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PARECER ÚNICO RECURSO Nº 018/2017 

Auto de Infração nº: 028007/2016 Processo CAP nº: 438899/16 
Auto de Fiscalização/BO nº: M2759-2016-
80083184  

Data: 07/01/2016 

Embasamento Legal: Decreto 44.844/08, Art. 83, anexo I, código 106 

 
Autuado: 
Maurílio Antônio da Costa 

CNPJ / CPF: 
265.660.951-87 

Município: Unaí/MG 
 

EQUIPE INTERDISCIPLINAR MASP ASSINATURA 

Giselle Borges Alves 
Gestora Ambiental com formação jurídica 

1402076-2 Original Assinado 

De acordo: Renata Alves dos Santos 
Coordenadora do NAI 

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 
 
Em 07 de janeiro de 2016 foi lavrado pela PMMG o Auto de Infração nº 28007/2016, que 
contempla a penalidade de MULTA SIMPLES, no valor de R$ 16.616,27 (dezesseis mil, 
seiscentos e dezesseis reais e vinte e sete centavos), em face de Maurílio Antônio da Costa, 
no município de Unaí/MG, 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 as atividades do empreendimento sem a devida licença de operação”. (Auto de 
Infração nº 28007/2016) 

 
Em 17 de março de 2017, a defesa apresentada foi decidida pela Superintendência 
Regional de Meio Ambiente Noroeste de Minas, sendo mantida a penalidade de multa 
simples (f. 51). 
 
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. Não foram consideradas as atenuantes do Decreto Estadual n° 44.844/2008, art. 68, 
I, alíneas “f” e “i”, e que há nos autos documentos comprobatórios que o recorrente 
se adéqua as situações nelas expostas, fazendo jus aos benefícios. 

 
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. Atenuantes das alíneas “f” e “i”, inc. I, Art. 68 do Decreto 44.844/2008 
 
Quanto à solicitação do recorrente para aplicação das atenuantes previstas no artigo 68, 
inciso I, alíneas “f” e “i” do Decreto Estadual nº 44.844/2008, verifica-se diante dos 
documentos comprobatórios juntados com o recurso administrativo às fls. 57-80. 
 
A atenuante prevista na alínea “f” é passível de ser aplicada ao caso vertente, tendo em 
vista que, conforme constam nas certidões de matrícula juntadas às fls. 63-77, as reservas 
legais estão devidamente averbadas e, conforme verificado in loco, por ocasião da vistoria 
realizada no empreendimento, consta do Auto de Fiscalização nº 96680/2016 que a área de 
reserva legal também está devidamente preservada e em bom estado de conservação. 
Desta forma, o recorrente faz jus a aplicação da atenuante prevista na alínea “f”: 
 

“f) tratar-se de infração cometida por produtor rural em propriedade rural que possua reserva 
legal devidamente averbada e preservada hipótese em que ocorrerá a redução da multa em 
até trinta por cento;” 
 

Diante do fato que o Auto de Fiscalização nº 96680/2016 (fls. 61-62) também atesta a 
existência de matas ciliares e nascentes preservadas, quando afirma que as áreas de 
preservação permanente (APP’s) e veredas se encontram em bom estado de conservação e 
cercadas, verifica-se, portanto, o cabimento da aplicação da atenuante inserta na alínea “i”: 
 

“i) a existência de matas ciliares e nascentes preservadas, hipótese em que ocorrerá a redução 
da multa em trinta por cento;” 

 
Considerando que a atenuante prevista na alínea “i” implica redução de 30% (trinta por 
cento) no valor da multa, o percentual máximo de redução ao aplicar a atenuante da alínea 
“f”, será de 20%, de acordo com o art. 69 do mencionado Decreto, que aduz: 
 

“Art. 69. As atenuantes e agravantes incidirão, cumulativamente, sobre o valor base da multa, 
desde que não implique a elevação do valor da multa a mais de cinquenta por cento do limite 
superior da faixa correspondente da multa, nem a redução do seu valor a menos de cinquenta 
por cento do valor mínimo da faixa correspondente da multa.” 

   
Sendo assim, aplicando cumulativamente as duas atenuantes mencionadas, haverá uma 
redução final de 50% no valor-base da multa. 
 
Portanto, conforme restou demonstrado, a lavratura do Boletim de Ocorrência e do 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 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, com redução do valor base em 50% totalizando R$ 
8.308,14 (oito mil, trezentos e oito reais e quatorze centavos), considerando a incidência 
cumulativa das atenuantes previstas no art. 68, I, alíneas “f” e “i”, do Decreto Estadual n° 
44.844/2008. 
 
 
 


