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PARECER ÚNICO RECURSO Nº 008/2017 

Auto de Infração nº: 55634/2016 Processo CAP nº: 450263/16 

Auto de Fiscalização/BO nº: 44821/2016 Data: 08/09/2016 
Embasamento Legal: Decreto 44.844/08, Art. 83, anexo I, código 106 

 
Autuado: 
Masanobu Hachiya 

CNPJ / CPF: 
115.095.039-00  

Município: Unaí/MG 
 

EQUIPE INTERDISCIPLINAR MASP ASSINATURA 

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

1401512-7 Original Assinado 

Geraldo Matheus Silva Fonseca 
Gestor (a) Ambiental com formação técnica 

1403581-0 Original Assinado 

De acordo: Renata Alves dos Santos 
Coordenadora do NAI 

1364404-2 Original Assinado 

De acordo: Ricardo Barreto Silva 
Diretor Regional de Regularização Ambiental 

1148399-7 Original Assinado 

De acordo: Rodrigo Teixeira de Oliveira 
Diretor Regional de Controle Processual 

1138311-4 Original Assinado 

 
1. RELATÓRIO 
 
Em 08 de setembro de 2016 foi lavrado pela Diretoria Regional de Regularização Ambiental 
o Auto de Infração nº 55634/2016, que contempla as penalidades de MULTA SIMPLES, no 
valor de R$ 16.616,27, e de SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES, por ter sido constatada a 
prática da seguinte irregularidade: 
 

“1 – Operar as atividades do empreendimento sem a devida licença de operação”. 
(Auto de Infração nº 55634/2016) 

 
Em 01 de dezembro de 2016, 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. O Auto de Infração não preenche os requisitos mínimos previstos na legislação 
vigente; 

 
1.2. A aplicação da multa não pode prosperar e deve ser declarada nula, visto que não 

atende aos pressupostos mínimos de adequação, pois não houve a observância das 
atenuantes previstas no art. 68, I, “c” e “f” do Decreto Estadual n° 44.844/2008; 
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1.3. A menor gravidade dos fatos pode ser observada no auto de infração, quando, na 
tipificação, o autuante não expressa se foi ou não constatada degradação 
ambiental, além disso o empreendimento possui processo de licenciamento 
ambiental em análise e assinou TAC, demonstrando que efetivamente procurou se 
adequar a legislação vigente; 

 
1.4. O empreendedor apresenta Laudo Técnico Ambiental, no qual demonstra que a 

Reserva Legal do empreendimento encontra-se averbada junto à matrícula do 
imóvel e, principalmente, preservado. 

 
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. Presença de todos os elementos indispensáveis ao Auto de Infração. 

Inicialmente o recorrente alega que o Auto de Infração não contém os elementos 
indispensáveis à sua formação, porém, tal afirmação não merece respaldo. 

Os requisitos de validade previstos no art. 31, do Decreto Estadual nº 44.844/2008, foram 
devidamente observados no momento da lavratura do Auto de Infração, estando em plena 
consonância com os Princípios da Legalidade, do Contraditório e da Ampla Defesa. 
 
Assim, ao contrário do alegado na defesa, o Auto de Infração em apreço possui todos os 
requisitos previstos no Decreto Estadual supracitado, não havendo que se falar em nulidade 
do auto de infração.  

 
2.2. Aplicação das atenuantes previstas nas alíneas “c” e “f”, do Art. 68, inciso I do 

Decreto Estadual nº 44.844.2008. 
 

Quanto à alegação de que a multa não atende aos pressupostos mínimos de adequação, 
ante a inobservância das atenuantes previstas no art. 68, alíneas “c” e “f” do Decreto 
Estadual nº 44.844/2008, a mesma não procede, uma vez que não é possível a aplicação 
das referidas atenuantes por falta de adequação ao caso, motivo pelo qual não há que falar 
na redução do valor da multa, pelos seguintes motivos: 
 
Não há que se falar em menor gravidade dos fatos, uma vez que as infrações constatadas 
são tipificadas pelo Decreto Estadual nº 44.844/2008 como infração de natureza GRAVE, 
não sendo cabível a aplicação da atenuante constante na alínea “c”. 
 
Quanto à degradação ambiental, ficou constatado pelo autuante que no presente caso esta 
não ocorreu, pois se assim fosse, o auto de infração teria lavrado com fundamento no art. 
83, anexo I, código, 114, do Decreto Estadual nº 44.844/2008, vejamos: 
 

“Instalar, construir, testar, operar ou ampliar atividade efetiva ou potencialmente poluidora ou 
degradadora do meio ambiente sem Licenças de Instalação ou de Operação, se constatada a 
existência de poluição ou degradação ambiental." (Sem destaques no original) 

 
No que tange à alegação de que o empreendimento possui processo de licenciamento 
ambiental em análise, assinou Termo de Compromisso Ambiental e tem demonstrado que 
efetivamente procurou se adequar à legislação vigente, certo é que tais condutas não são 
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aptas a ensejar o acolhimento de tal atenuante, pois é de responsabilidade do 
empreendedor o cumprimento das exigências legais para regularização ambiental. 
 
Quanto à atenuante prevista na alínea "f",do art. 69, do Decreto Estadual nº 44.844/2008,  
também não pode ser aplicada no caso vertente, uma vez que para a aplicação da referida 
atenuante, a reserva legal do empreendimento deve se encontrar averbada e conservada. 
No presente caso, não obstante a apresentação do laudo técnico ambiental, este não é 
suficiente para aplicação da atenuante ora requerida, visto que a reserva legal do 
empreendimento não se encontra totalmente averbada junto ao Cartório de Registro de 
Imóveis. 
 
Dessa forma, não se vislumbra a possibilidade de aplicação de quaisquer das atenuantes 
relacionadas no art. 68, do Decreto nº 44.844/2008. 
 
Portanto, conforme restou demonstrado, a lavratura dos Autos de Fiscalização e de 
Infração, bem como a aplicação da penalidade 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 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 MANUTENÇÃO da penalidade de 
MULTA SIMPLES aplicada. 
 
 
 
 


