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PARECER ÚNICO RECURSO Nº 1812/2018 

Auto de Infração nº: 138076/2018 Processo CAP nº: 551812/18 

Auto de Fiscalização/BO nº: M2764-2018-
00000048 

Data: 14/05/2018 

Embasamento Legal: Decreto 47.383/18, Art. 112, anexo II, códigos 225 e 212 

 

Autuado: 
Christiano Figueiredo de Sá Guimarães 

CNPJ / CPF: 
011.970.816-74 

Município: Paracatu/MG 
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Giselle Borges Alves 
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1402076-2 
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De acordo: Sérgio Nascimento Moreira 
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De acordo: Ricardo Barreto Silva 
Diretor Regional de Regularização Ambiental 

1148399-7 
ORIGINAL 
ASSINADO 

De acordo: Rodrigo Teixeira de Oliveira 
Diretor Regional de Controle Processual 
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1. RELATÓRIO 
 
Em 14 de maio de 2018 foi lavrado pela PMMG o Auto de Infração nº 138076/2018, que 
contempla duas penalidades de MULTA SIMPLES e SUSPENSÃO DE ATIVIDADES, por ter 
sido constatada a prática das seguintes irregularidades: 
 

“I – Desrespeitar, total ou parcialmente, penalidade de suspensão ou embargo; 
II – Extrair água subterrânea sem a devida outorga ou em desconformidade com a mesma” 
(Auto de Infração nº 138076/2018). 

 

Em 06/09/2018 a defesa apresentada foi decidida pela Superintendência Regional de Meio 
Ambiente Noroeste de Minas, sendo cancelada a penalidade referente à infração nº 01 e 
mantida a penalidade referente à infração nº 02. 
 
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. Apresentada a defesa, foi excluída a infração nº 01, com respectivas penalidades, e 
mantida a penalidade referente à infração nº 02. Ocorre que, após pedido de 
regularização perante o órgão ambiental, referente à outorga objeto do Processo nº 
3001/2018, este ainda não foi analisado, razão pela qual o recorrente não pode ser 
prejudicado pela inércia da administração, de acordo com o Princípio da Eficiência. 
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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 tal circunstância, entendemos necessário tecer as seguintes considerações. 
 

2.1. Da infração nº 2 
 
Quanto à infração nº 2, conforme narrado no Boletim de Ocorrência, nas coordenadas 
16°5625S 46°3659W, foi verificada a perfuração de um poço tubular desprovido de qualquer 
sistema de aferição de tempo e consumo, onde está sendo extraída água para 
dessedentação animal (200 animais bovinos) e também para consumo humano (fl. 05-
verso). 
 
Em consulta ao Sistema Integrado de Informação Ambiental (SIAM), foi constatada a 
existência de processo para obtenção de outorga (Processo nº 3001/2018), formalizado em 
16/04/2018, cuja respectiva outorga foi concedida por meio da Portaria de Outorga nº 
1700271/2018, 18/10/2018. 
 
Assim, uma vez constatada por ocasião da fiscalização a ocorrência de extração de água 
subterrânea sem a respectiva outorga, bem como a inexistência de dispositivo de aferição 
de consumo, em desacordo com a Resolução Conjunta SEMAD/IGAM nº 2302/2015, está 
correta aplicação da penalidade descrita para a infração nº 2, que deve ser mantida 
integralmente. 
 
Como é sabido, a simples formalização do processo de outorga não autoriza o requerente 
extrair ou captar água sem que tenha sido concluída a análise do respectivo processo e 
concedida a devida outorga para uso de recurso hídrico. 
 
Diferentemente do alegado no recurso, o recorrente não teve qualquer tipo de prejuízo em 
função do tempo utilizado pelo órgão ambiental para a análise do processo de outorga do 
recorrente.  
 
Conforme exposto acima, o tempo de análise do sobredito processo foi totalmente razoável 
e compatível com o significativo número de processos de outorgas analisados na região 
Noroeste de Minas, o que em nada altera o cabimento e a pertinência da autuação em 
análise, em função da prática da infração prevista no art. 112, anexo II, código 212, do 
Decreto Estadual nº 47.383/2018.  
 
Demais disso, importante ressaltar que, por se tratar de extração de água para consumo 
humano e dessedentação animal, a mesma sequer foi suspensa pelo agente autuante, 
conforme consta expressamente no campo nº 07, da folha de continuação do Auto de 
Infração em análise.  
 
Portanto, não há que se falar em qualquer tipo de prejuízo ao recorrente ou ao Princípio da 
Eficiência, vez que, apesar de irregular, a extração de água subterrânea objeto da autuação 
não foi suspensa pelo Auto de Infração em análise. 
 
Não se pode admitir que o recorrente impute ao órgão ambiental a responsabilidade por sua 
desídia em buscar a prévia e devida obtenção de outorga para extração da água 
subterrânea objeto da autuação. 
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Desta forma, as simples alegações promovidas no recurso não são aptas a descaracterizar 
a infração constatada por ocasião da fiscalização no empreendimento. 
 
Assim, conforme restou demonstrado, a lavratura do Boletim de Ocorrência e do Auto de 
Infração, bem como a aplicação da penalidade referente à infração nº 02, 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 URC COPAM Noroeste de Minas, nos termos 
art. 73-A, do Decreto Estadual nº 47.042/2016, sugerindo o CANCELAMENTO da infração 
nº 1 e suas respectivas penalidades, em razão do ponto de captação ser em barramento 
que está regularizado pela Portaria de Outorga nº 1026/2015 (B. 85.4), com fundamento no 
princípio da autotutela administrativa, conforme art. 64, da Lei Estadual nº 14.184/2002; e a 
MANUTENÇÃO da penalidade aplicada referente à infração nº 2, conforme decidido por 
ocasião da análise da defesa. 


