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PARECER ÚNICO RECURSO Nº 187/2017 

Auto de Infração nº: 94585/2017 Processo CAP nº: 467899/17 

Auto de Fiscalização/BO nº: 140331/2016 Data: 15/09/2016 
Embasamento Legal: Decreto 44.844/2008, Art. 86, anexo III, código 305, I, II 

 
Autuado: 
Pedro Henrique Lima Veloso/Fazenda Santa Rita e Santa Lídia  

CNPJ / CPF: 
717.885.906-78 

Município: João Pinheiro/MG 

 
EQUIPE INTERDISCIPLINAR MASP ASSINATURA 

Isabela Pires Maciel 
Gestor (a) Ambiental com formação jurídica 

1402074-7 Original Assinado 

Tarcísio Macedo Guimarães 
Gestor (a) Ambiental com formação técnica 

1403998-6 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 14 de março de 2017 foi lavrado por servidor da Diretoria Regional de Regularização 
Ambiental o Auto de Infração nº 94585/2017, que contempla a penalidade de MULTA 
SIMPLES, no valor de R$23.475,38 por ter sido constatada a prática da seguinte 
irregularidade: 
 

“Suprimir vegetação nativa em APP e intervir em 14,538 HA de APP, sem autorização do órgão 
competente. ” (Auto de Infração nº 94585/2017) 

 
Em 23 de junho de 2017, a defesa apresentada foi decidida pela Superintendência Regional 
de Meio Ambiente, sendo mantida a penalidade de multa simples com adequação do valor 
base da multa para R$24.221,40. 
 
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. Ausência de Razoabilidade e Proporcionalidade pela não aplicação das atenuantes. 
 

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. Não obstante, 
tal circunstância, consideramos oportuno tecer as seguintes considerações: 
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2.1. Ausência de Razoabilidade e Proporcionalidade pela não aplicação das 
atenuantes 
 

Quanto à alegação de ausência de Razoabilidade e Proporcionalidade pela não aplicação 
das atenuantes previstas no artigo 68, inciso I, alíneas “e”, “f” e “i” do Decreto Estadual nº 
44.844/2008, razão não assiste ao autuado. 
 
No tocante à alegação de que, após a fiscalização, o empreendedor deu início aos 
processos de obtenção de outorga e Autorização Ambiental de Funcionamento - AAF, certo 
é que tal conduta constitui nada mais que sua obrigação para com a legislação, não tendo 
sido verificada qualquer colaboração do infrator com os órgãos ambientais na solução dos 
problemas advindos de sua conduta, o que inviabiliza a aplicação da atenuante prevista na 
alínea “e”. 
 
Ademais, ao contrário do que alega o recurso, para os casos em que o infrator permanece 
na irregularidade, o Decreto Estadual nº 44.844/2008 prevê a tipificação de novas infrações 
e penalidades. Dessa forma, resta claro que a regularização do empreendimento constitui 
uma obrigação do empreendedor, ao passo que a não regularização sujeita o infrator às 
sanções legais cabíveis. 
 
Demais disso, o fato de ter dado início aos processos de obtenção de outorga e Autorização 
Ambiental de Funcionamento - AAF, não se trata de regularização da intervenção e 
supressão de vegetação nativa em área de preservação permanente ocorrida de forma 
irregular no empreendimento. 
 
Quanto à atenuante de possuir reserva legal averbada e preservada, não foram 
comprovadas pelo autuado as alegadas preservação e averbação de toda a área de reserva 
legal, tendo sido apresentada, tão somente, a inscrição do empreendimento no CAR. 
 
Ressaltamos que a matrícula na qual consta averbação de reserva legal, juntada aos autos, 
corresponde apenas a uma parte do empreendimento, sendo que a área de reserva legal 
deve considerar o empreendimento como um todo. 
 
Assim, não pode ser aplicada a atenuante prevista na alínea “f”, eis que ausentes os 
requisitos objetivos para sua aplicação. 
 
Outrossim, inaplicável também a atenuante prevista no art. 68, I, “i”, uma vez que, por 
ocasião da vistoria, foi constatada a realização de intervenção não autorizada em área de 
preservação permanente, onde se encontram parte das matas ciliares do empreendimento, 
conforme consta no Auto de Fiscalização nº 140331/2016.  
 
Assim, não se vislumbra a possibilidade de aplicação de quaisquer das atenuantes 
relacionadas no art. 68, do Decreto nº 44.844/2008, bem como o autuado não logrou êxito 
em comprovar que não cometeu a infração que lhe foi imputada, ônus que lhe competia, a 
teor do disposto no art. 34, §2º do Decreto nº 44.844/2008.  
 
Dessa forma, as alegações do recurso não são suficientes para anular o Auto de Infração, 
que foi corretamente lavrado, nos termos do Decreto 44.844/2008 e deve ser mantido em 
sua integralidade.  
 
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. 
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3. CONCLUSÃO 
 
Por todo o exposto, considerando as argumentações apresentadas pelo recurso 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 
do art. 9º, “V”, “b” do Decreto Estadual nº 46.953/2016, sugerindo a MANUTENÇÃO da 
penalidade de MULTA SIMPLES com adequação do valor base da multa para R$24.221,40, 
de acordo com a Lei Estadual nº 14.184/2002 e com o Princípio da Autotutela 
Administrativa. 


