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PARECER ÚNICO RECURSO Nº 299/2017 
Auto de Infração nº : 023885/2016 Processo CAP nº : 445608/16 
Auto de Fiscalização/BO nº : M5294-2016-
0000631  Data: 13/07/2016 

Embasamento Legal : Decreto 44.844/2008, Art. 86, anexo III, código 301, II, “a” e “c” 
 
Autuad o: 
Hernany Soares Dornelas 

CNPJ / CPF: 
0178.718.246-00 

Município : João Pinheiro/MG 
 

EQUIPE INTERDISCIPLINAR MASP ASSINATURA 

Giselle Borges Alves 
Gestora Ambiental com formação jurídica 1402076-2 

Original assinado 

De acordo: Renata Alves dos Santos 
Coordenadora do Núcleo de Autos de Infração 1364404-2 

Original assinado 

De acordo: Sérgio Nascimento Moreira 
Diretor Regional de Fiscalização Ambiental 1380348-1 

Original assinado 

De acordo: Rodrigo Teixeira de Oliveira 
Diretor Regional de Controle Processual 1138311-4 

Original assinado 

 
1. RELATÓRIO 
 
Em 13 de julho de 2016 foi lavrado pela PMMG o Auto de Infração nº 023885/2016, que 
contempla as penalidades de MULTA SIMPLES, no valor de R$ 38.808,11, APREENSÃO 
de bens e SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES, por ter sido constatada a prática da seguinte 
irregularidade: 
 

“Desmatar 35,40,00 hectares de vegetação de espécies nativas, em área comum, sem licença 
ou autorização do órgão ambiental, na Fazenda Nossa Senhora Aparecida. ” (Auto de Infração 
nº 023885/2016) 

 
Em 04 de julho de 2017, a defesa apresentada foi decidida pela Superintendência Regional 
de Meio Ambiente, sendo mantidas as penalidades de multas simples e suspensão das 
atividades. 
 
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. Ilegitimidade para responder ao processo por infração ambiental; 
 

1.2. Ilegalidade do Auto de Infração em razão de ter sido lavrado em data posterior ao 
Boletim de Ocorrência; que o Auto de infração sequer foi assinado pelo recorrente 
ou por testemunhas; 

 
1.3. Ausência de aferição correta da volumetria de vegetação suprimida e não 

apreciação do laudo juntado com a defesa; ausência de laudo técnico do órgão 
ambiental mediante vistoria in loco, o que foi requerido com a defesa administrativa; 
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1.4. O valor da multa não está pautado na legalidade, proporcionalidade; não houve a 
retirada do material lenhoso do local, posto que inexistente, tendo em vista que 
haveriam pais e gravetos na área, não persistindo a majoração da multa. 

 
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. Da legitimidade 

 
Em que pese o argumento de ilegitimidade sustentado pelo recorrente, é imperioso 
estabelecer que conforme relatado no Boletim de Ocorrência nº M5294-2016-0000631, há 
informações suficientes da autoria do fato, tendo em vista que o funcionário da fazenda, Sr. 
Dorval Luiz Almeida, informou a titularidade do referido imóvel, o que não abrange apenas 
títulos de propriedade, mas também a posse. O recorrente também foi notificado a 
comparecer à Polícia Militar, chegou a receber ligação dos agentes solicitando o 
comparecimento para prestar esclarecimentos, mas mesmo ciente da situação, ficou inerte. 
Fatos estes que afastam qualquer possibilidade de não atribuição de responsabilidade, 
tendo vista a oportunidade de comprovação da ilegitimidade alegada antes da lavratura do 
presente Auto de Infração.  
 
Assim, faz-se imprescindível ressaltar que se não fosse o proprietário/possuidor e sabendo 
da possibilidade de lhe ser atribuída a referida infração, deveria ter comprovado o fato antes 
da lavratura, indicando o verdadeiro infrator, tendo tido a oportunidade de fazê-lo entre os 
dias 11 e 13 de julho de 2016, o que não ocorreu. 
 
Ademais, a certidão de propriedade juntada às fls. 39, foi lavrada de acordo com os dados 
fornecidos pelo próprio autuado, o que não afasta a possibilidade de este deter a posse da 
Fazenda Nossa Senhora Aparecida, local da infração. A declaração firmada por terceiro (fl. 
43) e a certidão de matrícula de fl. 45, cujo autuado aponta como legítimo proprietário da 
área a pessoa de Sinval Evangelista Moreira, também não são capazes de retirar sua 
culpabilidade, tendo em vista que a certidão afirma apenas que este terceiro é morador do 
distrito de Tauá e que conhece Sinval Evangelista Moreira, proprietário da Fazenda Tauá.  
 
Assim, por simples literalidade da documentação apresentada e da análise do Boletim de 
Ocorrência lavrado, verifica-se que se trata de imóvel diverso do local da infração, que 
ocorreu na Fazenda Nossa Senhora Aparecida, e não na Fazenda Tauá. Afastada, portanto, 
a alegação de ilegitimidade passiva. 
 
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. 
 
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: 
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“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.) 
 

2.2. Da legalidade do auto de infração 
 

Argumenta o recorrente pela ilegalidade do Auto de Infração, em razão de ter sido lavrado 
em data posterior ao Boletim de Ocorrência. Sustenta também que o Auto de infração em 
análise sequer foi assinado pelo recorrente ou por testemunhas, o que atrai a nulidade do 
referido instrumento. No entanto, não prospera juridicamente as alegações do recorrente. 
 
É importante esclarecer que o Decreto Estadual nº 44.844/2008 não impede a lavratura do 
Auto de Infração em data posterior a realização da fiscalização. Notadamente a única 
exigência da legislação ambiental é a lavratura do Boletim de Ocorrência, caso a 
fiscalização tenha sido realizada pela PMMG, situação que se amolda ao presente processo 
administrativo, inclusive quanto a possibilidade de envio via correio. 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.  
 
§1º Se presente o empreendedor, seus representantes legais ou prepostos, ser-lhe-á 
fornecida cópia do auto de fiscalização ou boletim de ocorrência ambiental, contra recibo; 
boletim de ocorrência feito pela PMMG será preenchido no ato da fiscalização e fornecido 
contra recibo pelo respectivo batalhão após numeração e digitalização.  
 
§2º Na ausência do empreendedor, de seus representantes legais ou prepostos, ou na 
inviabilidade de entrega imediata do auto de fiscalização ou boletim de ocorrência ambiental, 
uma cópia do mesmo lhe será remetida pelo correio c om aviso de recebimento – AR ”.  
 

Quanto à ausência de assinatura do autuado no Auto de Infração nº 023885/2016, esta não 
é suficiente para alegação de irregularidade, tendo em vista que o recorrente foi 
regularmente notificado  da lavratura do presente Auto de Infração, por esta 
Superintendência, conforme Ofício nº 379/2016 e Aviso de Recebimento de fl. 10/verso, 
oportunizando o contraditório e ampla defesa, e obedecendo ao que estabelece o Decreto 
Estadual nº 44.844/2008. 
 
Desta forma, nenhuma das alegações sustentadas quanto à alegada ilegalidade do Auto de 
Infração merece acolhimento, devendo as penalidades constantes do instrumento serem 
mantidas integralmente. 
 

2.3. Da configuração da infração. Laudo técnico. 
 

O recorrente destaca a ausência de aferição correta da volumetria de vegetação suprimida e 
afirma que não foi apreciado o laudo técnico juntado com a defesa. Manifesta-se, ainda, em 
relação à ausência de laudo técnico do órgão ambiental mediante vistoria in loco, o que foi 
requerido com a defesa administrativa. No entanto, as alegações do recorrente, não 
deslegitimam a autuação realizada. 
 
Inicialmente, é imperioso destacar que o laudo técnico foi integralmente analisado no 
parecer único nº 044/2017, que subsidiou a decisão administrativa de primeira instância, 
estando inclusive referenciado às fls.49, sendo importante destacar que o não acatamento 
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das razões de defesa ou das questões veiculadas no laudo não pressupõe sua não-análise, 
tendo sido os princípios da ampla defesa e do contraditório garantidos em sua plenitude. 
 
Sobre o presente laudo técnico apresentado pelo recorrente em fls. 32-38, foi possível 
verificar que este não é capaz de comprovar o alegado pelo recorrente, tendo em vista que 
em diversas passagens do mesmo, o responsável técnico afirma que se dirigiu a localidade 
próxima ao distrito de Tauá, sem precisar se o imóvel no qual afirma ter realizado a vistoria 
é o mesmo local onde ocorreu a infração, qual seja, a Fazenda Nossa Senhora Aparecida, 
bem como ressalta a impossibilidade de atestar quando a vegetação foi suprimida, inclusive, 
porque não adentrou à propriedade. 
 
Assim, não há como aceitar laudo técnico inconclusivo para fins de descaracterização do 
Auto de Infração nº 023885/2016, tendo total presunção de veracidade e legalidade, para 
fins de manutenção da penalidade aplicada.  
 
Assim, prevalece a aferição de volumetria atribuída pelo agente autuante no Auto de 
Infração em análise, diante do fato, inclusive, do laudo técnico apresentado pelo recorrente 
não trazer a exata volumetria da vegetação suprimida. Diante de sua impropriedade, 
prevalece a informação de caráter objetivo atribuída pelo agente estatal que esteve na 
localidade da infração. 
 
Frise-se ainda que, diferente do alegado na defesa, não é necessária a realização de laudo 
pericial por parte da SUPRAM NOR para constatar a infração à legislação ambiental vigente, 
vez que, conforme já exposto no Boletim de Ocorrência, por ocasião da fiscalização foram 
constatadas todas as informações necessárias para a lavratura do presente Auto de 
Infração, atendendo ao disposto no Decreto Estadual nº 44.844/2008. 
 
Portanto, a ausência de perícia técnica não é apta a eximir a autuada das penalidades 
aplicadas, por falta de embasamento para tanto, sendo certo que o empreendimento foi 
fiscalizado pela PMMG, que verificou, in loco, todas as questões ambientais inerentes ao 
empreendimento.  

 
2.4. Legalidade e proporcionalidade na valoração da  multa 
 

O recorrente questiona o valor atribuído à multa, destacando que esta não foi pautada na 
legalidade e proporcionalidade, bem como afirma que não foi retirado qualquer material 
lenhoso do local, posto que inexistente, tendo em vista que haveriam pais e gravetos na 
área, não persistindo a majoração da multa. Sem razão o recorrente. 
 
Ressalte-se que o valor da multa foi fixado de acordo com os parâmetros estabelecidos no 
Decreto Estadual nº 44.844/2008, conforme o embasamento legal pertinente, cujo valor é 
justificado pelo código da infração (301) que prevê o acréscimo do valor base se o produto 
tiver sido retirado, o que é calculado em razão da tipologia vegetal e suas variações, 
conforme literalidade do Art. 86, anexo III, código 301, inc. II, alíneas “a” e “c”.  
 
Frise-se que todas as características pertinentes foram identificadas in loco, estando 
corretamente lavrado o Auto de Infração em análise, sendo plenamente obedecidos os 
princípios da legalidade e da proporcionalidade na aplicação da penalidade administrativa. 
 
Portanto, conforme restou demonstrado, a lavratura dos Autos de Fiscalização e de 
Infração, bem como a aplicação das penalidades em análise, se deram em expresso 
acatamento às determinações do Decreto Estadual nº 44.844/2008. 

 



 

 

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimen to Sustentável 
Superintendência Regional de Meio Ambiente Noroeste de Minas  
 

AI 023885/2016 
 

Página 5 de 5 
 

Data:30/10/2017 
 

Superintendência Regional de Meio Ambiente Noroeste de Minas 
Rua Jovino Rodrigues Santana, n° 10 Bairro Nova Divinéia – Unaí/MG 

CEP 38.610-000 – Tel.: (38) 3677-9800 

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 
do art. 9º, “V”, “b” do Decreto Estadual nº 46.953/2016, sugerindo a MANUTENÇÃO  das 
penalidades aplicadas, bem como o PERDIMENTO dos bens indicados no presente auto de 
infração, nos termos do art. 71-H do Decreto Estadual nº 44.844/2008. 
 
 
 


