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PARECER ÚNICO
1 – DADOS DO PROCESSO E EQUIPE DE ANÁLISE

Número do Auto de
Infração:

007341/2016

Número do Processo: 666878/19
Nome/Razão Social: José Cupertino Campos.

CPF/CNPJ: 021.589.656-49
Município da infração Urucânia/MG

EQUIPE INTERDISCIPLINAR MASP ASSINATURA
Wander José Torres de Azevedo -
Analista Ambiental - Direito 1.152.595-3

Alécio Campos Granato -
Regularização 1.365.614-5

De acordo:Bruno Machado da Silva -
Coordenador do NAI ZM 1.364.396-0

De acordo:Eugênia Teixeira-DREG 1.335.506-0
De acordo:Elias Nascimento de
Aquino-DRCP 1.267.876-9

2 – RESUMO DA AUTUAÇÃO

Data da lavratura: 18/02/2016.
Decreto aplicado: ☒ 44.844/2008 ☐ 47.383/2018

Infrações:
Código: Descrição:

1 - Código n° 106
1 – O empreendimento está operando atividade efetiva e
potencialmente poluidora do meio ambiente sem a licença de
operação, não sendo constatada a poluição e/ou degradação
ambiental.

Penalidades Aplicadas:

☒

Multa Simples:☒ inciso II, do art. 56, do Decreto n° 44.844/2008
☐ inciso II, do art. 73, do Decreto n° 47.383/2018

1 - Valor: R$ 30.052,27 (trinta mil e cinquenta e dois reais e vinte e sete centavos).

☒

Suspensão de venda e fabricação de produto:
☒ inciso VI, do art. 56, do Decreto n° 44.844/2008.
☐ inciso VI, do art. 73, do Decreto n° 47.383/2018.
Descrever: Ficam suspensas as atividades de acordo com o art. 76 do Decreto
44.844/2008, devido a falta de licença ambiental pertinente.
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3 – RELATÓRIO

O recorrente exercia a atividade de “suinocultura ciclo completo”, código G-02-04-
6, da antiga DN COPAM 74/2004, porte grande, considerado como de classe 5, quando, em
vistoria realizad no dia 03/11/2015, constatou-se que a sua operação era realizada sem a
devida licença ambiental, conforme detalhado no auto de fiscalização.

Assim, com base nestas questões fáticas, foi lavrado o AI nº 007341/2016.

Notificado, o ora recorrente apresentou defesa, analisada com base nos fundamentos
do parecer que subsidiou a decisão de primeira instância administrativa, com o indeferimento
total dos seus pedidos.

Notificado desta decisão, apresentou recurso.

Eis o caso dos autos!

4 – RESUMO DO RECURSO APRESENTADO

Tempestividade:
Data da cientificação da
decisão sobre a defesa:

12/06/2019

Data da postagem/ protocolo
do recurso administrativo:

08/07/2019

☐
☒

Intempestiva
Tempestiva

Requisitos de Admissibilidade:
☒ Cumpre todos os requisitos de admissibilidade previstos pelo art. 66 do Decreto n°

47.383/2018.

Resumo da Argumentação:

1. Preliminarmente, alega nulidade do auto de infração pois ele careceria de menção
expressa das atenuantes, o que não foi feito, assim também quanto à decisão recorria;

2. Que não existiria poluição quando do desempenho das atividades exercidas; e
3. Pugna pela aplicação das atenuantes descritas nas alíneas “c”, “d” e “f”.

Resumo dos Pedidos:

1. Seja o recurso recebido;
2. Seja o auto de infração anulado; e
3. Sejam, subsidiariamente, aplicadas as atenuantes perseguidas.
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5 – FUNDAMENTOS

05.1. Da alegada nulidade do auto de infração:

No que tange ao recurso apresentado, o interessado limitou-se a mencionar,
basicamente, a falta de motivação da decisão quanto à existência de atenuante ou agravantes, o
que, dentro de sua tese, acarretaria a nulidade de todo o procedimento; equivocadamente, de se
dizer, neste quesito, pois esta tese possui profunda assimetria ao direito e às evidências dos
autos.

Como cediço, o auto de infração representa o resultado do exercício do poder-de-
polícia administrativa do Estado, com o qual se noticia ao autuado que está sendo acusado da
prática de um ilícito administrativo.

Toda a base de fato da autuação nos autos encontra-se nas disposições contidas no
auto de fiscalização n.º 56644/2015 e, também, no próprio auto de infração.

Dentre os princípios administrativos, 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.

Justamente por isto, a base de fato contrária, qual seja, o conteúdo probatório
negativo das ocorrências descritas em tais documentos, cumpre ser produzida por quem possa
aproveitar (art. 34, §2º, do então Decreto n.º 44.844/2008)!

Neste sentido, temos os ensinamentos colhidos do parecer da AGE n.º 15.887, de 23
de maio de 2017, ao concluir que (marcamos):

“A natureza jurídica administrativa ambiental é subjetiva, admitida a
responsabilidade concorrente, cuja culpa/dolo se presume, o que redunda
na inversão do ônus da prova, isto é, compete ao acusado provar que não
concorreu para a prática da infração;” (g.n.)

Disto decorre que as situações fáticas que foram objeto da lavratura da infração
deveriam ser contraditadas pela parte autuada, pois elas são, a prévio senso, presumidamente
válidas, sendo verdadeiramente redundância serem repetidas em todas as fases deste processo
administrativo, notadamente quando da prolatação da decisão; pensar o contrário é ofender, aí
sim, o entendimento comum da produção de provas ensenjando uma afronta direta ao princípio
da eficiência e do formalismo moderado.

A infração cometida trata-se, isto sim, de conduta descrita como de natureza grave e
seguiu todos os aspectos legais, já que a menção às eventuais circunstâncias agravantes ou
atenuantes não se adéqua neste aspecto de macular a defesa muito menos o contraditório,
travestindo-se de materia meramente probatória.

Ora, só haveria falar em nulidade de um auto de infração quando ocorria o
descumprimento de um dos incisos do artigo 31 do então Decreto 44.844/2008 que dificultasse
ou neutralizasse o direito da defesa/recurso, o que não foi o caso!
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Com base em decisão semalhante, foi fundamentado o porquê de não se admitir a
alegada nulidade na primeira instância, quando se citou jurisprudência administrativo, tomada
em sede recurso e analisada pela URC Noroeste de Minas na sua 63ª RO, de 21/03/2013
[Conforme PU de n.º 0212990/2013, extraído do PA n.º 90010/2004/001/2010, decisão no MG
de 26/03/2013]. Entre outros pontos, assim fundamentaram aqueles ilustres Conselheiros
quanto ao tema, confira-se:

“Ademais, os supostos vícios formais e materiais alegados no recurso
não têm fundamento, visto que o Auto de Infração nº 037457/2010 não
apresenta qualquer tipo de irregularidade, descrevendo expressamente
o fato que caracterizou a infração cometida pelo Autuado, com a
indicação clara do dispositivo legal em que se fundamenta a aplicação
da penalidade, possuindo todos os requisitos de validade legalmente
exigidos, nos termos do art. 31, do Decreto nº 44.844/2008, motivo
pelo qual as alegações de nulidade suscitadas no recurso não devem
prosperar.

No tocante às circunstâncias agravantes e atenuantes, as mesmas não
foram suscitadas no Auto de Infração uma vez que o agente autuante,
quando da lavratura, não vislumbrou a presença das mesmas, não
podendo, portanto, caracterizar o que não existia.” (g.n.)

Pois bem! Com a devida venia, incorre em erro quando se tenta demonstrar que a
decisão tomada no recurso acima transcrito deu-se com base na opinião leiga em Direito
Administrativo; naquele caso, a acepção legal impositiva do dever de fundamentar os atos pela
Administração Pública deu-se com base na análise da técnica aliunde, amplamente aceita na
jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça, confira-se (destacamos):

“APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA -
SERVIDOR PÚBLICO - MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE -
DESTITUIÇÃO DO CARGO DE DIRETOR ESCOLAR -
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - IRREGULARIDADES
NÃO DEMONSTRADAS - OBSERVÂNCIA DO DEVIDO
PROCESSO LEGAL, AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO -
AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO ATO QUE INSTAUROU O
PAD - NÃO OCORRÊNCIA - MOTIVAÇÃO PER
RELATIONEM - POSSIBILIDADE - CONTROLE JUDICIAL
LIMITADO AOS ASPECTOS DE LEGALIDADE -
SEGURANÇA DENEGADA - SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Se na hipótese dos autos houve
respeito ao devido processo legal, à ampla defesa e ao
contraditório, há que ser rechaçada a tese de nulidade do
processo administrativo que culminou na destituição da
impetrante do cargo de diretora de escola municipal. 2. Não há
falar-se em nulidade do ato administrativo que deflagrou o PAD
por ausência de fundamentação, se o decisum se reporta a
parecer conclusivo exarado pela Sindicância instaurada para
apurar os fatos imputados à impetrante. Trata-se de motivação
aliunde ou per relationem, admitida pela doutrina como forma
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de motivação do ato administrativo. 3. Patente a legalidade do
ato administrativo, é de rigor a manutenção da sentença que
denegou a segurança. 4. Recurso não provido. (Apelação
1.0525.14.0141603/001)”.

“ATO ADMINISTRATIVO – FUNDAMENTAÇÃO PER
RELATIONEM - POSSIBILIDADE - DESNECESSIDADE DE
DEBATER EXAUSTIVAMENTE SOBRE TODAS AS TESES
JURÍDICAS SUSCITADAS - ALTERAÇÃO DO ESTATUTO
SOCIAL - ATA DE ASSEMBLEIA - AVERBAÇÃO EM
CARTÓRIO - PUBLICIDADE DO ATO. 1 - A jurisprudência
dominante do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo
Tribunal Federal assenta-se no sentido de que possível o
emprego da fundamentação per relationem. 2 - Incumbe ao
Magistrado estabelecer as normas jurídicas incidentes sobre os
fatos do caso concreto, não havendo necessidade de debater
exaustivamente sobre todas as teses jurídicas suscitadas. 3 -
Para que a alteração do Estatuto Social registrada em ata de
Assembleia Geral gere efeitos perante terceiros, necessário que
ela seja averbada em cartório, momento em que poderá ser
considerada a publicidade do ato. (Agravo Interno
1.0000.17.003264-3/003)”.

De fato, corresponde à mesma técnica que se está a utilzar no presente momento,
cuja indicação possui lastro expresso no regulamento dos autos de infração (art. 38 do Decreto
n.º 44.844/2008).

Como se vê, aquela decisão fora fundamentada não só na manifestação “leiga em
Direito Administrativo” (nas palavras descritas no recurso), mas também totalmente
embasada nos termos do(s) parecer(es) da equipe técnica e processual que analisara
aquele caso.

Uma elucubração: em que a falta de citação às circunstâncias atenuantes e
agravantes no auto de infração constrangeria o devido processo legal, o contraditório ou
mesmo embaçaria a ampla defesa?

De um modo geral, o Conselho naquela decisão nada mais fez do que ilustrar ainda
mais o porquê de não concordar com a visão restrita daqueles que tentam colocar as formas
sobre o fundo do real direito. Admirável por isto mesmo, e em perfeita sintonia com as
decisões das mais Altas Cortes Jurídicas, que cancelam a fundamentação aliunde.

Logo, não há como se concordar com o pedido de nulidade apresentado nos autos.

05.2. Da não constatação de qualquer causa de minoração da multa simples:

A não constatação de poluição ou degradação já integrava do tipo administrativo
infracional, mas ela, em sua essência, fora retuilizada no recurso para fins de aprofundar



Governo do Estado de Minas Gerais
Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável
Núcleo de Autos de Infração da SUPRAM-ZM

argumentos defensivos quanto à aplicação de atenuante, daí o porquê do tema integrar do
presente tópico.

Mesmo assim, não se sustenta a tese esposada sobre a eventual aplicação da
atenuante descrita na alínea “c” (menor gravidade dos fatos); sobre o tema, eis o que constou
nos fundamentos da decisão recorrida:

“Já de início, o processo de regularização ambiental do
empreendimento já se percorreu grande lapso de tempo, tendo
sido alvo de várias fiscalizações, e trata-se de infração para a
qual não fora constatado dano ou degradação ambiental, neste
aspecto, no nosso modo de entender, afasta-se completamete
qualquer menção à atenuante da aínea “a”.
Ademais, mesmo que se tratasse de infração com dano ou
degração ambiental, o componente imedidato não não existiria
mais, dado o logo tempo da regularização do empreendimento
como um todo.
Noutro giror, apesar de ser uma infração tipicamente
administrativa e pontual, a ação é considerada como grave, o
que já afasta, em tese, a “menor gravidade dos fatos tendo em
vista os motivos e suas consequências para a saúde pública e
para o meio ambiente e recursos hídricos” (atenuante alínea
‘c’).
Com feito, o ajuste da censura gernérica do tipo infracional já
trouxe a dosimetria correta e proprocional da pena de multa
simples, com sua correta adequação ao caso. ” (g.n.)

Assim manifestou a autoridade administrativa de primeira instância por entender que
a dosimetria proporcional do tipo - que já integra a não constatação de dano/degradação - é
notoriamente menor no que concer à pena pecuniária, o que afastaria, em tese, nova aferição
sobre menor gravidade. Com o que concordamos!

No recurso também consta menção do empreendimento rural estar localizado em
imóvel cuja área não é superior a 101,69,52 ha, para o que textualmente aponta: ser uma
“pequena propriedade, deveria o agente fiscalizador ter aplicado e anotado no ato
administrativo a atenuante relativa à alínea d do art. 68 do Decreto 44.844/2008”

Neste ponto, a atenuante da alínea “d” fazia menção ao “(...) micro-produtor rural
ou unidade produtiva em regime de agricultura familiar, mediante apresentação de
documentos comprobatórios atualizados emitidos pelo órgão competente, ou ainda tratar-se
de infrator de baixo nível socioeconômico com hipóteses em que ocorrerá a redução da multa
em trinta por cento.” (g.n.)

Sobre a citada atenuante, nenhum de seus requisitos legais fora comprovado pelo
interessado; com efeito, o quesito tamanho da propriedade - para os termos da norma então em
vigor - não se adequava como requisito objetivo único a conferir a minoração da pena, na
realidade, nem integrante do tipo ele o era.

Logo, lídimo fora o indeferimento do pedido em questão!
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Por fim, sobre a existência da reserva legal, sem maiores delongas, a norma exigia,
para a concessão da minoração da pena em autos de infração (atenuante da alínea “f”), que ela
fosse averbada no cartório de registro de imóveis E estivesse devidamente preservada.

Não constou dos autos as duas exigências a conferir o direito pretendido!

Logo, por falta da caracterização dos requisitos legais e ou pela completa falta de
provas, manifesta-se pelo afastamento de qualquer diminuição da pena pecuniária,
notadamente as atenuantes revigoradas em sede recursal.

6 – CONCLUSÃO

Diante de todo o exposto, opinamos pelo conhecimento do recurso apresentado pelo
autuado, tendo em vista que tempestivo, instruído da forma do artigo 66.

☒Manutenção:
Opinamos, contudo, pelo NÃO ACOLHIMENTO dos argumentos apresentados

pelo autuado em seu recurso, face à ausência de fundamentos de fato e de direito que o
justifique e tendo em vista estar o auto de infração em conformidade com os requisitos
formais.

Opinamos, assim, pela manutenção integral das penalidades aplicadas, de acordo
com a decisão que analisou a defesa, a saber:

- confirmação da pena de multa simples no valor de R$ 30.052,27 (trinta mil,
vinte e seis reais e oitenta e nove centavos); e

- confirmação da pena de suspensão, desde que se observe todos os requisitos da
norma incidentes sobre o tema em questão.

Após decisão da Unidade Regional Colegiada Zona da Mata (URC ZM /COPAM),
conforme competência definida pelo artigo 9º, V, b, do Decreto Estadual nº 46.953/2016,
recomendamos a notificação do atuado para, no prazo de 30 (trinta) dias, efetuar o pagamento
do valor da multa, devidamente atualizada, sob pena de encaminhamento do processo
administrativo para fins de inscrição do valor em dívida ativa do Estado.

Ubá, 2 de outubro de 2019.


