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omissão na prcstação de dados relcvantcs por pane do particular
e não e mzào dâ aplicaçâo de sânçâo administrativa. não há que

se làlar e liolaçâo ao princípio da proJxrrcionalidade para
aplicaçã() das sanções previstas no an. 56 do Decreto Esladual no.

1.r.84,1/2008.
(TJMC- Ágravo Intemo (:V n" I .0556.17.000388 -4/001. 3"
Câmara Cír'cl. Julgado cm 09/l l/2017. Public.rdo cm 05/ l21201 7)

No mesmo sentido- segundo entendimento pacificado pela Advocacia Geral do
I-stado de Mims (icrais. por nrcio do Parecer n' 15.877. de 2i de maio de 2017. âbaixo
citado- no ânrbito das infiaçôes administÍatiras ambientais estaduais. a culpa do infiator.
sohre o qual recai o ônus plobatório. é presumida. scndo aplicada a rcsponsabilidâde

sub.jetira:

DIREITO ADMINISTITÀ NVO SAN('IONADOR. MEIO
.AMBn.tNl E. tRíPl.lCE RESPONS^BILIDADE. ART.125. §3"
DÂ CR/88. RESPONSAI]IT-IDADT,] ÀÍ)MINISTRAI'IVA
AMBIENTAL. NA-TT]REZA ST]I]JT,TIVA. CL]LPABILIDADF,.
IN-I'RANSCENDÊNCIA I)AS SANÇÕES
,{DMÍNIS TRATIVAS. IT]S PUNIENDI. DLVIDO PROCESSO
SI ]I]S]'ANCIAI-. CUI,PA PRESUMIDA. PARECERÊS AGF,

NS. 15,165/2015 E 15.812/2016. PAREC!.R ASJTJR/SEMAD
46/2ot'1.
À natureza jurídica da responsabilidade administrativo ambiental

é subjctiva- adnitindo-se auloÍia dircta c concorrêocia, na Íblma
da legislação estadual. scndo a culpa presumida, incumbindo
ao acusado o ônus de Provar o cotrtúrio [..,]

l)oflanto- no âmhib da autuação administrativa. o polüidor está submetido à

respolsabilidadc subjeti\a com a prcsunçào dc culpa- ou seia. cabc ao autuado o ônus de

protar o conlrário do que Í'or verilicado pelos agentes tiscalizadorcs.
No prescntc caso. os rcquisitos cspccíticos PaÍa a existôncia da responsabilidade

do infÍator lbraor totalmcnlc demonstrados ro Auto dc Infração c Boletim de (Jconôncia

cm análise- quais selam: o làto- por meio da dcscrição de todas as circunttânciâs
crrcoÍrlradas no local: o dano- \'eriíicado com a poluiçã() constatada: bem como o ncxo de

causalidadc. ou seja. o liame que une a conduta do agentc ao resultado danoso.

Diante do cxposto. não lendo o acusado se desincunrbido do scu ônus de

comprorar quaisqüer alegaç(ies contrária§ ao rcgis$ado no processo. e não tendo.

realmcntc. comprotado qualqucr lato qr-re possa imperlir. modilicarou extinguiro pnsenle
processo administralivo. nào há que se tàlar em desconstituiçâo do Âuto de lnliação e suas

p-nalidadcs.

4.5 - D, substituição da multa por medidss de controle ambientâl

O aí. 63. do Decrcto 44844/08, assift dispõe sobre a conleÍsào do valor da

multa:

Art. 63. Até cinquenta por ccnto do valoÍ da multa de que

tmtam os ans. 60 61. 6l e 6.1 scl con\ ertido
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mediante assinatura de Termo de Compromisso com o órgão
ambicntal compctente. em medidas dc contÍole. que poderão
incluir açào repamdorâ a scr rcalizada em qualquer pane do
fslado. dcsdc quc cumpridos os seguinles rcquisilos:
I - comprovação pelo infrator dc reparação do dano ambicntal
dirctâmente causado pelo empreendimento e da adoçào das
medidas dc controle ambiental cxigidas pclo óÍgão ambicntal
competentci
II - compro\açào do recolhimento do valor restanle da multa

que não será conveÍido cm medidas dc intercsse de proteção
ambiental e de recusos hídricos. nos termos deste afligo sc não
aplicada a redução a quc se refere o § 2n do an. 49:
III - o inliator possua atos autorizatilos ambientais. ou os

tenha foÍmalizado. ainda que cm caráler corretivo:
IV- aprovâçào pelo COPAM. CFIRII ou Conselho de
Adminisllaçào do IFIF. dâ proposta de conversão elaborada
pelo infrator. c
V - assinatua dc lermo de Compromisso com o órgão
ambiental compctente. lixando prazo e condições de
cumprimento da proposta aprovada pelos diÍigcntes dos órgãos
ambienlais competcntcs.

Nestes termos. vcrifica-se que. além de ser um ato discricioniirio da

^uloridade 
Pública. a convcrsão do valor da multa em mcdidas de controlc ambicnhl

depende de requisitos notoriaÍncntc nâo cumpridos pelo autuado. m"ão porque não fâz
jus à concessâo do beneplácito legal.

{.6 - Dâ âlegação de trâo adrertênci, ântes da multa simples - Autüâdo
preriamentc roti{icado para comparecer perânte â Aütoridade Autuanúe.

O autuado alega quc não foi ad\eÍido para sanar eventual inegularidade.
Porém. a ad\enência é uma penalidadc que deve estar prcvista no código da autuaçào.
quc não é o caso- O código prer,ô multa e Í1ão adveÍtência. ljma vez ve ficada a
inliação. o agente tiscalizadoÍ devc tcr como base a legislação para a aplicaçâo da
pcnalidadc e para os códigos infringidos é prcvisto penalidade de rDulra simples.

Ad0mais. o autuado lbi nodlicado- antcs da lavralura do Auto de inÍraçào.
paüa prestaÍ esclarecimenlos à policia ambiental e apresentar a documcntação
ambicntal. porém embora tcnha comparccido diante da autoridade autuante. o autuado
não apresentou qualquer documento quc o autorizasse a excrco a atividade. pclo que
foi penalizado. nos temos do Auto de lnÍiaçào.

{.7 - Atenüante - CoÍcessâot dc olicio - possibilidadc

Lmbora Ítão seja alegado, é possi!,el vcrificar. pelo próprio contexto da
autuação. bem como pelas argumenlações utilizadas e documcntação acostada aos
autos. o baixo nivel locioeconômico do infiator. e. por esla razão. reconhecc-sc. em
Íàvor do mesmo. a atcnuantc do an. 68- 1. "d"- do Dccrcto 44844/08. rcduzindo-se o
vâloí dâ multa cm 309'o (trintâ por cento). perl'azendo o valor linal da mú11a. no impone
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de R$ I1.631.39 (onze mil. sciscentos e trinta e um rcais c trinta e nove centavos). a
seÍ devidamcnte âtuâli7âdo.

5 - CONCLUSÀO
Diante de lodo o exposto. opinamos pelo conhccimento da delàsa aprescntada

pelo Autuado. haja vista que tempestiva e uma vez que foram respeitados os requisitos
esscnciais da pcÇa de dcfesa.

E Ânulaçào
Opinamos ainda pela anulação do presentc auto de inÍiação- tendo em \ista o

exposto na fundamentaçâo do prescnte Parecer.
Rccomendanros que o Auruado seja norilicado do conteúdo deste Parccer
Por lim. recomendamos que seja dada ciência à área correspondente quanto

ao equivoco praticado pelo agente autuantc. para adoção de providências cabiveis.
inclusivc quanto à possivcl lavratuft de novo auto de inlraçào em substiluição.

Opinamos ainda pclo não acolhimento dos argumentos aprescotados pelo
Auluado em sua detlsa. face à ausência dc lündamentos de fato e de dircito que
justiÍicassem o acolhimento das argumentaçõcs aprescntadas c tendo cm vista estar o
Aulo de Infração em conformidadc com os reqúsitos formais.

Opinamos. assim. pela manutençào integral das penalidades aplicadas no
presente auto de inf.ação. já mcncionadas nessc parecer. porém com a redução do valor
da multa cm 30% (trinta por cento)- em razão do recoúecimento. de oÍicio- da
atenuante do art. 68. I. -d", do Decrclo 44844/08. em fàvor do autuado. perfazendo o
ralor final da multa. no importe de R$ I1.631.39 (onze mil. seiscentos c finta c um
reais c lrinta e nove centavos). a ser dcvidamcnte atualir.ado-

Recomendamos a notificaçâo do atuado para. quanto ao indeferimento.
apresentar I{ecurso no prazo de 30 (lrinta) dias ou elêtuar o pagamento do ralor da
multa. devidamentc atualizada. sob pcna de encamiúamento do processo
administrati\ o fins de inscri do lalor em dívida atiua do Estado

D Deferimento parcial
Opinamos ainda pclo acolhimcnto parcial dos .rgumentos aprcsentados pclo

Auluado em sua defcsÀ nos seguintes termos:

Recomcüdamos a noliÍicação do atuado para apresentar Recurso. no pravo de
30 (ftinta) dias. ou elêtuar o pagamento do valor da multa- devidamentc atualizada. sob
pena de cncaminhamento do processo administrativo para lins de inscrição do valorcm
divida ativa do Fistado.

Nfr '-
?/
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Opinamos ainda pela adequação das penalidades aplicadas no auto dc
inftação. nos seguintcs tcrmos:

Recomendamos a notificaçâo do atuado para. quanto ao indeferimento.
aprcsentar Ilecurso no prazo de 30 (trinta) dias ou efetuar o pagamento do valor da
mulla. devidamente atualizada. sob pena dc cncaminhamcnto do processo
administrativo para fins dc inscriçâo do valor em divida ativa do llstado.

Montcs Claros. 06/05/2019
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Número do Aüto dc In
Número do Processo:

6i61312016

666781/r 9

JOAO MENDF-S I'EIXEIR,\
CPF/CNP,I: .104.079.266-15

i O(a) Subsccrctario(a) de l:iscaliTaçâo 
^mbicntal. 

nos teÍmos do aÍ. 23.
tr

tr

unrco inciso I do Decrcto n." 47.0.12/2016

O(â) Superintendcnte de Controle Processual e APoio NoÍmativo. nos

tcrmos do afl. 29 do Decrcto n." 47.04212016

O(a) Diretor(a) de ('ontrole Processual. nos termos do art. 59- parágratb

E

unlco. do l)ecrelo n.' 47.042/2016

O(a) Supcrintendente Regional de Meio Ambiente. nos tcrmos do art. 5rl.

Darácralb utllco. inciso II. do Dccreto n." 17.04212016

E Em obseru-ância ao disposto nos anigos 34. 35' 36" 37 e 38 do Decreto n-

.14.8.1.1/20 c tendo em vista o Parece r acostado aos autos. decide
n.I7 I)ccÍetodo6l 70.9 6ló05 8ditrcbscn' a il() anigoLnrtr o sposlo

dec idesladoI)arecer acoe111 staIt) s0 tendo'7l 8

tr Pclo coúecimento da defcsa apresentada. haja vista que tempestiva e que

a de deltsa.atendidos os

foram

ul sitos cssenciais da

delàsa hqihecimcn
admi

uL'. horasla tcmue qq pesti\aclaloPe apresentada.lrtr
autoridaddct-1nidocnm lL)tidbi peladc podcadc.ulc utltnllo pÍe req

8I7.t 3 l 0Dccrc ndoaÍl. 6lisk)conformetcratarn€!'lrnedc

E Anul

do nresente Pafeccr.

Notiliquc-se o Autuado seja notilicado do contcúdo dcsta Dccisão'

Dê ciência à área conespondente quanto ao equiroco pmticado pclo a8ente autuante'

para adoção de providências cabireis. inclusive quanto à possivel lavratura de novo

ão cm substiauto dc in

do eÃ vista o expxrsto na fundamcnlaçãoPcla anulação do presentc auto dc inliaçào. ten

com os requisitos formais.

Pela manútenção integral das penalidades aplicadas no presente auto de infração' quais

scjam:

hirr
lttroausencla

tàcedc Í'esa.AutuadoloAIdos pen olaa en1() âprcsentadosPelo gurnentos
lltlhi dasc1110assentuc usl tlctlc direitodefundamde cnl()s q ,jll
lbrm dadectltdeauto\ ista slartclld ctl1 nÍiâçâontadàsaprcseaÍgumcntaçõ
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tr 
^dequaçàoPcla adequação das pcnalidades aplicadas no âuto de infração. nos seguintes teÍmos

Notifiquc-se o atuado para. quanto ao indeferimento. apresentar Rccurso no prazo de
30 (trinta) dias ou efetuar o pagamenlo do valor da multa devidamentc atualizada- sob
pena de encaminhamento do processo administativo para Ilins de inscrição do valor em
dívida ati!a do l.:stado.

Montcs Claros. 06/05/2019

4-r,/-/-*C
ResponsávelMAsP tq 1..4 <.L

- Multa simples. no valor de R$ I 1.631.39 (onzr mil. seiscentos e trinta e um reais e

trinta e nove ceDtavos). a ser devidamente atualizado- já considerando a redução de
30olo (trinta por ccnto) do valor original dâ úulta-

- Suspcnsào das atilidades até a regularir.açào perante o ôrgão ambiental.

Nolilique-sc o atuado para- quanto ao indelêrimento, apresentar Rccurco no prazo de
30 (tdnta) dias ou cfctuar o pagamento do valor da muit! devidamcntc atualizada. sob
pcna de encaminhamento do proccsso administativo para Íins de inscriçâo do valorcm
dívida ativa do Estado.

tr Dcfcrimento parcial

Pelo acolhimcnto parcial dos argumentos apresentados pclo Autuado em sua defesa.
nos seguintcs tcnnos:

Notitique-se o atuado para, quanto ao indeferimento. apresentar Rccurso no prazo de
l0 (tdn(a) dias ou ef'etuar o pagamento do valor dâ multa. devidamentc atualiada. sob
pena dc encaminhamento do proccsso admidstrativo para lins de inscrição do valorcm
dívida ativa do Estado.
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OFICIO I466/20I 9 NAVDRCP/SI]PRAM

Número do Auto de Infra
\úmcro do Proccsso:

636ri/20r6
66678.3/19

Nomc/Razâo Sociâl: .ro,A.0 ,\'lENDLS I LtXLIR{
CPF/('NPJ: 40.1.079.166-15

O(a) Subsecrelúo(a) de Fiscaliraação 
^mbiental. 

nos termos do art. 23.
tr inciso I do Decreto n.' 47.042/2016

O(a) Superintendente de Controle Processual e 
^poio 

Normati . nos
termos do ar1. 29. inciso do Decreto n.',17.042/2016
O(a) Diretor(a) de ConÍole Processual,
único. do Decreto n.' 47.04212016

nos termos dd!
O(a) Superinlendente Regional de Meio Âmbi do art. 54

ú[ico. inciso ll. do Decreto n.',17.04

I Em obseNância ao disposto nos artigos 34, 35. 36. 37 e 38 do Decreto n.n

44-844/2008- c tendo em vista o Parecer acostado aos autos. decide

D Em obserrância ao disposto nos anigos 58. 59. 60. 62. 63. 70. 7l do Dccrcto n."
:17.383/2108. c lcndo em \istà o Pàrecer acostado aos autos. decide:

E Pelo conhecimento da delàsa apresentada- haja vista que tempestiva e que lbram
atendidos os requisitos essenciais da pcça de dcfcsa.

E Pelo conhecimento da defesa aprcscntada. haja yista que tempestiva e que. embora

não cumpre os requisitos dc admissibilidade. o mérito pode ser definido pelaautoridadc
comDetente imediatamentc. conformc preyisto pelo aí. 63 do Decreto n" 47.383/2018.

I Manutcnçâo
Pelo não acolhimento dos argumentos aprcsentados pelo Autuado cm sua delàsa. l'ace

à ausência de lundamentos de làto e de direito que justificasscm o acolhimento das

argumentações aprese[tadas e tendo em ústa estar o auto dc infmção em conlbrmidade
com os requisitos lbrmais.

Pela manutenção integÍal das pcnalidades aplicadas no prcsente auto de infração. quais

sejam;

- Multa simples. no valor de R$ I1.631,39 (onzc mil, seiscentos e trinÍa e um reais e
trinta c nove ccntavos), a ser devidarnente atualizado, já considemndo a redução dc
3070 (trinta por cento) do valor original da multa, concedida, dc oficio, pela autoridade
julgadora.

- Suspensào das atividades até a regularização pcrantc o órgão ambicntal

Rua Gabriêl Pêssos. no 50. CenlÍo, Montes CláÍos/MG - CEP 39400'112
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Lembramos que, nos tcÍrnos da l,egislâção Ambiental. V- S" dispõe do prazo de 30
(trinta) dias pam apresentar Rccurso. quanto à maÍrutcnção das penalidades aplicadas-
ou efetuar o pag,!Ínento do valor da multa" devidamente atualizâda. sob pena de
encamiúamento do prucesso administrativo para fins dc inscrição do valor em dívida
ativa do Estado.

Caso não scja possívcl a quitação intcgral. V. S'poderá cfetuar o pagamcnto parcelado,
apcna:t do crédito estadual não tributário resultantc dc multas aplicadas. mediante
solicitação. dcvendo ser prcenchidos os requisitos do Decreto Estadual ,16.668/14.

lnformamos que o débito ora apresentado não representa a inexistência de outros
débitos.

Caso a autuação gere Reposiçâo Florcstal/Pesca V.S" receberá. oponunamente, o DAE
pam pagamcnto.

Solicitamos a V. S'desconsiderar esse expediente ca-so o débito relêrido já teúa sido
quitado. situação cm quc a informaçào do pagamento é necessária para solucionar a
pendência. com cópia da quitaçào para o endcreço abaixo informado.

Pam mais informaçôes. efltrar em contato com o Núcleo de Autos de Inliação, através
do telefone (38) 3224-7500, de th às llh30min. ou do e-mail:
carlos.queiroz@meioaÍnbietrte.mg.gov.br.

Atcnciosamenle.

Monte s CIaros. 06/05/2019
.i,

Joào Mendes Tcixeira
Rua Âdelino Barbosa- no 413- ('enlro
Mato Verde/MC - CEP 39527-00t],
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