
•

" •

I

1I
I

/

•

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS'
Sistema Estadual de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
Secretaria de Estado de Meio AÚlbiente e Desenvolvimtnto Sustentável
Superintendência Regional de Meio Ambiente do Norte de Minas
Núcleo de Autos de Infração
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AUTUADO: Floresta Rio Pardo Ltda - ME CNPJ: 14.317.847/0001-09

MUNICÍPIO TaiobeirasIMG ZONA: Rural .
AUTO DE FISCALIZAÇÃO: 63/2015

.
• DATA: 28/07/2Q15

.

PARECER ÚNICO n" 88/2017
. ,

AUTO DE INFRAÇÃO: N" 54666/2015 Processo: 462393/17
.

EMBASAMENTO LEGAL: ART. 86,
ANEXO m, C6DlGO 301 e 303 DO .
DECRETO 44.844108. • .
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1379670-1

1220685-0

De acordo: Yuri Rafael de Oliveira Trovão - Diretor
Regional de Controle Processual

De acordo: Cláudia Beatriz Oliveira Araújo Versiani-
Diretora Regional de Apoio Técnico

Joycemara Carrera da Cunha

EQUIPE INTERDISCIPLINAR

Priscila Barroso de Oliveira

. .
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Rua Agapilo dos Anjos. 455 Bairro Cândida Câmara

Montes Claros - MG CEP: 39401-040
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Auto de Infração n.o 54666/2015 Data: 28/07/2015 .
Data da notificação: 16/05/2017 Recurso: SIM
Infração: Arts. 86, anexo m, códigos 301 e 303 do Decreto 44.84412008 I

• T
Autuado: Floresta Rio ~ardo Ltda - ME
CNPJ: 14)17.847/0001-09 .1Município da infração: Taiobeiras/MG.,
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Sistema ~stadual de Meio Ambiente e Oesenvolvimento Sustentável
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
Superintendência Reg10nal de Meio Ambiente do N'orte de Minas
Núcleo d~ Autos de Infração

.PARECER N' 88/2017
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.01. Relatório
Conforme se vê do relatório lançado no parecer juridico 'nO 58/2017, anexado ao~ autos, fo{
lavrado ó Auto de .Infração n" 54666/2015, com a aplicàção das sanções nele deScritas, em
razão de terem sido constatadas, em vistoria, as seguintes' violações: I

1) Desmatar, supri~ir, danific~ e provocar a mo~e de 60restas e
demais formas de. vegetação de espécies nativas em áreak comuns,
sem a l!êença ou autorização do órgão ambiental e r
2) Desmatar, suprimir, danificar e provocar a morte de florestas e
demais formas de vegetação natural, em área de reserva legal, sem
prévia autorização do órgão competénte e/ou sem respeitar ~s normas
de exploração sustentáveL

o infrator, após tomar conhecimento da infração, apres~ntou s9-adefe~a administrati'f'.
- • I

Em julgamento realizado pelo Superintendente Regional de Regularização Ambienta~ do Norte
de Minas, subsidiado pelo parecer jurídico nO 58/2017, as teses da defesa foram julgadas
improcedentes, ensejando a convalidação da' aplicação da penalidadt: de multa sibples, no
valor de R$ 439.491,06 (quatrocentos e trinta e nove mil, quatrocentos e "Q.oventae ~m reais e
seis centavos) devidamente atualizado conforme Resolução Semad n' 2261/2015. . i' _
O .autuado foi notificado 4; decisão em 16/05/2017, e, inconformado' com a decisão,
apresentqu recurso em 08/06/2017.

-
1.1. Notificação e recurso-- juízo d~ admissibilidade
Conforme data da notificação em 16/0512017 o recurso foi apresentado, de forma telTIpestiva,
na data de 08/06/2017. I
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS' ,
Sistema Estadual de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
Superintendência Regional de Meio Ambiente do Norte de Minas
l'õúcleo ~e Autos de Infraçiio

I

I

Assim, satisfeitos os pressupostos de admissibilidade do recurso, nos termos tlo Decreto
Estadual TI.o 44.844/2008, recomendamos que seja CONHECIDO, para fins de ju1tameuto do
mérito. I

1.2. Dos fundamentos do recurso
NQ que tange ao recurso apresentado, o autuado alega, eD.I síntese:

- Que não houve concessão de prazo para juntada de provas técnicas; l'
. Que houve desrespeito aos princípios da legalidade e do devido processo l~gal o curso do
processo administrativo já que a decisão é mencionada no oficio' sem fundamentaçã ;
- Que a ação aduzida no auto de infração já foi suprida; _ I
- Que"não existe prova de que o ilícito aconteceu;
--Que não houve dano ambiental;
- O autuado questiona o valor da multa quando se poderia estabelecer a reparação in'natura;

Ao final, solicitou que seja anulado <o auto de infração; caso o auto não ;eja anuladolrequer que
sejã aplicada a pena de advertência, e no caso da negativa dos pedidos .que o recdrrente seja

ad - , 1autu o para recuperaçao In natura. . _. . ,

, 1.3. Análise dos fundamentos do recurso adíninistrati"o
Do ponto de vista jurídico, os argumentos apresentados no recurso são d.esprovidos de
quaisquer fundamentos capazes de descaracterizar a infração cometida.

Não ~bstante, esta ~ssessoria Jurídica consider~ oportuno tecer as seguintes ~onside~ações:,
O recorrente alega que não houve concessão de "prazo para juntada de provas técnicas. Ocorre
que o Decreto 1-4.844/20q8 prevê no art. 34 S 4° que: "O autuado poderá protestar~ no ato da
apresentação da defesa, pela juntada de outros documentos até que o processo seja remetido à
conclusão da autoridade julgadora". Sendo assim o a~tuado teve o prazo da insJ.ução para

. I
juntada de. provas, o órgão não precisa notificar o autuado para exercício do seul direito. A
instrução iniciou na data do protocolo da defesa em .09/12/20 15 finalizando com ~ conclusão
do parecer jurídico em 29/03/2017 momento em que o autuado poderia juntar prhvas. Teve
ainda o prazÇlde'30 dias para apresentação do recurso no qual poderia ter juntadas as provas
que ente.ndesse pertinente, se rião hóuve juntada de provas durante esses prazos fqi porque o
autuado não desejou faze-lo. I

É alegado ainda que houve d~sres~eito aos princípios da legalidade e do devido protesso legal
no cur~o do processo administrativo já que a decisão é mencionada no ticio sem

,
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Sistema Estadual de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável •
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
Superintendência Regional de Meio Ambiente do Norte de Minas
Núcleo de Autos de Infração

- I
fulldamentação. O oficio enviado é a notificação de que houve uma decisão e o ~seu teor, A
decisão tem seu fundamento no parecer. jurídico n° 5812017 anexo aos autos. Impoha destacar- . .
que o ;rrl:igo 42 do Decreto 44844/08 prevê que o autuado .será notificado dafdeCisão do
processo, nada mencionando sobre obrigação de estarem anexadas às razões da d cisão. Não
obstante, insta salientar qúe os autos do processo sempre est~veram à.disposição d recorrente
para a consulta que desejasse sendo possível perceber, àinda, que, na notificaçãb de' débito
enviada ao recorrente, constam' telefones e endereço do órgão ambiental respohsável pelo

< ,

trâmite processual dos referidos autos, acaso fosse necess.ário dirimir quaisquer dúvidas a

respeito dos fatos. . ,
O recorrente dispõe ainda que a ação aduzida no auto de infração já foi supridaJ O auto de
infração é lavrado com base no que se constatou no momento da vistoria, se o autuado cessa a,
conduta que gerou o auto de infração age da maneira correta ao se adequar a legislação, mas tal
atitude não o exime da conduta que foi verificada e tampouco enseja a anulação ,do auto de

infração.

É ar~mento do recorrente que não existe ~rova de que o }lícito áconteceu. Ora o~ fiscais do
órgão ambiental realizaram vistori3: na proprieda;de do autuado para análise doi. pedido de
licenciamento e puderam verificar as infrações. Salienta-se que a vistoria foi inclúsive

. .'
acompanhada por representante do empreendimento que -inclusive. assinou .!o lauto de- , -
fiscalização. Os documentos redigidos por servidor público em virtude da execuçãQ da função
gozam de fé pública e por isso mesmo detêm presunção de veracidade. Diante da presunção de
veracidade cabe 'prova em contrário,' mas cabe ao r5corrente produzi-l~ e não o órgão
ambiental. . II ~

O recorrente argumenta que não houve dano ambiental. Inicialmente cuÍn.pre desracar que a
verificação de dano é situação agravante da infração, e não essencial para cqmprovar a
existência. Para ser enquadrada como infração ~mbiental' é necessário à devida prerisão legal,

se a conduta é prevista na legislaç~o é ~iSpe~sável a comprovação do dan~, ~basta a~. e~ficaç~o
do enquadramento da conduta no upo InfraCIOnal. No caso em tela a prevlsao dos OdlgOSnao
dispõe sobre existência ou não de dano, apesar de serem tipificadas comó infraç tf!> grave e
gravíssima (código 301 e 303 nbspectiva.mente). Sendo assim não práspera o ar mento'do

recorrente. I,
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O' recorrente questiona o valor da multa quando se poderia estabelecer a -reparaçãq in na.tura.
Esse questionamento não condiz cprri o instituto da penalidade ambiental, a reparação dó dan,?
deve ocorrer concomitantemente com a aplicação da penalidade pecuniária, uma s1"tuação não. '

substitui a outra. A multa aplicada é somente uma das sanções cabíveis ao ato infracional, e.
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I
não existe discricionariedade do agente autuante para escolher aplicar pena sub~idiaria não
prevista na legislação. Diante disso não existe possibilidade de substituição da penalidade
pecuniária por reparação in ,natura, ambas devem ocorrer simultaneamente. I

Ao final, solicitou que seja anulado o auto de infração; caso não seja' o anulado req Cf que seja
aplic<J.daa pena de advertência, e no caso da negativa do~ pedidos que o rcc I rrente seja
autuado para recuperação in natura. Não existe motivo para anulação do auto de infração, uma
vez que a infração foi verificada em vistoria e o auto de infração preenche os requtsitos legais

. ,I
de existência e validade. Quanto à aplicação da penalidade de advertência, ~ssa é uma
penalidade que deve estar prevista no código da autuação, que não é o caso. O código da

. I
infração verificada pelo agente autuante prevê multa e não advertência. Uma vez verificada a
infração, o agente fiscalizador deve se ater a legi'slação para a aplicação da penalidade, c~mo
foi feito no caso concret6, já que a penalidade para as infrações cometidas são rqultas e não
advertências. Por fim 9 recorrente solicita ser autuado para recuperação in natura; tomo já foi
. demonstrado a recuperação é dever do autuado concomit'antemente com o pa?amento do valor
pecuniário, uma penalidade não substitui a outra.
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02. Competência para decisão d;orecurso
. O julgamento do presente recurso deve ob.ediência ao 'necreto Estadual n.O 44.84,4/2008, art. ,
43, que estabelece competir à URC o julgamento dos recursos das decisões proferidas pelo
Superintendente Regional de M~io Ambiente no caso de infração às no~as. contid~s na Lei n°

7.772, de 1980.

:
I

03. Conclusão
.~or todo o exposto, opinamos pela improcedência total das teses sustentadas no r curso, para
manter a decisão do Superintendente Regional, em todos os seus temíos .
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MASPGestor Ambieniãl/ Jurídiéo

Salvo melhor juízo, este é o parecer.

. Após, se!am os autos encaminhados ao seior administrativo do SIiiEMA para ajcompetente
elaboraçao do DAE, mttmando-se o mteressado para o seu pagamento em 20 (vIll1e) dias, sob
pena de inscrição imediata do c~édito em Dívida Ativa do Estado. . • i
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Priscila Barroso de Oliveira 1.379.670-1 scilClBarroso de Oli ciro

M"Sfl: 1379670-1
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