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PARECER ÚNICO n9 87/2017

I
AUTO DE INFRAÇÃO: N° 016659/2016 Prócesso:466691/17 I

.

EMBASAMENTO LEGAL: ART. 86.
.

IANEXO 111, CÓDIGOS 301,305 E 307. DO
DECRETO 44.844/08.

o

I

Governo do Estado de Minas Gerais
Si~tema Estadual de Meio Ambiente
Secretaria de Estado de Meio Ambiente t Desenvolvimento Sustentãvel
Suptrintendência Regional de'Meio Ambiente- SUPRAM
Diretoria de Regional de Controle Processual- miei'
Núcleo de Autos de.lnfração - NAI
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MASP

1403685-9

1379670-1

1182856-3.

CPF: 744.376.586-04

20NA: Rural

DATA:06/04/201E

•

EQUIPE INTERDISCIPLINAR

Carlos Frederico.Bastos Queiroz.

De acordo: Priscila Barroso de Oliveira - Coordenadora
do Núcleo de Autos de Infração
De acordo: Gislando .Vinícius Rocha de Souza"'- Diretor
Regional de~Fiscalização

AUTUADO: Adilson Roberto Ribeiro dos Santos

MUNIC[PIO: Grão Mogol

Boletim de Ocorrência n2: M7107-2016-6196180
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R" A,'pito do, Aojo,. 0'0 455 - B,I"b ('odlda ('m", - Moot" (1,,0' - MG (EP, 394t-O'O
- Telefones: (038) 3212-3267 / 3212-3695 .
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Governo do Estado de Minas Gerais
Sistema Estadual de Meio Ambiente
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
.Superintendência Regional de Meio Ambiente - SUPRAM
Oiretoria de Regional de Controle Proeessual- nRCP
Núcleo de Autos de Infração - NAI

PARECER N' 87/2017
. .

Processo nO 466691/17 . ,
Àuto de Infração' n' 016659/201.6 Data06/04/20 16 ..
Boletim de Ocorrência nO: M7107-2016- Data: 06/04/2016 I
6196180 . .

.

Infração: Art. 86 do Decreto 44.844/2008 Defesa: SIM . !
.

. , .
Emnreendedor/Recorrente: Adilson Roberto Ribeiro dos Santos .

CPF: 744.376.586.04 IMunicípio: Grão MogollMG. .
Código da Infração Descrição

Explorar, desmata~, destocar, suprimir, extrair,. danificar ou provocar a
,

morte de florestas e demais formas de :regetação de eSfécies nativa, em
301 áreas comuns; sem licença ou autorização do órgão <fnbiental, ou em

desacordo com a licença ou aut<;>rizaçãoçonce~da pelo órgão

ambiental.
Explorar, desmatar, extrair, suprimir, cortar, danificar'ou provocar a. ,

morte de florestas e demais, formas de vegetação em áreà de

. 305 presetvação permanente, sem autorização especial ou !intervir em área••• •

de preservação permanente, ainda que esta esteja descoberta de,
veQ:etacão, •

. I

307
Cortar ou suprimir árvores esparsas, sem proteção esp~cial, localizadas
em áreas comuns, sem autorização do órgã~ competentJ.

\..

I 01. Relatório

Conforme se' verifica no relatório lançado no Parecer Jurídico "no,38/2017, anex!adoaos autos,
foi lavrado o Auto de Infração nO016659/2016, com a aplicação das sançõés rtele descritas,
em razão de tere~ sido constatadas as seguintes violações.:

l~Desmatar 54,24 ha (cinquenta e quatro hectares e vinte quatro ares) de
vegetação nativa tipo campo cerrado em ..área comum sem a devida
autorização do órgão ambiental competente. 2- Desmatar 0,76 ha (setenta e
seis ares) em f.\PP (área de pres'er:vaçãopermanente) sem autorização
especial expedida pelo órgão ambiental competente. 3. cotar 38 (trinta e

Rua Agapíto dos Anjos, n° 455 - Bairro Cândida Câm~ra - Montes Claros"':" MG CEP:39401-040
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Go~'trno do Estado de Minas Gerais
Sistema Estadual de Meio Amb.ic:nte
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentá,'cl
Superintendência ,Regional de Meio Ambiente - SUPRAM
Diretoria de Regional de Controle Proccssual- DRCr
Núcleo de Autos de Infração - NAI •

oito) árvores esparsas sem proteção especial localizada e~ ~ea comum' sem
autorização .do 6Tgão ambiental competente.

)'

o infrator, após tomar conhecimento da infraçã.o, apresento~ sua ~efes~ admin1strativ~.
Em julga~ento realiza,do pelo Superintendente Regional de Regularizaçãd. Ambiental' do
Norte de Minas, subsidiado pelo parecer jurídico nO 38/2017, as teses da defesa foram julgadas
improcedentes, em parte, ensejando a éonvalidação da aplicação da penalid~de de multa no
valor de R$ 58.209,88 (cinquen.ta e oito mil duzentos e nove reais e oitenta e ~to ccniavos),já
com a aplicação da atenuante, que foi reconhecida para todas as infrações, conforme requerido
pela defesa, bem como manutenção>da suspensão das atividades na área suprimida até a
regularização e perda dos 0,77 m3(zero vírgula 'setenta e sete metros cúbico~) de 'madeira in
natura que foram apreendidos. ~

°au.tuado foi notificado da decisão em 22 de maio de 2017, e, inconformadol com a decisão,
. apresentou recurso em O1 de junho de 2017.

02. Notificação e recurso - juízo de admissibilidade
Conforme protocolo n° 1800000°:448/17, o recurso -foiapresentado, t~mpestiv'amente, na data
deOI de junho de 2017.
Assim, satisfeitos os pressupostos de admissibilidade do recurso, nos tern,los do Decreto
Estadual n.O44.844/2008, recomenda-se que seja CONHECIDO, para"fins de julgamento do
mérito.

/

03. Dos fundamentos do recurso
NO"quetange ao recurso apresentado, o autuado a'lega, em síntesç:
-que não houve desmate e sim limpeza de área;
-que a área objeto da autuação pode ser caracterizada como ocupação antrópica consolidada;
~que a tipologi~ vegetal é cerrado senso stricto e não campo cerrado como 9ont<!-,"no auto de •

infração; . L-
-'quenão ficou claro como foi feito o cálculo para acréscimo referente ao materiallenhoso que
foi retirado do local;

Ao final, reitera requerimento de perícia técnica a ser realizada pelos servid~res deste órgão'
ambiental. Solicita, novamente, a retirada da penalidade de s~spensão para Iqu~ possa fazer

uso do solo.

Rua Agapito dos Anjos, n° 455 - Bairro Cândida Câmara - Montes Claros - MG CEPj 39401-040
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Governo do Estado de Minas Gerais
Sistema Estadual de Meio Ambiente •
Secretaria de Estado de Meio Ambiente t Descnvoll'imento Sustentável
Superintendência Regional de Meio Ambiente - SUPRAM
Diretoria de Regional de Controle Processual- OReI?
:"/úclco de Autos de Infra'çào - NAI

04. Análise das razões recursais
Verifica-se que os fundamentos,apresentados no recurso administrativo são os mesmos da
-defesa prévia, sem apresentação de qualquer fato ou documento novo que poSsam impedir,
modificar ou extinguir a -decisão de 18 instância, proferida em sede de defesa, e, sendo assim,
ratificam-se todos os termos da decisão anteriormente proferida pelo Superintendente
Regional de Meio Ambiente.

05. Conclusão
Por todo o exposto, opinamos pela improcedência total tias teses sustentadas no recurso, para
-manter a decisão monocrática do Superintendente Regional de Meio Ambiente em seu inteiro
teor.

Após, sejam os autos encaminhados ao setor administrativo do SISEMA para a competente
elaboração do DAE, intimando-se o interessado para- o seu pagamento em 20 (vinte) dias, 'sob
pena de inscrição imediata do crédito em Dívida Ativa do Estado.

Salvo melhor-juízo;este ,é o parecer.

Montes Claros, 10 de agosto de 2017.

Gestor Ambiental/Jurídico
Responsável pelo parecer

Carlos Frederico Bastos Queiroz

MASp.

1403685-9

Assinatura
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