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PÀRECIR UNICO N': 58.Í/20r9

AUTO DE INFRAÇÀO N.03s056/20r6 I'ROClisSO C,\P \': J{6652/19

DE OCORRÊNC lÂ N": M2?91-
6-62{8{63 DAT At 26/07 /2016

EMBASAMINTO LEGALT Arts. E6 do
Decreto n' {{E{{/0E

A['TI -{DO(A): REGI\.{ CÉLrA CALDEIR-{ D.{ SILVA PF N": 635.0,Í2.006-3{

SÃO FlLdNCISCO/MGMUNICÍPIO: ZONÀ: rurâl

EQUIPE IIiTERDISCPLINAR }ÍASP

Cârlos Frederico Bâstos eueiroz - Gestor Juridico
1r0368!9

acordo: Priscila BaÍroso de Oliveirs - Coordenaalora
do Núcleo de Autos dc Infrâção
DÊ

t379670-t Priscilc 8"

acordo: Gislârdo Vinícius Rochâ de Souza - I)iretor de
Fiscâlizaçâo
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Govemo do Estedo cle inas Ce.ais
SisÍêma Estâdual de eio Ambiente
Secrêtaria de Estado cle tleio Ambiente e Desênvolvimento Sústentável
Supetin|lndência Reglonal cle lteio Amuente - SUPRAII
DiÍetoia cte Regional dê Cont ole Prccessual - DRCP
Núclêo de Aulos de lnlreçeo - NAI

PAR.ECf R Df RECIIRSO \'58{/20I9

I _ CABEÇALHO

N" do Auto dc lnfrâçâo: l 03i056/2016
N" do Processo:

NomclRâzâo Sociâl:
CPF/CNPJ:

2 _ RESTMO DA AUTUAÇÃO

116652/19

REGINA CEI-IA CALDEIRA DÂ SILVA
635.011.006-3.1

Dala dâ lâr'ratuÍâ: 26t07 t2016

D€.rcto licâdo: i +.1.844/2008

lífraçôcs:

I 30r.lt_ b

2-322.a

Desc

l- Desmatar em formâ dc destoca na Faz€ndâ Câldeirào- úma área
de 40 (quarenta) hectârcs de vegeuÇão nativa de formaçâo
campestre (CerÍado), em áreâ comum. sem autorizaçào do órgào
ambieÍtal.

2 - [arcr qucimada em forma de leims. num total dc 03 (t'€s)
hcctares, em área desmâtada. conformc infração 01. sem
autorizaçào do órgâo ambiental.

Perâlidâdes
Mult Simples: inciso ll. do aí. 56, do Decreto n" 4,1.844/2008.
Valor: R$ 25.254.14 tr inte e cinco mil. du/entos e cinquenta e quârro reais e quâtor/e

Susp€ísâo pâÍciâl oü total das âtividadcs: Inciso IX. do aí. 56. do Decrero n'
44.84412008.

3 RESUIIO DO RICURSO -APRESI .\-T.{DO

T
Data da ootiíicâçiio dr
decisâoi
2t to6n0l9

Data dâ poslrgem/protocolo
do recurso âdÍninistralivo:
t2/o1/2019

E Intempesti\a

uisitos de Admissibilidâdc:

Resumo dâ A
Que na área não existia ncnhuma florest.. poisjá hâvia sido desmatada há muito tempo.
estando em regimc de pousio.

3- Quc deve seÍ reconhccida a atenuante do aÍt. 6Í1. l. ''c '. em favor da autuâdâ

Cumpre todos os requisitos de âdmissibilidadc previstos pelo art. 34 do Decrelo no

44.84412008.
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li.
Supftá lti$

/

Resumo dos Pcdidos:
l- Sejâ cxpurgada â mulla aplicada.

2 Seja concedida a atenuante Ícquerida.

{ - I'LINDAMENTOS

4.1 - Do recurso administrstivo - Do ônus ds pÍoÍa e 03 requisitos parr cârtclerização d.
re§ponsâbilidâde

Cumprc ressaltar quc as afirmações do âgente público fiscalizadoÍ possuem prcsunçào juris
tantum de legitimidâdc e vcracidade em mzâo da fé pública que lhe é âtribuídâ pelo

ordenâmento j uríd ico vigente, ou seja. os atos administrâtivos sâo. prcsumidamente. legítimos.

legais e verdadeiros.

Entretanto. nos termos do parágrafo 2" do art.34. do Decrelo Estadual Í'44.844/2008. essa

presunção nào e ab§oluta. cabcndo ao acusâdo a comprovação dc qualqueÍ alegação contmriâ.
i;, vslári: cabe ao âutuado a prova dos fatos qu€ tenha alegado, sem prejuizo do dever atribuído

a autoridade julgadora parâ instnrçào do processo. Assim também sc posicionâ o SuperioÍ
Tíbunal de JustiÇa e o Tribunal dc Justiça do Êíado de Minas Gerais, r, w/ái§:

ADMINTSTRAÍNO E AMBIENT^L. ART.29. §§ l'. III.2'E 4'.
l- DA Lfr e.óos,rs98. ALr lo DE TNFRAçÀO. TBAMA. Ct'ARDA
DO\,ÍÉS IICA. MANTER FM ('ATIVLIR0 ESPECILS DA
FATJNA STLVESI'RE SEM AUTORIZAÇÀO. ACôRDÀO QUE
DECLAROL A INI'XICIBII.IDADE DA MI ILIA. PLRDÀO
JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE.

l. Trâta-se. na origem- de Ação AnulatóÍia de Multa Administmtila
proposta pclo recorrido coÍtr.r ô lbama. orà rccorrenle. objetivando a

anulação de multa no vâlor de R$ 9.000.00 (novq mil reais) por

mânter em câtiveiro pássaros da fâuna silvestre. sem registro no

órgão competente.

2. SeSundo o acórdào recorrido. "No pÍescnte caso. a validade da

autuâçâo foi reconhecida. posto que a conduta descÍitâ no auto de

inliação efctivâmenle se enquadm nos dispositiros lcgaisjá citados e

as verificâçôes e os âtos âdministrâtivos prâticados pelo IBAMA
gozâm de presuDçio de legitimidadc e de lêÍâcidade, até provâ
em conÍ"ário" [...] (STJ. Recurso Especial n' 2017/0161069-1.

Segunda Turma- Julgado cm 07/ i 2/20I 7. Publicado em l9l l212017)

EMLNTA: AGRAVO INTIRNO - 
^CRAVO 

DE INSTRUMENTo
- ANUr-AÇÀO DE ATO ADMIN|STR^TIVO - 

^tn',O 
DE

INFRAÇÀO AMBILN] AL PRTSTAçÀO Dt
VERACTDADÊ/I-ECITIMIDADL - ÔNUS DO PARTICULAR -
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Govemo do Estado de Minas Gerais
Slstema Estec,ual cla Nao al,biente
SecrctaÍia de Estado de rleio Anbiente e Desenvolvimento Sustentável
S,,,pelntendêncid Regiondl de lreio Ant íente - SUPRAII
Diíetoíie ale Regional cle Conarole Píocessual - DRCP
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Z

ATJSENCIA DE ELEMENTOS. NESSE MOMENTO. PARA
AFASTAR R-EFERIDA PR.ESI]NÇÃO CANCELAMENTO DE
LICEN('A AMBIF\ TAL - NÀO API,I('A('ÁO DE SANÇÀO -

AU'TOTUTELA ADMINISI'R-A.'I'IVÀ-

I - O auto lavrado p€la pútica de infraçâo admiÍistretivâ possoi

prcsuíção Íclâtivâ de vcHcidâdcncgitimidâdc, crbcndo,
portârto! ro pârticulâr o ônu§ de af{§tar os foüdametrlos
pne§entês no âto impugnâdo.

2 - Não logrândo o parrticülar em afâstar referids presunção,
permânece hígido o ato adminislrativo atacado.

I - llâvendo o cancclamcnto dc liccnça ambierttal em ra7ão do

cxercício de autotutela administrativa ante a constatação de omissâo

lla preslâÇâo de dados relevantes por partc do particular e nào em

razâo da aplicaçâo de sanção adminislÍâliva, nâo há que sc Íàlar cm

vblaçâo âo princípio da proporcionalidadc pâra aplicaçâo dâs

sançõcs prcvistas no art. 56 do l)ecreto Estadual n'. ,14.8,14/2008.

(.lJMC. Agrâvo Inlemo CV n'1.0556.17.0001EE-4/002. 3" Câtnara

Cí\'cl. Julgado em 09/l 1/2017. Publicado em 05/ l211017).

No mesmo sentido. scgundo entendimenro pacificado pela AdvNacia Ceml do Estado de

Miniu Cerais. por meio do Parecer no 15.877. de 23 de maio dc 2017. abaixo citado. no âmbito

das infrações administrativas ambientais estaduais, a culpa do infrâtor- sobre o qual rccai o
ônus probatório. é presumida. sendo aplicâda â responsâbilidade subjetiva:

DIRLII'O ADMINISTRATTVO SANCIONADOR. MEIo
AMBIENTE, TRÍPI-ICE RESPONSABII-IDADE, ARI. 225. §]"
DA CR,/88, R-ESPONSABILIDÀDE ADMINISTRATIVA
AMBIENTAL. NATUREZA SUBJETIVA. CUI-PABILIT'AT'E.
INTRANSCENDÊNCIA DAS SANÇÔES ADMINISI'RAIIVAS.
IUS PUNILNDI, DEVIDO PROCESSO SUBSTANCIAL. CUI-PA
PRESUMIDA. PARECERES ACE NS. I5465/20I5 E I5.EI2/20I6.
PARECER ASJUR,/SEMAD 46120 I'7.

A natureTa jurídica da responsabilidade administratiYa anibi€nlal e

subjcli!â- adnitindo-sc autoria dirctâ c concorrôncia. na Íirnlla dô

legislâÇão estâduâl. sendo â culpâ presumidâ, incúmbindo âo

âcusâdo o ônus de provar o contrário [...]

Ponanto. no âmbilo da autuação âdministrâti!â. o poluidor está submetido à responsabilidade

subjelila com â presunção de culpâ. ou seja. cabe ao autuado o ônus de pro\'ar o contrário do
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Govemo .lo Estado de Ninas Geâis
Sistema Estaduel cle t eio Afibiente
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que for verificado pelos agentes fiscalizadores.

No presenrc câso, os r€quisitos específicos para a cxistênciâ dâ responsâbilidade do infrator
foram rotalmente demonstrados no Auto de lnfração e Bolctim de OcorÍênciâ em ânálise- quâis

scjam: o fâto. por msio da descriçào de todas as circunstáÍcias encontradas no local: o datro.

verificado com a intervençâo constatada; bem como o nexo dc causalidade. ou seja o liâme
que une a conduta do agcnte âo Íesultado danoso-

Neste contexto, verifica-se que a autuâda nào comprova nenhuma de suas âlegâções e. nào

tendo se desincumbido do seu ônus de comprovâr quaisquer alegaçôes contrárias ao registrâdo

no processo. nâo há que se fâla, cm dcsconsliluição do Auto de lnfraçâo e suas penalidades.

4.2 - Do requ€rimento de aplicaçâo dâ âtenuante do aÍ. 68, I, "c", do Decreto 44844/08.

Salienta-se que não é possivel o reconhecimento da atenuânte suscitada, umâ vez que os

próprios códigos das infrações classiÍicam as condutas dâ autuâdâ como gÍaves, não sendo.

portanto. possitel reconhecer uma atenuante cujo mote principal é a mcnor $avidade dos fatos.

a casos. como o analisado. cm quc a conduta é classilicada como gmve.

5 CONCLUSÀO
Diantc dc todo o cxposto. opino pelo conhecimento do recurso âpreseÍtado pelo

^utuado. 
haja !istâ que lempeslivo e umâ vez que loram respeitados os requisitos essenciais.

opino ainda pelo nào acolhimento dos argumcntos âpÍcscntados no recuÍso- fâce à

ausência dc fundamentos de fato e de diÍeilo que justificassem o acolhimento das

aigumentações apresentadas e tendo em vista e$ar o Auto dc lnliação cm conformidade com

os requisitos formais.

Opino, assim. pela manutenção integral das pcÍalidadcs aplicadâs no pÍesente âulo

de infraçào,já mcncionadas ncssc parecer.

Montes Claros l7 de setembro de 2019
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4J - Dos p€didos

Os fundâmentos apresentados não são suficientes pam acatar os pedidos do recurso.


