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1. RELATÓRIO 
 
Em 12 de abril de 2016 foi lavrado pela PMMG o Auto de Infração nº 044579/2016, que 
contempla a penalidade de MULTA SIMPLES, no valor de R$ 16.616,27, por ter sido 
constatada a prática da seguinte irregularidade: 
 

“Causar poluição ambiental de qualquer natureza que resulte ou possa resultar em dano aos 
recursos hídricos, as espécies vegetais, animais, aos ecossistemas e habitantes ou ao 
patrimônio cultural ou natural, ou que prejudique a saúde ou bem-estar da população. ” (Auto 
de Infração nº 044579/2016) 

 
Em 19 de junho de 2017, a defesa apresentada foi decidida pela Superintendência Regional 
de Meio Ambiente, sendo mantida a penalidade de multa simples. 
 
O Autuado foi devidamente notificado de tal decisão e apresentou recurso, protocolado 
dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto pelo art. 43, do Decreto Estadual nº 44.844/2008, 
portanto tempestivo, no qual alega, em síntese, o seguinte: 
 

1.1. Ausência de demonstração do dano ambiental ou risco ao meio ambiente e 
atipicidade da conduta; 

1.2. Ausência de vistoria técnica e de comprovação do potencial lesivo ao meio 
ambiente; 

1.3. Irresponsabilidade da empresa por ausência de nexo de causalidade; 
1.4. Nulidade do auto de infração por ausência dos requisitos do artigo 31 do Decreto 

44.844/2008; 
1.5. Possibilidade de redução do valor da multa e aplicação das atenuantes do artigo 68, 

I, alíneas “a”, “c” e “e”; 
1.6. Cumprimento de deveres de reparação de dano pela autuada. 
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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, consideramos oportuno tecer as seguintes considerações: 

 
2.1. Demonstração do dano ambiental. A tipicidade de conduta. 

 
Alega a recorrente que a conduta é atípica e que não houve a demonstração técnica de 
dano ambiental ou de risco ao meio ambiente, requisito essencial para atribuição de 
responsabilidade à recorrente. Entretanto, o argumento não prospera em termos fáticos e 
jurídicos. 
 
A conduta da recorrente está tipificada como infração ao meio ambiente, conforme descrito 
no artigo 83, anexo I, código 122 do Decreto 44.844/2008, tendo sido constatado in loco a 
infração ambiental, conforme narrado no Boletim de Ocorrência e no Auto de Infração nº 
044579/2016 presentes no processo. Vejamos:   
 

“[...] Conforme relato do representante da empresa após o rompimento foi adicionado uma 
equipe da própria COPASA que compareceu no local e sanou o vazamento/ entupimento da 
rede de esgoto. Porém após solucionar o problema, o esgoto que jorrou no ponto onde 
estava entupida a rede escoou por uma grota seca, ficando parado em alguns pontos da 
grota. Gerando mau cheiro e estava visivelmente a céu aberto” (Boletim de Ocorrência n° 
M2764-2016-0000433, destaque nosso). 

 
Assim, conforme exposto acima, não restam dúvidas de que ocorreu poluição ambiental no 
empreendimento, estando perfeitamente demonstrada a ocorrência do dano ambiental no 
caso em análise.   
 

2.2. Da alegação de ausência de vistoria técnica e de comprovação do potencial 
lesivo ao meio ambiente.  

 
A recorrente afirma que a vistoria técnica é imprescindível para a demonstração do dano e 
comprovação do potencial lesivo causado ao meio ambiente, para fins de responsabilização 
administrativa, tendo que a ausência de fundamentação em vistoria, é capaz de anular o 
auto de infração em análise. Mais uma vez, não possui razão o recorrente. 
 
O Decreto Estadual nº 44.844/2008, que estabelece os procedimentos administrativos de 
fiscalização e aplicação das penalidades no Estado de Minas Gerais, não prevê, além da 
vistoria in loco, a necessidade de realização de qualquer outro exame técnico para a 
constatação de infrações ambientais, sendo as mesmas verificadas durante a fiscalização 
no empreendimento e devidamente relatadas em Boletim de Ocorrência específico. 
Vejamos: 
 

“Art. 30. Realizada a fiscalização, será lavrado de imediato o auto de fiscalização ou boletim de 
ocorrência, registrando-se os fatos constatados e as informações prestadas, observadas as 
diretrizes do inciso III do art. 27.” 

 
Portanto, a ausência de perícia técnica não é apta a eximir a recorrente das penalidades 
aplicadas, por falta de embasamento para tanto, sendo certo que o empreendimento foi 
fiscalizado pela Polícia Militar de Minas Gerais, que verificou, in loco, todas as questões 
ambientais inerentes ao empreendimento.  
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Ademais, a perícia requerida pela recorrente, na realidade, deveria ter sido elaborada por 
profissional habilitado contratado pela própria autuada e apresentada por ocasião da defesa, 
uma vez que compete à esta provar que não existiram os fatos relatados no Boletim de 
Ocorrência e no Auto de Infração em análise. 

 
2.3. Presença do Nexo Causal e Responsabilidade da Recorrente 

 
Quanto à responsabilidade pela infração, foi verificado no momento da fiscalização que:  
 

“[...] em contato com o representante da Construtora Altho Empreendimento e Construções 
Ltda Sr Clezer Vitor Mesquita Pereira. Este relatou que a aproximadamente vinte dias houve 
um rompimento da rede de esgoto localizada na Rua M no referido bairro. Sendo que as 
ligações e construção da rede de esgoto no Bairro foi efetuada pela referida construtora 
e ainda não passou os serviço para concessionária (COPASA) sendo então de 
responsabilidade da construtora o fato ocorrido.” 

 
Ressalte-se que, conforme acima demonstrado, foi informado pelo representante da 
empresa, o Sr. Clezer Vitor Mesquita Ferreira, que o autuado ainda não passou os serviços 
para a COPASA.  
 
Cumpre ressaltar que a própria recorrente afirma em sua defesa que, por liberalidade e por 
se preocupar com a preservação do meio ambiente, providenciou a desobstrução da rede 
assim que tomou conhecimento da presença de objetos que estavam obstruindo a 
passagem do esgoto.  
 
Assim, não há que se cogitar a irresponsabilidade da recorrente, a partir da atribuição da 
responsabilidade aos moradores do bairro, como alega em fase de recurso. A recorrente, 
enquanto administradora do empreendimento, é responsável legal por todos os atos lesivos 
ao meio ambiente, e não pode eximir-se sob a alegação de ausência de demonstração de 
vício em padrões técnicos, uma vez que é seu dever assegurar a higidez e segurança do 
empreendimento, bem como não colocar em risco o bem-estar da coletividade e não 
ocasionar danos à saúde pública. 
 
Assim, diante da responsabilidade da recorrente pela construção do loteamento, restou 
comprovada a existência do nexo de causalidade, uma vez que a responsabilidade pela 
manutenção e/ou eventuais reparos da rede, até então, era da recorrente. 

 
2.4. Da alegação de nulidade do auto de infração. Presença dos requisitos do 

Decreto Estadual nº 44.844/2008 
 

Afirma o autuado que o Auto de Infração não preenche os requisitos mínimos da legislação, 
uma vez que o autuado sempre primou pela regularidade ambiental. Entretanto, mais uma 
vez não possui razão o autuado, pois o presente Auto de Infração possui todos os requisitos 
de validade previstos no Decreto Estadual n° 44.844/2008, e o que se verificou no momento 
da fiscalização, é que o autuado infringiu diretamente a legislação ambiental vigente. 
Portanto, não possui motivos para se questionar a atuação realizada. 
 
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 à Lei, que lhe dá o necessário suporte de 
validade e 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. 
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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. 
Neste diapasão, trazemos 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.) 
 

2.5. O valor da multa e o requerimento das atenuantes do artigo 68, I, alíneas “a”, 
“c” e “e” do Decreto Estadual nº 44.844/2008. 

 
Destaca o recorrente que o valor da multa deve ser reduzido ao mínimo, em razão de terem 
sido adotadas medidas para mitigar e reparar a degradação ambiental, cumprindo, portanto, 
o requisito de aplicação dos artigos 49, § 2º e 63 do Decreto Estadual nº 44.844/2008. 
 
Entretanto, com relação ao pedido de conversão de 50% do valor da multa em medidas de 
reparação de dano ambiental, tal solicitação deverá ser feita após decisão definitiva do 
respectivo Auto de Infração, nos termos dos artigos 49 e 63, do Decreto Estadual nº 
44.844/2008. 
 
O recorrente destaca, ainda, que a penalidade aplicada deverá observar os antecedentes do 
agente, que não é reincidente e, portanto, a multa deve ser fixada no mínimo legal, 
conforme se depreende do artigo 66, inciso I do Decreto nº 44.844/2008. 
 
Quanto aos antecedentes do empreendimento e a situação econômica da autuada, certo é 
que tais critérios foram devidamente observados no momento da lavratura do Auto de 
Infração e da Fiscalização, nos termos do art. 27, §1°, III do Decreto nº 44.844/08. 
 
Neste sentido, é importante ressaltar que a autuação foi realizada considerando os valores 
mínimos estabelecidos no art. 66, do Decreto nº 44.844/2008, considerando os tipos de 
infrações verificadas e o porte do empreendimento, em plena consonância com os princípios 
da proporcionalidade e da razoabilidade. 

 
Pela simples análise dos critérios de valoração das multas previstos no Anexo I, do 
sobredito Decreto, percebemos que, considerando o tipo de infração constatada, prevista no 
código 122 e classificada como grave, bem como o porte do empreendimento, que é 
pequeno, nos termos da Deliberação Normativa COPAM nº 74/2004, aliado ao fato de que a 
autuada não é reincidente, o valor mínimo previsto da autuação para a multa é justamente 
R$16.616,27, valor este que consta no Auto de Infração em análise. Portanto, não há 
qualquer incorreção na multa aplicada. 
 
O recorrente pleiteia também a aplicação das atenuantes previstas no artigo 68, I, alíneas 
“a”, “c” e “e” do Decreto Estadual nº 44.844/2008, sobre as quais é importante trazer as 
seguintes considerações sobre a sua inaplicabilidade ao presente caso. Vejamos: 
 
A adoção pela autuada de qualquer medida tendente à correção dos danos ambientais 
causados deve ser realizada de forma imediata. No entanto, conforme relatado no Boletim 
de Ocorrência, não houveram medidas adotadas de forma imediata pelo infrator.  
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Ressalte-se que a autuação foi realizada em razão do esgoto que “escoou para uma grota 
seca, ficando parado em alguns pontos da grota. Gerando mau cheiro e estava visivelmente 
a céu aberto. Incomodando moradores das imediações da grota.” (Boletim de Ocorrência, fl. 
02-verso). Desta forma, a recorrente foi autuada por este fato, sobre o qual não realizou 
qualquer intervenção visando reparação ou limitar o dano e, portanto, não há que se falar no 
cabimento da atenuante prevista na alínea “a”: 
 

“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, hipóteses em que ocorrerá a redução 
da multa em trinta por cento”. 

 
Quanto a atenuante prevista na alínea “c”, 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 GRAVÍSSIMA, não sendo cabível a aplicação da atenuante 
constante na alínea “c”: 
 

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

 
Ressalte-se que também não houve qualquer tipo de colaboração da autuada com o órgão 
ambiental para solucionar problemas advindos de suas ações, o que não caracteriza a 
atenuante da 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;” 

 
Assim, não se vislumbra a possibilidade de aplicação de quaisquer das atenuantes 
relacionadas no art. 68, do Decreto nº 44.844/2008. Logo, não há que se falar em qualquer 
tipo de vício formal ou material na lavratura do Auto de Infração em apreço. 
 

2.6. Da reparação de dano 
 

Por fim, argumenta a recorrente que tomou todas as medidas necessárias para a reparação 
do dano e que tal foi comprovado pelo agente autuante, endossando a idoneidade da 
recorrente. Afirma ter cumprido, assim, com o que determina o Art. 90 do Decreto Estadual 
nº 44.844/2008, o que deve ser levado em consideração para diminuir o valor da multa. 
Entretanto, mais uma vez, não possui razão o recorrente. Conforme anteriormente 
demonstrado, o recorrente não realizou nenhuma medida para sanar o esgoto que ficou ao 
ar livre, conforme informado no Boletim de Ocorrência, não fazendo jus, portanto, a 
nenhuma diminuição do valor arbitrado à título de multa. 
 
Portanto, conforme restou demonstrado, a lavratura do Boletim de Ocorrência e do Auto de 
Infração, bem como a aplicação das penalidades em análise, se deram em expresso 
acatamento às determinações do Decreto Estadual nº 44.844/2008. 

 
3. CONCLUSÃO 
 
Por todo o exposto, considerando as argumentações apresentadas pelo recorrente e a 
ausência de argumentos técnicos e jurídicos capazes de descaracterizar o respectivo Auto 
de Infração, remetemos os presentes autos à URC COPAM Noroeste de Minas, nos termos 
do art. 9º, “V”, “b” do Decreto Estadual nº 46.953/2016, sugerindo a MANUTENÇÃO da 
penalidade de MULTA SIMPLES aplicada. 


