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PARECER ÚNICO RECURSO Nº 131/2017 

Auto de Infração nº: 87384/2017 Processo CAP nº: 472052/17 

Auto de Fiscalização nº: 44833/2017 Data: 10/04/2017 
Embasamento Legal: Decreto 44.844/08, Art. 83, anexo I, código 106 

 
Autuado: 
Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais  

CNPJ / CPF: 
17.309.790/0001-94 

Município: Buritis/MG; Formoso/MG 

 
EQUIPE INTERDISCIPLINAR MASP ASSINATURA 

Isabela Pires Maciel 
Gestor(a) Ambiental com formação jurídica 

1402074-7 Original Assinado 

Marcelo Alves Camilo 

Gestor(a) Ambiental com formação técnica 
1365595-6 Original Assinado 

De acordo: Renata Alves dos Santos 
Coordenadora do Núcleo de Autos de Infração 

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 10 de abril de 2017 foi lavrado por servidor da Diretoria Regional de Regularização 
Ambiental o Auto de Infração nº 87348/2017, que contempla a penalidade de MULTA 
SIMPLES, no valor de R$ 35.885,25, por ter sido constatada a prática da seguinte 
irregularidade: 
 

“Operar as atividades do empreendimento sem a devida licença. ” (Auto de Infração nº 
87384/2017) 

 
Em 19 de junho de 2017, a defesa apresentada foi decidida pela Superintendência Regional 
de Meio Ambiente, sendo mantida a penalidade de multa simples com redução de 30% no 
valor base, em função da atenuante prevista no art. 68, I, “d”, do Decreto 44844/2008. 
 
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 autarquia adotou todas as providências cabíveis para regularizar a situação do 
empreendimento, bem como obteve a Licença ambiental em caráter corretivo, sendo 
que não houve danos à saúde pública ou ao meio ambiente, e se houve alguma 
infração, é de menor gravidade. 

 
2. FUNDAMENTO 

 
Os argumentos apresentados no recurso são desprovidos de quaisquer fundamentos 
técnicos ou jurídicos capazes de descaracterizar o Auto de Infração em questão, tendo o 
autuado se limitado a reapresentar no recurso os mesmos argumentos constantes na 
defesa, e não acatados pela Superintendência Regional de Meio Ambiente.  
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Não obstante tal fato, consideramos oportuno tecer as seguintes considerações: 
 

2.1. Obtenção da Licença de Operação Corretiva - Ausência de dano - Menor 
gravidade da infração.  

 
O recurso afirma que o vencimento da Licença de Instalação – LI nº 008/2009 ocorreu em 
18/02/2015 e o processo referente à Licença de Operação – LO foi formalizado em 
11/06/2015, e que o órgão ambiental orientou o DER, informalmente, a reorientar o processo 
para Licença de Operação Corretiva – LOC, o que foi feito por meio do ofício nº 33/2016 
com data de 05/04/2016 (protocolo R0145721/2016). 
 
Verifica-se, portanto, que novamente o autuado não nega a ocorrência das irregularidades 
verificadas, mas utiliza seu direito de recurso apenas para tentar apresentar justificativas 
pela operação das atividades sem a devida licença. No entanto, tais argumentos não o 
eximem de ser autuado, posto que se trata de infração devidamente prevista no art. 83, 
anexo I, código 106, do Decreto nº 44.844/2008, que estabelece: 
 

“Instalar, construir, testar, operar ou ampliar atividade efetiva ou potencialmente poluidora ou 
degradadora do meio ambiente sem as licenças de instalação ou de operação, desde que não 
amparado por termo de ajustamento de conduta com o órgão ou entidade ambiental competente, 
se não constatada a existência de poluição ou degradação ambiental. ” (Sem destaques no 
original) 

 
Quanto à alegação de que o autuado já obteve a devida licença, certo é que constitui nada 
mais que sua obrigação diante da legislação, e não o exime da infração cometida. Todavia, 
por ocasião da fiscalização, foi constatado que o mesmo operava sem a licença ambiental 
devida. 
 
O fato de não ter causado danos ao meio ambiente não justifica e nem exime a 
responsabilidade do autuado pela infração. Demais disso, caso tivesse sido constatada a 
existência de degradação ambiental, o Decreto Estadual nº 44.844/2008 também 
estabeleceu infração específica, prevista no art. 83, anexo I, código, 114: 
 

“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) 

 
Ademais, não há que se falar em menor gravidade da infração verificada, uma vez que se 
trata de infração classificada como GRAVE pelo Decreto 44.844/08. 
 
Assim, as alegações do recurso, além de não proceder, não são aptas a eximir o autuado de 
ser penalizado pela infração praticada.  

 
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 recurso 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 de 30% no valor base, em função da 
circunstância atenuante prevista no art. 68, I, “d”, do Decreto Estadual n° 44844/2008. 
 


