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PARECER ÚNICO RECURSO Nº 126/2017 

Auto de Infração nº: 15596/2016 Processo CAP nº: 447535/16 

Auto de Fiscalização/BO nº: M4123-2016-
0000772  

Data: 27/07/2016 

Embasamento Legal: Decreto 44.844/2008, Art. 83, anexo I, código 106 
 
Autuado: 
Aparecido Celso de Andrade 

CNPJ / CPF: 
016.908.828-67 

Município: São Gonçalo do Abaeté/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 27 de julho de 2016, foi lavrado pela PMMG o Auto de Infração nº 15596/2016, 
que contempla as penalidades de MULTA SIMPLES no valor de R$16.616,27, e de 
SUSPENSÃO DE ATIVIDADES, por ter sido constatada a prática da seguinte irregularidade, 
prevista no artigo 83, anexo I, código 106, do Decreto Estadual nº 44.844/2008: 
 

“Operar atividades potencialmente poluidora ou degradadora do meio ambiente sem licença de 
instalação ou operação (horticultura de batata em uma área de 70,0 setenta hectares). ” (Auto 
de Infração nº 15596/2016) 

 
Em 23 de junho de 2017, a defesa apresentada foi decidida pela Superintendência Regional 
de Meio Ambiente, sendo mantidas as penalidades aplicadas. 
 
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. O autuado cumpriu com todas as exigências firmadas perante aos órgãos ambientais 
e, por falta de conhecimento sobre a denominação da cultura, prevista na 
Deliberação Normativa 74/2005, realizou atividade que não estava devidamente 
licenciada. 
 

2. FUNDAMENTO 
 



 

 

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável  
 

Superintendência Regional de Meio Ambiente Noroeste de Minas 
 

AI 15596/2016 
 

Página 2 de 3 
 

Data:04/09/2017 

 

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 

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 caracterização da infração. 

 
Conforme ressaltado no Parecer Único – Defesa, a alegação de que o autuado se 
equivocou quanto à regularização ambiental de seu empreendimento, nos termos da 
Deliberação Normativa COPAM n° 74/2004, não é apta a descaracterizar o presente Auto de 
Infração. 
 
Como é sabido a DN COPAM n° 74/2004, que estabelece critérios para classificação, 
segundo o porte e potencial poluidor, de empreendimentos e atividades modificadoras do 
meio ambiente passíveis de autorização ambiental de funcionamento ou de licenciamento 
ambiental no nível estadual, definiu como um dos empreendimentos e atividades 
modificadoras do meio ambiente, a horticultura. Vejamos: 
 

“G-01-01-5 Horticultura (floricultura, cultivo de hortaliças, legumes e especiarias horticulturas). 
 
Pot. Poluidor/Degradador:   Ar: P Água: M       Solo: M        Geral: M 
 
Porte: 
05 < área útil < 50 ha                                                           : Pequeno 
50 < área útil < 200 ha                                                         : Médio 
Área útil > 200 ha                                                                : Grande” 

 
Cumpre destacar que, conforme consta do Boletim de Ocorrência n° M4123-2016-0000772, 
foi verificado, no momento da fiscalização, que o autuado estava realizando o plantio de 70 
(setenta) hectares de horticultura de batata. 
 
Assim, pela conjugação do porte e do potencial poluidor ou degradador do meio ambiente, o 
empreendimento é classificado como classe 3, logo passível de licença ambiental.  
 
Nesse contexto, não se pode olvidar que o desconhecimento às normas vigentes não é apto 
a eximir o recorrente da penalidade ora aplicada, uma vez que ninguém pode se escusar de 
cumprir a lei, alegando que não a conhece, nos termos do art. 3° da Lei de Introdução às 
Normas do Direito Brasileiro. 
 
Assim, as alegações trazidas pelo autuado não são suficientes para descaracterizar o 
presente Auto de Infração.  
 
Convém assinalar que, o próprio Infrator não nega a ocorrência da irregularidade verificada 
e utilizou seu direito de defesa apenas para tentar apresentar justificativas por não ter 
realizado a regularização do seu empreendimento, o que não o exime de ser autuado e 
configura uma incontestável confissão, que comprova a pertinência da penalidade aplicada. 
 
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 pelo recorrente e a 
ausência de argumentos técnicos e jurídicos capazes de descaracterizar o respectivo Auto 
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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. 
 
 


