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PARECER ÚNICO RECURSO Nº 15/2019 

Auto de Infração nº: 138464/2018 Processo CAP nº: 622173/18 

Auto de Fiscalização/BO nº: 2018-046914051-001 Data: 20/10/2018 
Embasamento Legal: Decreto 47.383/2018, Art. 112, anexo III, Código 301, 302 

 
Autuado: 
Carlos Ferreira de Oliveira 

CNPJ / CPF: 
522.057.706-91 

Município da infração: Unaí/MG 
 

EQUIPE INTERDISCIPLINAR MASP ASSINATURA 

Giselle Borges Alves 
Gestora Ambiental com formação jurídica 

1402076-2  

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

1364404-2  

De acordo: Sérgio Nascimento Moreira 
Diretor Regional de Fiscalização Ambiental 

1380348-1  

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

1138311-4  

 
1. RELATÓRIO 
 
Em 20 de outubro de 2018 foi lavrado pela PMMG, o Auto de Infração nº 138464/2018, que 
contempla as penalidades de SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES E MULTAS SIMPLES por ter 
sido constatada a prática das seguintes irregularidades: 
 

“Desmatar uma área de 29:16:95 ha, de vegetação nativa, tipologia cerrado sensu stricto, sem 
licença ou autorização do órgão ambiental, localizado em área comum” (Auto de Infração nº 
138464/2018). 

 
Em 22 de novembro de 2018, a defesa apresentada foi decidida pela Superintendência 
Regional de Meio Ambiente, sendo mantida a penalidade aplicada.  
 
O Autuado foi devidamente notificado de tal decisão e apresentou recurso, protocolado 
dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto pelo art. 66, do Decreto Estadual nº 47.383/2018, 
portanto tempestivo, no qual alega, em síntese, o seguinte: 
 

1.1. Que a área indicada como local da infração possui vegetação de tipologia de campo 
limpo de cerrado e não cerrado sensu stricto; que para análise do rendimento 
lenhoso a determinação da tipologia é importante, pois torna diferente o jeito de 
analisar a autuação; requereu a redução da multa ao valor mínimo da faixa, ou seja, 
500 UFEMG’s por hectare, conforme art. 112, anexo III do Decreto Estadual 
47.383/2018; que seja considerada a tipologia do cerrado como “campo de cerrado”, 
ou seja, com rendimento lenhoso em 16,67 m³/ha, alterando o volume para 486,25 
m³; 

1.2. Inexistência de reincidência; 
1.3. Que é produtor rural de baixo poder aquisitivo e baixo grau de instrução, requerendo 

a aplicação da atenuante prevista no art. 85, I, do Decreto Estadual 47.383/2018. 
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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. Do argumento de alteração da tipologia da vegetação para reenquadramento 
do volume lenhoso e modificação do valor da multa simples aplicada. 

 
Inicialmente, ressalte-se que o recorrente não nega a existência da infração e se insurge 
quanto ao enquadramento da tipologia da vegetação presente no local da infração. Em 
síntese, afirma que a área possui vegetação de tipologia de “campo limpo de cerrado” e não 
“cerrado sensu stricto”; que para análise do rendimento lenhoso a determinação da tipologia 
é importante, pois torna diferente o jeito de analisar a autuação; requereu a redução da 
multa ao valor mínimo da faixa, ou seja, 500 UFEMG’s por hectare, conforme art. 112, 
anexo III do Decreto Estadual 47.383/2018; que seja considerada a tipologia do cerrado 
como “campo de cerrado”, ou seja, com rendimento lenhoso em 16,67 m³/ha, alterando o 
volume para 486,25 m³. 
 
Entretanto, é importante ressaltar que não assiste razão ao autuado. Destaque-se que 
durante a fiscalização realizada pelo agente autuante, foi identificado in loco a existência de 
corte raso com destoca em vegetação nativa com tipologia de cerrado sensu stricto, sem 
autorização do órgão ambiental.  
 
Pelo local da infração, foi possível identificar que no local há predominância de indivíduos 
arbóreos (árvores), com cinco metros ou mais, cujas copas das árvores não se tocam e com 
presença de dossel. Também existe no local a presença de espécies rasteiras, plântulas ou 
ervas nativas, bem como de sementes no solo. Destaque-se que todas essas informações 
levam a caracterização da tipologia de cerrado sensu stricto, e estão presentes no check-list 
do boletim de ocorrência (fls. 04-07), bem como as fotos presentes no instrumento e tiradas 
no momento da fiscalização, corroboram as informações. 
 
Assim, diante de todas as provas presentes nos autos deste processo administrativo, não é 
possível descaracterizar a tipologia vegetal encontrada. Ademais, o recorrente não 
apresenta qualquer laudo técnico que corrobore suas alegações. Motivo pelo qual não é 
possível prover os pedidos realizados, por ausência de fundamento técnico e jurídico. 
 
A tipologia e o rendimento lenhoso foram corretamente identificados pelo agente autuante, e 
não há motivo para alteração do valor da multa aplicada. 
 

2.2. Da alegação de inexistência de reincidência 
 
É importante informar ao recorrente que não foi aplicado qualquer efeito decorrente de 
reincidência no presente auto de infração, tendo em vista que não foi possível identificar a 
ocorrência desta. Assim, não há fundamento lógico para a utilização do argumento. 
 

2.3. Da atenuante requerida 
 
O recorrente afirma ser produtor rural de baixo poder aquisitivo e baixo grau de instrução, 
requerendo a aplicação da atenuante prevista no artigo 85, I, do Decreto Estadual nº 
47.383/2018. Entretanto, é importante esclarecer que o autuado não comprova a alegação 
de existência de baixo poder aquisitivo e baixo grau de instrução, realizando apenas a 
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simples afirmação, sem apresentar qualquer documento comprobatório das condições que 
são cumulativas, conforme enunciado presente na alínea “c” do dispositivo: 
 

“c) tratar-se de infrator de baixo poder aquisitivo e baixo grau de instrução, nos termos do § 1º 
do art. 50;” 

 
Assim, não se vislumbra a possibilidade de aplicação de quaisquer das atenuantes 
relacionadas no art. 85, I, do Decreto nº 47.383/2018. Logo, não há que se falar em qualquer 
tipo de vício formal ou material na lavratura do Auto de Infração em apreço. 
 
Portanto, conforme restou demonstrado, a lavratura do Boletim de Ocorrência e Auto de 
Infração, bem como a aplicação das penalidades em análise, se deram em expresso 
acatamento às determinações da legislação ambiental. 
 
3. CONCLUSÃO 
 
Por todo o exposto, considerando as argumentações apresentadas pelo recorrente 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 
art. 73-A do Decreto Estadual nº 47.042/2016, sugerindo a MANUTENÇÃO das penalidades 
aplicadas. 
 
 


