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PARECER ÚNICO RECURSO Nº 103/2017 

Auto de Infração nº: 023958/2016 Processo CAP nº: 445679/16 

Auto de Fiscalização/BO nº: M5294-2016-
0000614  

Data: 01/07/2016 

Embasamento Legal: Decreto 44.844/2008, Art. 86, anexo III, códigos 301 e 307 
 
Autuado: 
Conceição Gaspar de Castro 

CNPJ / CPF: 
967.251.096-91 

Município: João Pinheiro/MG 
 

EQUIPE INTERDISCIPLINAR MASP ASSINATURA 

Tallita Ramine Lucas Gontijo 
Gestor (a) Ambiental com formação jurídica 

1401512-7 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 
 
Na data de 01 de julho de 2016 foi lavrado pela Polícia Militar de Minas Gerais o Auto de 
Infração nº 23958/2016, que contempla as penalidades de multa simples, no valor de 
R$11.962,56, referente à primeira infração, e de R$ 8.307,00, referente à segunda infração, 
totalizando o valor de R$ 20.269,50, e de apreensão de bens e de suspensão das 
atividades, por ter sido constatada a prática das seguintes irregularidades, previstas no 
artigo 86, anexo III, códigos 301 e 307, do Decreto Estadual nº 44.844/2008: 
 

“I – Desmatar 15,44126 hectares de vegetação de espécies nativas, em área comum, sem 
licença ou autorização do órgão ambiental, na Fazenda Capão região do Distrito de Taua; 
 
II – Cortar ou suprimir 100 árvores esparsas, sem proteção especial, localizadas em área 
comum, sem autorização do órgão competente”. (Auto de Infração nº 23958/2016) 
localizado em área cárstica. ” (Auto de Infração nº 53344/2015) 

 
Em 23 de junho de 2017, a defesa apresentada foi decidida pela Superintendência Regional 
de Meio Ambiente Noroeste de Minas, 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. A autuada não concorda com a decisão de manutenção das penalidades e, por isso, 
requer vistoria deste órgão para confirmação de seus argumentos; 
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1.2. Não há cabimento e nenhuma justificativa legal para que os valores das penalidades 
aplicadas tenham sido mais que duplicados; 

 
1.3. Não houve bens apreendidos; 

 
1.4. A autuada apenas realizou limpeza de pastos; 

 
1.5. A autuada é pequena produtora e não tem condições financeiras; 

 
1.6. Não é possível determinar que foram apreendidos 736 estéreos de lenha. 
 

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. Do requerimento para realização de vistoria. 

 
Inicialmente, a recorrente alega que não concorda com a decisão que manteve as 
penalidades aplicadas e que, por tal irresignação, solicita a realização de nova vistoria em 
seu empreendimento para comprovar os argumentos apresentados na defesa. 
 
Quanto a este requerimento, é importante esclarecer que o Decreto Estadual nº 
44.844/2008, que estabelece os procedimentos administrativos de fiscalização e aplicação 
das penalidades no Estado de Minas Gerais, não prevê, além da vistoria in loco, a 
necessidade de realização de qualquer exame técnico ou nova fiscalização para a 
constatação de infrações ambientais, sendo as mesmas já verificadas durante a fiscalização 
no empreendimento pela Polícia Militar Ambiental e devidamente relatadas em Auto de 
Fiscalização ou Boletim de Ocorrência específicos. 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.” 

 
Dessa forma, não há razão para realização de nova vistoria, uma vez que o 
empreendimento foi fiscalizado pela Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), que verificou, 
in loco, todas as questões ambientais inerentes ao empreendimento. 
 
Ressaltamos, ainda, que foi concedido à autuada prazo para apresentação de quaisquer 
documentos que julgasse necessário para fundamentar sua defesa e seu recurso, nos 
termos dos artigos 33 e 44 do Decreto Estadual nº 44.844/2008. Vejamos: 
 

“Art. 33. O autuado poderá apresentar defesa dirigida ao órgão ou entidade responsável pela 
autuação, no prazo de vinte dias contados da notificação do auto de infração, lhe sendo 
facultada a juntada de todos os documentos que julgar convenientes à defesa, independente 
de depósito prévio ou caução.” 
 
“Art. 44. No recurso, é facultada ao requerente, no prazo a que se refere o art. 43, a juntada 
de novos documentos que julgar convenientes.” 

 
Portanto, a realização de nova vistoria no empreendimento carece de fundamento jurídico 
válido. 
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2.2. Do valor das penalidades aplicadas. 
 
Quanto ao valor da multa, certo é que a autuação foi realizada considerando os valores 
mínimos estabelecidos no art. 66, do Decreto nº 44.844/2008, considerando os tipos de 
infrações verificadas e o porte do empreendimento. 
 
Ademais, conforme exposto na Nota Jurídica Orientadora nº 4.292/2015, da Consultoria 
Jurídica da Advocacia Geral do Estado, para os débitos cujos Autos de Infração tenham sido 
lavrados após 16/12/2014, data de vigência do Decreto nº 46.660/2014, que estabelece o 
Regulamento do Processo Administrativo de Constituição do Crédito Estadual Não Tributário 
– RPACE, o débito deverá ser atualizado com incidência da Taxa Selic, a partir do 
vencimento original do débito, qual seja, o 21º dia após a notificação do autuado da lavratura 
do Auto de Infração. 
 
Sendo assim, o valor da multa está em consonância com as determinações acima expostas. 
 

2.3. Da apreensão de material lenhoso. 
 
No que tange à alegação de que não houve bens apreendidos, razão não assiste à 
recorrente, uma vez que, no momento da fiscalização, o agente autuante se deparou com 
861 estéreos de lenha nativa, resultantes da supressão da vegetação nativa. Vejamos: 
 

“As atividades foram suspensas na área da infração e apreendido 861 metros estéreos de 
lenha nativa ficando a própria autuada como depositária do material lenhoso.” (Boletim de 
Ocorrência nº M5294-2016-0000614) 

 
Ademais, 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. 
 
Por se tratar de presunção relativa de legitimidade e, por conseguinte, admitir prova em 
contrário, o efeito prático de tal presunção é o de inverte o ônus da prova. Assim, o ônus de 
provar que não houve apreensão de bens, competia ao Autuado, o que não ocorreu. 
 
Portanto, não pode prosperar a alegação da recorrente. 
 

2.4. Não constatação de limpeza de área. 
 
Em seguida, a recorrente alega que ocorreu apenas limpeza da área, conforme previsto no 
art. 1º, VIII, da Resolução Conjunta SEMAD/IEF nº 1905, de 12 de agosto de 2013. Porém 
tal alegação não merece respaldo. 
 
Durante a fiscalização no empreendimento Fazenda Capão foi constatado o desmatamento 
de uma área de 15,44,12 hectares de vegetação nativa e o corte de 100 árvores nativas 
sem autorização do órgão ambiental, conforme consta no Boletim de Ocorrência n° M5294-
2016-0000614. Vejamos: 
 

“Deslocamos no local, Fazenda Capão região do Tauá, onde constatamos um 
desmate em uma área de 15,44,12 hectares de vegetação nativa, e o corte/supressão 
de 100 árvores nativas. Fizemos contato com a proprietária da Fazenda e ela nos 
informou que não possui autorização do órgão ambiental [...]” 
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Importante destacar que, conforme previsto no art. 1º, VIII, da Resolução Conjunta 
SEMAD/IEF nº 1905/2013, limpeza de área é caracterizada pela “prática da retirada de 
espécies de vegetação arbustiva e herbácea, predominantemente invasoras, com 
rendimento lenhoso até o limite de 8 st/ha/ano em áreas de incidência de Mata Atlântica e 
18 st/ha/ano para os demais biomas, e que não implique na alteração do uso do solo”. 
 
Destarte, conforme consta no presente Auto de Infração, a supressão de 15,44,12 ha 
ocasionou um rendimento lenhoso de 736 estéreos. Portanto, o limite estabelecido pela 
Resolução Conjunta acima mencionada, qual seja, 18 st/ha/ano, foi extrapolado.  
 
Ademais, a autuada, por ocasião da defesa, bem como do recurso, não apresentou qualquer 
prova de que a supressão de vegetação se tratava apenas de limpeza de área, nos termos 
do § 2º, do art. 34, do Decreto Estadual nº 44.844/2008. 
 
Assim, as alegações trazidas pela recorrente não são aptas a descaracterizar o presente 
Auto de Infração. 
 

2.5. Situação financeira da autuada. 
 
A simples alegação de que a autuada não tem condições financeiras não é apta a 
descaracterizar o presente Auto de Infração. 
 
Ademais, a autuada não juntou aos autos qualquer comprovação nesse sentido, o que 
impossibilita a aplicação da atenuante prevista no art. 68, I, d, do Decreto Estadual n° 
44844/2008:  
 

Art. 68. Sobre o valor-base da multa serão aplicadas circunstâncias atenuantes e agravantes, 
conforme o que se segue: 
 
I - atenuantes:  
 
[..] 

 
“d) tratar-se o infrator de entidade sem fins lucrativos, micro-empresa, micro-produtor rural ou 
unidade produtiva em regime de agricultura familiar, mediante apresentação de documentos 
comprobatórios atualizados emitidos pelo órgão competente, ou ainda tratar-se de infrator de 
baixo nível socioeconômico com hipóteses em que ocorrerá a redução da multa em trinta por 
cento”; 

 
2.6. Mensuração do material apreendido. 

 
Quanto à impossibilidade de determinar o material apreendido no momento da fiscalização, 
ao contrário do alegado pela autuada, os bens foram devidamente mensurados, num total 
de 861 estéreos de lenha nativa, conforme consta no Boletim de Ocorrência n° M5294-2016-
0000614. 
 
No que tange à penalidade de apreensão de bens, o código da infração previsto do Decreto 
nº 44.844/2008 não prevê a possibilidade de restituição dos mesmos. Assim, não possui 
norma legal que autorize a restituição pleiteada pela autuada. 
 
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. 
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3. CONCLUSÃO 
 
Por todo o exposto, considerando as argumentações apresentadas pelo recorrente e a 
ausência de argumentos 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 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 n° 44.844/2008, 
ratificando eventual destinação sumária dos bens. 
 
 
 
 


