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sGor.no do f.tldo dc Yitr.r G. b
SkLmr l:'ladúll d.Mcio Ànbi.trt
!irEt$i. de l;liido dc M.io ÂDbi.lL. D*.volyiE.trto Súlt.trúr.l
ScFÍiír.ndên.i. R.Aio.d d. M.io aúbb.t. - St?llAiÍ
DiÍúori. d. R.ÍioDal d. ContÍol. Proc.$úàl- DRCP
:{úcho d. À!to! d. lífÍrçao - I^I

PARECER ÚNICO N" 24612019

l"
AUTO DE INFRAÇÃO: N" 54627/2015 rocesso:457807/17

EMBÁ§ÂMf,NTO LEGÀL: ART. 83-

ANEXO I. CÓDIOO I 05 DO DECRITO
44.444/08_

AUTUADO: Santa Cecília Participaçôes e

Administração Ltdâ.

MUNICIPIO(S): Montez.uma./Mc ZONA: Rural

Auto dc Fiscâlização n": 105/2015 DATÂ: l4l0Íi/2015

fuiÍoso dt '
EQUIPE INTERDISCIPLINAR MASP ASSINATURA

Priscila Barroso de Oliveira - Coordenadora do Núcleo
de Autos dc Infração

1.379.670-1
Pnsn

&D 3r

De acordor Yuri l{afael de Oliveirâ Trovào Diretor
Regional de Controle Proccssuâl

449-1'12-6

De rcordo: Sadta Pimenla dc C)liveira Dirctora Regional
de Apoio Tecnico

1.457.576-t 5-"-"h?..d,<^

Rua Gabriêl Pássos, n' 50 Cêntro- Montes Clâros- MG CEP:3940G112
Telefonês: (038) 322+7530 I 3224-15a5

L
ICNPJ: r8.764.J57looo t-o r
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Côveno do [st.do de Mirs G.Eis
Sistema Estadurl deMeio Ambietrt
Ssretaria de Esrrdo de }Ieio Ambieíre ô Dd.trYolvimento súa.úútel
Superintetrdôícia RegioMl de Meio Ámbi.íle SI?R{M
Diretoria de Regioírl de Cotr.rcle PÍGe$MI DRCP
l\úcleo de Àuaos de lúfÍàção - NAI

PARECER DE RECURSO N' 24612019

N' do Aüto de 54627 t20t5
Infrà

N' do Processo: 4s7807 /t7
Nome/Râzão Social: Cecilia Panici e Admini Ltda.

18.764.357/0001-01

2 _ REST]MO DA AUTUAÇÃO

Dâtà dâ lâvrâturâ 04/09/2015

In
Cód

Código n" 105

Data da notilicação dà
decisão:
25tlgt20t7

Descumprir condicionantes aprovadas na Licença de Opcração,
inclusive planos de codtrole ambicntal, de medidas mitigadoras.
de monitoração. ou equivalentes, ou cumpri-làs Êora do prazo

fixado, sc nâo constatada a existência de poluição ou degradação

ambiental.

Multâ Simplcs: inciso ll. do art. 56. do Dccreto n'44.84'1/2008.
Valor: R$ 15.026,89 (quinze mil e vjnte e seis rcais e oitenta e nove ccntavos)

3 _ RXSUMO DO RECURSO APRESENTADO

Dâtâ da
postagem/protocolo do
recurso admini§trâtivo:
l6fioDo17

uisitos de Admissibilidade:
Cumpre todos os requisitos de admissibilidade prcvistos pelo art. 34 do Decreto n"
,14.844/2008

fl lntempestiva
E] TemDestiva

CPF/CNPJ

I)ecreto â licâdo: 44.844/2008

Pênrlidrdes s

odâA mentà
1- Quc na lavratuÉ do auto de infraçâo não há documentos essenciais à ampla defesa e

Rua GãbrielPassos, n" 50 Centro- Montes claros - MG CEP:3940G112
Têl€fones: (038) 322a 7530 I 3224 7s8s
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T _ CABEÇALHO

TemDistividade:
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Gor.mo do t tr.do dc tÍií.! C.r.i!
Sba.Dr Eetrdürl d. M.io Âúbi..l.
Sd.ettriâ dc E3tâdo d. ltl.io 

^Dbi.n.ê. 
D4..yotyiítenlo §ü3tenúr.l

sEp..int trdê..h R.gionrl dc M.io Àúbi.Dl. - StrPX-{M
DiÍltori. d. R.gioú.|d. CoDtmk rr§.cr.url- DRCP

Itúcleo de 
^utos 

de lnÍr.çâo - N^l

dcvido processo 1egal.

2- Que o ageite autuante não era credenciado pam lavmtum de aüos de infraçâo.

3- Que o vâlor da multa aplicada foi âcima do mínimo legal sem justificativa e sem

observar a aplicaçâo das atenuantes.

Requer vistoria indicando que não foram descumpridas as condicionântes

2- Requer âssinatura de termo de compromisso parâ garaniir etiirc suspensilo da

pcnalidade.

3- Requer anulaçâo do auto de infração

Resumo dos Pedidos:

trus dâ proya e os requisitos prrs carâcteri?r§áo da responsabilidade -4.1 -
D.,creto Estrdurl í'44.844/08 e alegação que na làvraturâ do aufo de iÍfrâçâo não

há documetrtos esseDciais à ampla defesà e devido proce§so lcgâI.

(-unlpre ressaltar que as allrmações do agente público fiscâliTador possuem presúnçào

.iuris tantum de lcgitimidade c veracidadc cm razào da íé pública que lhe é alribuída pelo

ordcnancnto juridico vigentc. ou sqia. os atos adlninistrâti\os sâo. prcsumidamentc.

lugitim,'.. lcgeis,r r crdudeiros.

f]nlrelanto. nos termos do pariígrafo 2'do an. i4. do l)çcreto Estadual n"l'1.8-lji:008.
essa presunçãô não é absoluta. cabendo ao acusado a comprovàção de qualqucr aleguçào

contnirià- in \erbis: cabe ao aufuado â pÍova dos tàtos que tenha alegado. senr preiuizo do

de\er atribuido a autoridade iulgadora para instruçào do p(rcesso. Assi lambém se

posiciona o Superior 'l ribunal rle Justiça e o Tribunal de Justiça do l:stado dc Nlinas
(lerais. in rerhis:

^DMTNISTRATIVO 
E 

^MBIENIAL. 
ARI.29. §§ 1". IIl.2'E 4'. I..DA LEI

9.6osir9e8. At-'TO DE INFRAÇÀO. ItsAMA. (iUARDA DOMESTICA.
i!í^NTER l:M C,\ÍlvEIRo ESPECILS D^ r^tiNA SII.VESTRF. SEM

AI.'I-ORIZÀÇÀO. ACóRDÃO QtIIl DECL,AROU A INEXICIBILIDAI'E DA
MI]L I-A. PEI{DÀo ruDICI,AI. IMPOSSIBII-IDADE,

qt-scl". q. Ajlg ,Anulalí)ria dc Multa Administrat
'fqplgPoi!!l. frata-sc. na

Rua Gabriêl Pâssos, n' 50 - CentÍo_ Mootes Claros - MG CEPI 39zl0GU2
Íêlefon6: (038)322+753o I 3224 75a5
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.I _ FUNIDAMENTOS
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(;ov.Ítro do [stido d. MinN G.Íri3
Snt m. f,st dú.|d. !i.io^Dbi.na.
S6r.rriu d.l]rtldo d. llio ÂDbi..r. . D«trvolviD.trio Súí.trlír.l
lrup.Íini.rdêácir R.8io..l d. M.io 

^rbi.ít! 
- St?R tM

Dircto.h de R.gioÍrl d. ContÍoh Pma6ú.1 - DRCP
Núcl.o dGAúlor d.lnfnçâo - N^I

recorrido c<rrtra o lbanta. ora rccorrentc- ob.ietirando a anulação de multa no valor
de R$ 9.000,00 (nova mil rcais) por manter em cativeiro pássaros da làuna
sil\estre. scm registro no órgâo competentc.

1. Segundo o acórdào recorrido. "No prcscnte caso. a validadc da autuaçào l-oi

rt'conhecida. posto qúc a conduta descrita no auto dc inliaçào etàtivamcnte se

cnquadra nos dispositivos legais já citados e as verificâçôcs e os âtos
administratilos prâticados pelô lBÀMA gozam de presunção de l(€itimidadc
c de Yeracidade, âté prova cm cotrtrárior' [...] (S'lJ. Recurso Especial n"
l0l 7,'01 6106q-3. Se8unda Turma. Julgado em 0711212017. Publicado em
tt)it2t20t.t)

L|VLNTA: AGR^VO INTERNO - Á(;RAVO DE NS I Rti\ÍENll) -

^NUL^ÇÃO 
DE ATO 

^D]!flNISTRA 
I|VO - AUTO DL INFR.\ÇÀO

A\IBIL\ÍAI - PRt\I NÇÀ0 DF \ARA( IDADT/LFCI I I\Í IDADI1 - Ô\I S

DO PARTICULAR - .^USENCIA DL El I:MENTOS. NTSSE N'IOMENTO.
p\RA .\t\\T\R RLn RrD^ PRr sr\ÇÃO - C^N( ELAME\TO Dr
LICEN(-À 

^MBIEN 
I AL - NÀO APLIIAT, ÀO DE S^NÇÀO - AUTOTUTELA

ADMINISTRATIVA,
I - () auto lavrâdo pelâ práticâ de infrsçâo administrâtila Íxrssui presunção
relâtiva de verâcidadc/legiÍimidâde. câbcndo, poíanto, ao paíicular o ônus
de afastâr os fundâmantos pr(rientes no ato impugngdo,
2 - Não logrando o psÍicular cm afastâr referida presunção, permâncce
hígido o âto administrativo àtâcàdo.
:i - tlavcndo o cancclârnento dc licença ambientâl cm razão do exercício de
âutotutcla administrativa Ànlc a constatação de omissào üa prcstaÇào de dados
rclcvantes por panc dr'r panicular e nâo em mzâo da aplicaçào de sanção
administrativa. nâo há que sc falar em violaçào ao principio da proporcionalidade
pilra aplicação das sançôcs previstas no art- 56 do Dccreto Estadual no.
.t,l. {i.1.1/2008.

( tJltl(;. {gravo lntcmo CV n" I .0556:17.000388-.1i002. 3' Cànara Cir el. Ju lgado
('nr 09.r1 I '2017. Publicado em 05/12.12017).

No mcsmo sentido. segundo cnlendimento paciÍicâdo pela Advocacia Ceral do Estado de
Minas Gerais. por meio do PaÍecer no 15.877. dc 23 de mâio de 2017, abaixo citado, no
âmbito das infrações administratilas ambientâis cstaduais, a culpâ do infrator. sobre o
qual rccai o ônus probatório. é preslmida. scndo aplicada a responsabilidadc subjetiva:

DIREITO AT'MINISI'RATIVO SANCIONADOR. MEIO
IllÍpr.rcE RESpoNsABrr-tDAbE. ART. 225. §i'
RF:SPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA AMBIENTAI,

AMBIEN'fE:
DA CIL/88.
NATI]REZA

Ruâ GâbrielPassos, n'50 - Centío- Montês Oeros - MG CEP:31O0-u2
Telefones: {03a) 3224-7530 I 322+7sA5
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{,GorêÍrd do Íitado de Mi!Às Genh

ShteBa Est'dul d. lÍeio Ambietrre
Se(crâfia dê f,st do de Meio ADbidte e Dqervolvime o §u;teotárel
Strperitrrddênci, Reaiôtrâl da Meio ÀmbieDte StrP&lU
Difttori, d. R.giorát d€ Corrrcle PrccNud DRCP
Núclo d. Àrr« de Infmçío - N^I

,1.2 - Que o âgertc autuantc não era credenciado para lavralurâ de âutos de
infrâção.

Todos os servidores eiêtivos da SEMAD \ào competentes pam a lavratura de autos de
infração, desde que estejam previamente designados e credenciâdos para a alividade de
Íiscalização, a critério da auloridade compelente. Nos termos do ar1. 27, § l':

O titular do respectivo órgão ou entidade, em ato próp.io.
credenciará servidores pârâ realizar a fiscalização e lavrar
notificâção parâ regularização de situação, auto de fiscalização ou
boletirn de ocorrência e auto de infração, com fundamento em
vistoria realizada pelâ Sucfis, Suprams. IEt- lgam e Feam

Cumpridos esses requisitos os servidoees lozam da competência para aplicar as sançôes
previstas na legislação ambiental pátria, lavrando os respectivos autos de infração e os
demáis formulários relativos às atividades de fiscalização e instaurando os processos
administrativos pára apuração das infrações ambientais.

Comojá foi disposto no parecerjurídico n" 7612017 anexo aos autos a fiscal que lavrou o
auto de infraçâe é servidora efetiva e foi credenciada por mcio da Resolução SEMAD n'.

de l'de Julho de 2014 ublicada Diário Oficial do Estado de Minas Gerais do dia

SUBJETIVA. CULPABILIDADE. INTRANSCEND

^D\IINISTR-4.TIVÀS. 
IUS PLDiIEN-DI. DEVIDO PROCIISSO

Sl-lBSl^\CIAL. CLrl-PA PRI,SUMIDA. PARIICI,RIIS ACI:- NS. 15.165r2015 tl
I 5.8 l2120 I 6. Pi\RECER 

^SJUR,'SEl\'l^D 
461201 7.

A natureza jurídica da responsabiiidade administrativa ambiental é subjetiva.
itdmitindo-se auloria direta e concorréncia. na lbrnra da legislação estadual. scndo
a culp-a presumida, incumbindo ao acusado o ônus dc irrovar o contrário [...].

Portanto. no âmbilo da autuaçào adminisaÍaliva. o poluidor está suhmetido à

Íesponsabilidade subietivâ com a p.esunçào de culpa. ou seja. cahe an xutuâd^ o (inus d(-

pÍo\,aÍ Lr rontrá.io do que ior verificado pel.rs agentes íscalizadores.

Nos tcrmos do Dccrcto ,t4.844./20011 o que c ncccssario pur" l"rrotrro dc urn auto de
infração ó a verificeção da infração c o cunrprimcnto dos rcquisitos prcvistos no an. 31. t
possír.cl verificar quc no caso concrcto os rcquisitos foram cumpridos dessa fora é

possívcl afirmar qüe há no proccsso todos os documentos nccessários à arnpla defesa e

dcvido processo legal.

O recorÍenle rão se desincu biu do seu ônus de compro\ar quaisquer alEgf,çõe\
contrárias ao registrado no processo. dessa 1õúna nào há que se lalar em desconstituiçào
do .\uto Je lnl'raçào e suJ5 ItncliLlad(s.

CIA, DAS SANÇ ES

211

Rua Gâbriel êâssos, n" 50 - Centro- Montes Claros - MG CEP: 39400-112
I€lefones: (038) 322+7530 / 3224-lsas
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Gov.Í.o do lirúdo dG llir.! (;...ü
Siú.nâ r]3lrdu.l dc Meio Ambieni.
S.tÍ.r..i. d. lir.do d. y.io A bLrt .Ird..volvirdro §Gr.trúrcl
Sup.íint.ndên.h R.gioíil dc U.io Ambie.r. - StrPR^M
Dir.to.i. d. R.tioml dc Conrml. Pm6.url - DRCP
\úchô de Âút» d.Iífr.çio- NAI

02 de Julho de 2014, página 4l

Por todo o exposto- outra não pode ser a conclusão scnão a dc quc não há qualquer
ilegalidade no credcnciamento da fiscal para a funçâo de fiscalização, uma vez que
cumpre os rcquisr'tos legais.

4.3 - Que â multa rplicàdF foi âcima do míoimo legal fem justiÍicativa e sem
obsenar â aplicação drs âteruantes,

O rccorrenle assevcra que a multa aplicada foi acima do minimo legal sem justiÍicatira e

sem observar a aplicação das atenuantes. Porém ao analisâr o auto de infração se veritica
que o valor da multa foi aplicado no mínimo da respectiva fâixa. a teor do que dispôe o
artigo 66. I. do Decreto ,14844108, justamcnte por não ter sido constatâdâ a reincidência-
do contrário teria sidri considerado o valor máxirno, impoÍtândo destacar. ainda. que os.

valores das multas simples. por descumprimento d3 legislação ambicntâI. são corrigidos
anualmente. com base na variaçâo da tlnidâde Fiscal do Estado de Minãs Gqais
UTEMC.
Quanlo às circunstancias atenuantes cssas devcm ser aplicadas quando couber, o que nào
foi o caso. O agente auluante não verificou atcnuante aplicável ao caso. E o auluado não
demostrou no rccurso preencher hipótese de aplicação de atenuante.

.1.5 - Dos pedidos

Requer vistoria indicaúdo que trão foram dcscumpridlls as condicio[anla§.

Nâo é o caso de determinar que o órgão ambicntal realize mais uma listoria para periciar
suas próprias diligênciâs. !ãle dizer. já houvc vistoria na qual foi verificado o
descumprimcnto da lcgislaçâo. Se o recorrente discorda da âutuâção dcve produzir as

prolas e aprcsentaJas pam ser aIlalisada pelo órgão competente. Nâo cabe ao órgào
âmbiental o dever de produzir irova para o recorente.

Requer âssinâtur, de termo de coEpromisso pârr gsrantir efeito suspcosivo da
penalidade.

Observa-se quc. nos termos do que dispõe o an. 63. I, do Decreto n" M.84412008, paía a

assinatura de Termo-dc Compromisso. é necessário que o inírator comprove a Íeparaçào
do dâno câusado diretamcnte por ele e a adoção das medidas de controle necessárias.

No presente câso. contudo, os requisitos nâo foram demonstrados ató esta opoíunidâde.
motilo pclo qual úào pods scr acolhido o pcdido de assinatura dc l'ermo de

Compromisso.

Rua Gâbíiel Passos, n' 50 - C€ntro- Montes Claros - MG CEA 394m-112
Têlefonês: (038) 3224-7s3O I 3224-7sa5
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Gov.ro.lo Eitrdo d. Mim* G.nic
Sislcmr tíúdurl d. Meio AÍrbl.trl.
li.cEr.rie d. f,i.ido d.lUcio Ámlri.tri.. Dd.DroltiD.rto §út nti!.|
§úp.rinr.dêtr.h R.gioírl d. M.io 

^obi.ít. 
- Sl'?R{\l

ÍriElorir d. R.aion.l d. Contml. PE q!u.l- DLCP
\úcl.o d. Âut,! de lDíâçao - IAI

ReqúcÍ anulâçáo do suto dc in[rrÉo.

Os firndamentos apresentados no recurso nào são suÍicientes para geraÍ a nulidade ou

descaracterização do auto de infração em comento. com a penalidade nele aplicàda.

5 _ CONCLUSÃO

Diante de todo o exposto, opino pelo conhecimento do recúrso âpresenmdo pelo

Autuado. haja vista que tempestivo e üma vez que íoram respeitâdos os requisitos

essenciais.

Opino acolhimento parcial dos argumentos apresentados pelo Autuado cm seu

recurso. mantendo o auto de iniraçào tendo em vista estar o Auto de lnliaçào sm

confurmidade com os requisiros formai5.

Opino. úo enlanto pelâ aplicação da atenuaÍrte previÍa no aí. ó8- I. d com

reduçào do valor base da multa cm 30yo e manutenção integml dâs demais penalidades

aplicadas no presente aulo de infrâção.já mencionadas nesse parecer.

Recomendo a notificaÇão do atuado para conhecimento da decisão e pagamento

dâ multa em 30 (trinta) dias. sob pena de inscrição imediata do crédito em Dívida 
^tivado Eslado.

Monles Claros I I de âbril de 2019.

-,q#Y::::i'f.

Priscila Barroso de Oliveira - Masp 1379670- I

Ruâ Gabriêl Passot n" 50 - centro- Montes claíos - MG cE P: 3940G112
Í€lêÍonê§: (038) 322+7s3O I 3224-75As
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