 25. O Auto de Infração será lavrado em quatro vias, destinando-se a primeira ao 

autuado, a segunda à formação do processo administrativo, a terceira ao Ministério 

Público e a quarta para controle da Administração Pública, devendo o instrumento 

conter, no mínimo: 

[...] 

§ 1º O auto de infração deverá fazer a individualização do autor e de todos os que 

tenham concorrido, direta ou indiretamente, para a prática da infração, sendo 

aplicadas as respectivas penas, conforme o tipo infracional. 

              Conforme relatório fotográfico trazido no boletim de ocorrência nº80424730, 

caracterizado resto a degradação ambiental, e no presente caso, o autuado não se 
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desincumbiu do ônus de provar o alegado, tendo feito apenas afirmações no sentido da sua 

ausência de culpabilidade, o que não é suficiente para elidir a sua responsabilidade.  

 Alega, ainda, a existência de atenuantes que poderiam ser consideradas no caso em 

tela, entre elas medidas de reparação ou de limitação da degradação ambiental, menor 

gravidade dos fatos, colaboração do infrator, existência de matas ciliares e nascentes 

preservadas. Contudo não merece prosperar as razões alegadas pelo autuado.  

Há de se ressaltar que possíveis existência de atenuantes foram meramente citadas no 
recurso, sem uma contextualização fático-jurídica de sua eventual aplicabilidade ao caso em 
questão, o que já importaria no seu afastamento, posto que todos os pedidos devem ser 
formulados com a exposição de seus fundamentos (art. 34, §2º, do Decreto nº 44.844/2008).                 

Sobre 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 (alínea “a” do art. 68, I), 
não foi observada nenhuma ação volitiva além das que já são obrigatoriamente previstas em 
lei, muito menos de forma imediata.  

Quanto à atenuante da menor gravidade dos fatos tendo em vista os motivos e suas 
consequências para a saúde pública e para o meio ambiente e recursos hídricos (alínea c do 
art. 68, I), não pode ser considerada, eis que se trata de infração de natureza gravíssima, não 
havendo que se falar em menor gravidade dos fatos.  

Por fim, a colaboração do infrator com os órgãos ambientais na solução dos problemas 
advindos de sua conduta (alínea e do art, 68, I), também não pode ser considerada, pois para 
a configuração dessa atenuante exige-se muito mais do que assumir o erro e buscar a 
regularização ambiental, ou receber os servidores do órgão no empreendimento para efetuar 
a devida fiscalização, ou, ainda,  atender às informações de servidor credenciado, eis que tais 
atos possuem natureza cogente, obrigatórios a qualquer empreendedor.  

A alegação de existência de matas ciliares e nascentes preservadas, também não foram 
objeto de comprovação. 

Logo, por falta da caracterização dos requisitos legais, opinamos pelo afastamento da 
diminuição de pena requerida na defesa.  

Desta forma, somos pelo afastamento dos fundamentos recursais sobre o tema.  

               Diante do exposto, verifica-se que o auto de infração, bem como a decisão 

administrativa recorrida, não possui vícios que possam ocasionar a sua nulidade, nesse 
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sentido, opina-se pela manutenção do auto de infração e da decisão administrativa de fls. 58, 

mantendo se as penalidades de multa simples aplicada, no valor de R$16.616,27 (dezesseis 

mil seiscentos e dezesseis reais e vinte sete centavos), e penalidade de suspensão das 

atividades. 

  É o parecer. S.M.J. 

 

III - Conclusão:  

  Diante do exposto, com base nos fundamentos do presente parecer, opinamos pela 

manutenção da decisão recorrida, mantendo-se a penalidade de multa simples aplicada no 

valor de R$16.616,27 (dezesseis mil seiscentos e dezesseis reais e vinte sete centavos) e 

penalidade de suspensão das atividades. 

  Remeta-se o presente processo administrativo à autoridade competente a fim de que 

aprecie o presente parecer.  

 Após decisão administrativa definitiva dessa URC, o autuado deverá ser notificado 

para recolher o valor da multa no prazo de 20 (vinte) dias, conforme estabelece o artigo 48 

§ 1º do Decreto Estadual nº 44.844/08, sob pena de inscrição em dívida ativa. 

 

 Varginha, 21 de janeiro de 2019. 

 

 

  


