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PARECER ÚNICO RECURSO Nº 329/2017 
Auto de Infração nº : 44629/2016 Processo CAP nº : 444998/16 
BO nº : 732/2016 Data: 27/06/2016 
Embasamento Legal : Decreto 44.844/2008, Art. 86, anexo III, código 322 
 
Autuado : 
Zilá Adjuto Carneiro de Mendonça   

CNPJ / CPF: 
855.537.276-34 

Município : Paracatu/MG 
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Isabela Pires Maciel 
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De acordo: Renata Alves dos Santos 
Coordenadora do Núcleo de Autos de Infração 1364404-2 

Original assinado 

De acordo: Sérgio Nascimento Moreira 
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Original assinado 
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1. RELATÓRIO 
 
Em 27 de junho de 2016 foi lavrado pela Polícia Militar de Minas Gerais o Auto de Infração 
nº 44629/2016, que contempla as penalidades de MULTA SIMPLES, no valor total de 
R$78.420,44 e SUSPENSÃO das atividades por ter sido constatada a prática das seguintes 
irregularidades: 
 

“Fazer queimada sem autorização do órgão ambiental” (Auto de Infração nº 44629/2016) 
 
Em 17 de julho de 2017, a defesa apresentada foi decidida pela Superintendência Regional 
de Meio Ambiente, sendo mantidas as penalidades de multa simples e suspensão da 
atividade de queimada. 
 
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 dos requisitos do art. 31 do Decreto Estadual 44844/2008; 
 

1.2. Aplicação da atenuante prevista no artigo 68, inciso I, alínea “f” do Decreto Estadual 
nº 44.844/2008. 

 
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: 
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2.1. Ausência dos requisitos do art. 31 do Decreto Estadual 44844/2008 
 
Novamente afirma o recorrente, que o Auto de Infração não contém todos os elementos 
indispensáveis à sua lavratura, previstos no art. 31 do Decreto Estadual n° 44.844/2008, por 
suposto vício formal na tipificação da infração.  
 
Porém, tal alegação carece de respaldo jurídico válido, uma vez que na transcrição do 
referido código constam as alíneas A e B, que trazem valores diferenciados para infração 
cometida em áreas comuns (alínea A) ou às margens de rodovias e ferrovias, áreas de 
preservação permanente, reserva legal, unidades de conservação e seu entorno (alínea B). 
Senão vejamos: 
 

Código da infração  322 
Descrição da Infração  Fazer queimada sem autorização do órgão ambiental  

Classificação  Grave 

Incidência da Pena  Por hectare ou fração  

Penalidades - multa simples 

Valor da multa 

A - De R$ 664,58 a R$ 1.993,75 por hectare ou fração, em áreas comuns.  

B - De R$ 996,88 a R$ 2.990,63 por hectare ou fração, ás margens de 
rodovias e ferrovias, áreas de preservação permanen te, reserva legal, 
unidades de conservação e seu entorno. (sem destaques no original) 

Outras Cominações  

- Suspensão da atividade;  
- Interdição da área para uso alternativo do solo, por um período de 12 meses; 
- Reparação ambiental;  
- Reposição florestal, na ocorrência do dano;  
- Apreensão dos equipamentos utilizados na infração. 

 
Dessa forma, não há que se falar em vício formal quanto à tipificação ou quanto ao fato 
constitutivo da infração. 
 
Quanto às circunstâncias atenuantes, o fato de não constarem no auto de infração significa 
que o empreendimento não possui quaisquer das referidas circunstâncias. 
 
Assim, não possui razão o recorrente, pois o presente Auto de Infração possui todos os 
requisitos de validade previstos no Decreto Estadual n° 44.844/2008, além do que, no 
momento da fiscalização, se verificou que o autuado infringiu diretamente a legislação 
ambiental vigente. Portanto, não há motivos para questionar a legalidade da atuação. 

 
2.2. Aplicação de atenuante 

 
Quanto à aplicação da atenuante prevista no artigo 68, inciso I, alínea “f” do Decreto 
Estadual nº 44.844/2008, razão não assiste ao autuado. 
 
Com relação à alegação de possuir reserva legal averbada e preservada, a documentação 
apresentada em sede recursal se refere apenas à matrícula nº 13.821. No entanto, a 
documentação que havia sido apresentada por ocasião da defesa se referia à matrícula de 
número 13.822. Portanto, a documentação apresentada não comprova a preservação da 
área total de reserva legal, uma vez que não contempla toda a área do empreendimento. 
 
Ademais, é importante ressaltar que o laudo técnico e o levantamento planimétrico do 
empreendimento foram elaborados por profissionais diferentes e a Anotação de 
Responsabilidade Técnica - ART juntada aos autos se refere somente ao levantamento 
planialtimétrico. Assim, foi verificado que para o laudo técnico que atesta a suposta 
preservação da área de reserva legal sequer foi apresentada ART.  
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Dessa forma, não pode ser aplicada a atenuante prevista na alínea “f”, eis que ausentes os 
requisitos objetivos para sua aplicação. 
 
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. 
 
3. CONCLUSÃO 
 
Por todo o exposto, considerando as argumentações apresentadas pela defesa 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 de MULTA SIMPLES e SUSPENSÃO da atividade de queimada. 


