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PARECER ÚNICO RECURSO Nº 306/2017 
Auto de Infração nº : 044648/2016 Processo CAP nº : 454516/16 
Auto de Fiscalização/BO nº : M2764-2016-
0001085  Data: 18/10/2016 

Embasamento Legal : Decreto 44.844/2008, Art. 83, anexo I, código 122 
 
Autuado : 
Companhia de Saneamento de Minas Gerais – COPASA 

CNPJ / CPF: 
17.281.106/0001-03 

Município : Paracatu/MG 
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De acordo: Rodrigo Teixeira de Oliveira 
Diretor Regional de Controle Processual 1138311-4 
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1. RELATÓRIO 
 
Em 18 de outubro de 2016 foi lavrado pela PMMG, o Auto de Infração nº 044648/2016, que 
contempla as penalidades de MULTA SIMPLES, no valor de R$ 33.230,89 e SUSPENSÃO 
DAS ATIVIDADES por ter sido constatada a prática da seguinte irregularidade: 
 

“Causar poluição de qualquer natureza que resulte ou possa resultar em danos aos recursos 
hídricos, as espécies vegetais e animais, ecossistemas e habitats ou ao patrimônio natural ou 
cultural ou que prejudique a saúde, a segurança e o bem-estar da população” (Auto de Infração 
nº 44648/2016). 

 
Em 17 de julho de 2017, a defesa apresentada foi decidida pela Superintendência Regional 
de Meio Ambiente, sendo mantida a penalidade de multa simples. 
 
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. Ausência de caracterização completa dos requisitos que embasaram a fixação da 
penalidade, afrontando o princípio da individualização da pena, do contraditório, da 
ampla defesa e da legalidade; 

 
1.2. A aplicação da excludente de culpabilidade referente a fato de terceiro; 

 
1.3. Que a situação narrada como infração, causou a necessidade de realização de 

reparos, conforme estabelece a Lei Federal nº 11445/2007, art. 40, inciso II, e a 
recorrente assim que verificou a existência do fato, buscou reparar imediatamente, 
não tendo havido lançamento de esgoto sem tratamento em corpo hídrico. 
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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. A caracterização da infração e obediência aos princípios jurídicos aplicáveis 

 
Afirma a recorrente que não houve caracterização completa dos requisitos que embasaram 
a fixação da penalidade, afrontando o princípio da individualização da pena, do contraditório, 
da ampla defesa e da legalidade. Entretanto, não possui razão a recorrente. 
 
O presente Auto de Infração possui todos os requisitos de validade previstos no Decreto 
Estadual n° 44.844/2008, e o que se verificou no momento da fiscalização, é que o autuado 
infringiu diretamente a legislação ambiental vigente. Portanto, não possui motivos para se 
questionar a atuação realizada. 
 
No que tange à alegação de que há violação aos princípios da individualização da pena, 
bem como aos Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade, também não se coaduna 
com o contexto fático probatório. Verifica-se que houve o correto delineamento das 
circunstâncias que ensejaram a lavratura do auto, cuja legitimidade passiva é da recorrente, 
diante da responsabilidade pelos danos ocasionados em razão do desenvolvimento de suas 
atividades.  
 
Verifica-se, ainda, que os Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade foram 
resguardados na aplicação da penalidade, tendo em vista que a aplicação da multa se deu 
conforme estabelecido pelo Decreto Estadual nº 44.844/2008, tendo sido atribuído o mínimo 
legal. Assim, inexiste qualquer irregularidade no auto de infração em análise, devendo ser 
mantida a aplicação de penalidade. 
 

2.2. Da alegação de fato de terceiro 
 
A recorrente argumenta que não pode ser atribuído à COPASA “o lançamento de 
absorventes higiênico feminino, fraudas descartáveis, tampas de garrafas pet, etc, por parte 
da população” (fl. 61). Neste prisma, a recorrente destaca ausência de culpabilidade, 
requerendo a aplicação da excludente referente a o fato de terceiro. 
 
No entanto, é importante destacar que não existe comprovação nos autos que ateste a 
veracidade da informação veiculada pela recorrente. Para o rompimento do nexo de 
causalidade, a demonstração de qualquer excludente deve ser cabal e inequívoca, tendo em 
vista que o ônus de demonstração é da recorrente, diante da aplicação da responsabilidade 
subjetiva com presunção de culpa, que é a regra existente no Direito Processual 
Administrativo. 
 
Desta forma, diante da inexistência de comprovação do alegado, não é possível o 
acatamento do argumento de fato de terceiro, o que atrai a manutenção da penalidade 
aplicada em todos os seus termos. 
 

2.3. A poluição ocasionada 
 

Destaca ainda a recorrente que a situação narrada como infração causou a necessidade de 
realização de reparos, conforme estabelece a Lei Federal nº 11.445/2007, art. 40, inciso II, e 
a recorrente assim que verificou a existência do fato, buscou reparar imediatamente. 
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Neste prisma é importante destacar que o cuidado e reparação dos equipamentos relativos 
à atividade desempenhada pela recorrente, são deveres impostos legalmente, não servindo 
como benefício para a inaplicabilidade de sanção. 
 
Ademais, houve constatação da poluição ambiental in loco, conforme amplamente narrado 
pelo agente autuante no Auto de Infração nº 44648/2016 e no Boletim de Ocorrência 
presente às fls. 03-06. Desta forma, está plenamente caracterizada a agressão a legislação 
ambiental vigente, devendo ser mantida a manutenção de todas as penalidades aplicadas. 
 
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: 
 

“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.) 

 
Portanto, conforme restou demonstrado, a lavratura do Boletim de Ocorrência e Auto de 
Infração, bem como a aplicação das penalidades em análise, se deram em expresso 
acatamento às determinações do Decreto Estadual nº 44.844/2008. 

 
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. 
 


