
AO ILMO SENHOR CHEFE DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE MEIO AMBIENTE DO SUL DE 

MINAS - SUPRAM/SM. 

Processo Administrativo: n.0 436634/16. 

Auto de Infração: n. • 010255/ 2015. 

Vinculado ao Auto de Fiscalização n." 43344. 

JOSÉ BELMIRO MONTI NETO e OUTRA (GRANJA MAYRA 111), já 

devidamente qualificados no presente fe1to, tendo em v1sta a análise e decisão em1tida sobre o 

mesmo, não se conformando com a decisão exarada, vêm com todo o respeito e acatamento à 

Vossa presença, conforme lhes faculta o artigo 43 do Decreto n." 44.844/2008, por seu 

bastante procurador José Amaro de Oliveira Almeida Junior, CPF nº. 141.001.078•38, 

engenheiro, solteiro, residente e domiciliado à Rua Cel. Francisco Braz, 119, Centro do 

Município de ltajubá/MG, apresentar: 

RECURSO ADMINISTRATIVO 

Solicitando que o mesmo seja recebido e encaminhado à 

autoridade competente do CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO IEF - ou outra competente 

para análise e julgamento. 

Termos em que, 
Pede Deferimento. 

Pedralva/MG, 18 de n 
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INCUTOS MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO ESTADUAL DE 
FLORESTAS -IEF DO ESTADO DE MINAS GERAIS. 

Indexado ao Processo CAP: n." 436634/16. 

Auto de Infração: n." 010255/2015. 

Vinculado ao Auto de Fiscalização n." 43344. 

JOSÉ BELMIRO MONTI NETO e OUTRA (GRANJA MAYRA lllt já devidamente 

qualificada no presente feito, tendo em vista a análise e decisão emitida pelo Respeitável 

Superintendente Regional de Regularização Ambiental - Sul de Minas - SUPRAM/SM, sobre a 

Defesa Administrativa apresentada, não se conformando com a decisão exarada, vêm com 

todo o respeito e acatamento à Vossas presenças, conforme lhes faculta o artigo 43 do 

Decreto n.0 44.844/2008, por seu bastante procurador José Amaro de Oliveira Almeida Junior, 

CPF nº. 141.001.078-38, engenheiro, solteiro, residente e domiciliado à Rua Cel. Francisco 

Braz, 119, Centro do Município de ltajubá/MG, apresentar: 

RECURSO ADMINISTRATIVO 

o que se faz diante dos fatos e fundamentos seguintes: 
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1- TEMPESTIVIDADE: 

A Recorrente foi cientificada da decisão ora recorrida pelo Oficio n. o 919/2016 

SUPRAM SM, recebido no dia 20/10/2016 (quinta-feira), ocasião na qual foi informado acerca 

do prazo de 30 (trinta) dias para apresentar recurso, a contar da data notificação. 

Assim, o termo final do prazo para apresentar o respectivo recurso será no dia 

21/11/2016 (segunda-feira). 

Destarte, uma vez que enviada via postal dentro do prazo de recurso, 

conforme autoriza o art. 39 do Decreto Estadual 44.844/2008, manifesta é a tempestividade 

da presente defesa. 

11- DOS FATOS: 

A Recorrente recebeu em seu empreendimento, ato de fiscalização na data de 

28/09/2015, ato este que originou o Auto de Infração de n.0 010255/2015, também lavrado 

com data de 28/09/2015, ocasionando em aplicação de penalidade de multa simples no valor 

de RS 1.354,72 (um mil e trezentos e cinqüenta e quatro reais e setenta e dois centavos), em 

tese por "Suprimir vegetação em área comum." Sendo a Autuação atribuída ao 

empreendimento denominado "GRANJA MAYRA 111" e com fundamento no artigo 86 do 

Decreto n." 44.844/08, mais precisamente no código 301 do Anexo 111. 

Consta do mencionado Auto de Fiscalização, anotação nos seguintes termos: 

"Conforme análise técnica de imagens de satélite o empreendedor realizou supressão de 

áreas de 2ha de vegetação nativa, corte de 51 árvores isoladas e supressão de 0,6425 há de 

vegetação em área de reserva legal para construção de benfeitorias rurais. Midiante [sic] o 

exposto o empreendedor incorre nas infrações: 

1- "Explorar, desmatar, destacar, suprimir, extrair, danificar ou provocar morte de floresta e 

demais formas de vegetação em áreas comuns, sem autorização prévia." 

2- "Explorar, desmatar, destacar, suprimir, extrair, danificar ou provocar morte de floresta e 

demais formas de vegetação em área de Reserva Legal, sem autorização prévia e I ou sem 

respeitar as normas de exploração sustentável." 

3- "Cortar ou suprimir árvores esparsas, sem proteção especial, localizadas em áreas 

comuns, sem autorização do Órgão ambiental competente." 
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Ocorre que a imputação da penalidade à aqui Recorrente se mostra indevida, 

primeiramente porque a tanto em razão da Recorrente não ter cortado árvores ou suprimido 

vegetação em área de Reserva Legal e, ainda, considerando vício formal e material no 

preenchimento do Auto de Infração. 

Por tais razões a aqui Recorrente, tempestivamente apresentou sua Defe~a 

Administrativa contra a autuação em 22 de outubro de 2015, conforme comprovado nos autos 

o registro de postagem emitido pela Empresa Brasileira de Correios. 

Ocorrendo que, por culpa exclusiva de servidores lotados na SUPRAM/SM a 

referida Defesa Administrativa se extraviou, o que acabou por acarretar prejuízos à Recorrente 

pela recontratação do advogado pra elaboração de nova Defesa Administrativa. 

Tal extravio e a conseqüente não juntada da defesa aos presentes Autos, levou 

servidor da SUPRAM/SM, estranhamente com assinatura não identificada, a emitir, em 

28/09/2015 e encaminhar à Recorrente uma NOTIFICAÇÃO DE DÉBITO, (doc. 01) 

estabelecendo em 30 dias o pagamento da multa aplicada, sob pena de Inscrição em Dívida 

Ativa, por a Recorrente não ter apresentado Defesa, o que era de fato uma inverdade. 

A Recorrente então, atendendo pedido da SUPRAM/SM e arcando com todas as 

despesas, elaborou e encaminhou nova Defesa Administrativa, tendo esta sido recebida no 

Órgão em 18/05/2016, conforme carimbo postal, constantes dos autos. 

Ocorrendo que, somente em 5 de outubro de 2016, quase um ano após a 

Recorrente ter apresentado sua Defesa Administrativa, a Analista Ambiental de Formação 

Jurídica de nome Michele Mendes Pereira da Silva, juntou aos autos um confuso parecer 

Técnico Jurídico. 

111- DA EXISTÊNCIA DE VÍCIO FORMAL E MATERIAL NO AUTO DE INFRAÇÃO N.o 

010255/2015, QUE O NULIFICA, POR IMPLICAR EM CERCEAMENTO DO DIREITO DE 

AMPLA DEFESA DA RECORRENTE E IGNORADO PELO PARECER: 

Preliminarmente impende anotar que o Parecer Técnico Jurídico que embasou a 

decisão, quando da análise no tocante à Regularidade Formal e Material do Auto de Infração 

n.0 010254/2015 no seu item 3.2 afirma, (in verbis): 
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"O Auto de Infração foi lavrado com todos os elementos 

essenciais e em estrita observância do que determina [sic] os 

artigos 31 e 32 do Decreto Estadual n.o 44.844/2008. 

Igualmente, verifica-se a sua adequação aos princípios da 

legalidade, razoabilidade, proporcionalidade e demais 

critérios estabelecidos no Decreto." 

Nobres Julgadores, é lamentável o posicionamento do parecer quando opina pela 

Regularidade Formal do Auto de Infração, mesmo estando o referido eivado de irregularidade. 

No caso em tela, o Auto de Infração se mostra como ato administrativo vinculado, 

sendo daqueles em que a lei estabelece os requisitos e as condições de sua realização, sem 

nenhuma margem de liberdade de decisão para o responsável pela feitura do respectivo ato. 

O exame do ato admmistrativo, segundo o festejado Hely Lopes Meirelles, revela 

nitidamente a existência de cinco requisitos necessários à sua formação, a saber: competência, 

finalidade, forma, motivo e objeto. 

Atentemo-nos a um deles nos ensinamentos do saudoso autor, qual seja a forma: 

Forma: o revestimento exteriorizador do ato administrativo 

constitui requisito vinculado e imprescindível à sua perfeição. 

Enquanto a vontade dos particulares pode se manifestar-se 

livremente, a da Administração exige procedimentos especiais 

e forma legal para que se expresse validamente ... Todo ato 

administrativo é, em princípio, formal. E compreende-se essa 

exigência, pela necessidade que tem o ato administrativo de 

ser contrasteado com a lei e aferido, freqüentemente, pela 

própria administração e até pelo Judiciário, para verificação de 

validade. 

No caso em questão, a FORMA, como requisito do ato administrativo não foi 

observada, como deveria, pois, ao proceder ao enquadramento/embasamento legal, o fez 

inadvertidamente. 

Sendo assim, mostra-se manifestamente patente a insubsistência do auto de 

infração, por não preencher os requisitos exigidos. 
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Tal como se apresenta, também, fere o constitucional princípio do contraditório e 

da ampla defesa, sendo que o próprio auto de infração já prevê o arbitramento de multa 

pecuniária, gerando para o Requerente o status de devedor, sem ao menos especificar o t ipo 

penal supostamente praticado. 

Nos modos como a multa foi lançada, ofendeu o Princípio Constitucional Ida 

Legalidade, consagrado no art. s·, li da nossa Carta Maior, in verbis: 

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de 

qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à 

vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, 

nos termos seguintes: 

11 - ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma 

coisa senão em virtude de lei; 

E ainda, nessa mesma enseada, conforme o inciso LV do mesmo artigo s•, da 

Constituição Federal, in verbis: 

LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e 

aos acusados em geral são assegurados o contraditório e 

ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes; 

O auto de infração, para ser realmente válido, deve conter o previsto na Instrução 

normativa que regula tal conduta e que tem como único objetivo manter a ordem e obstar as 

arbitrariedades impostas pelos agentes autuadores. 

Percebe-se, além da confusão do "agente autuador" na lavratura do Auto de 

Infração, a não observância de requisito sine qua non previsto em lei. 

Nossa jurisprudência tem firmado no seguinte sentido: 

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO AUTO DE INFRAÇÃO 

REQUISITOS - AUSÊNCIA - NULIDADE - I - Sendo o auto de 

Infração uma espécie de ato administrativo, deve obedecer aos 

requisitos de competência, forma, finalidade, motivo, 

conteúdo e causa, ocorrendo, no caso, ausência do motivo da 

autuação. 11 - Nulidade do auto de infração, bem como da 
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multa Imposta à autora em decorrência do mesmo. 111 -

Remessa necessária improvida. (TRF 2ª R. RIEO 

2002.51.01.002571-1 - RJ- 1ª T. - Rei. Juiz Carreira Alvim - DJU 

16.12.2004 - p. 186). 

Portanto a Autuação, nos modos como foi lavrada é comprovadamente 

insubsistente, já que, qualificado como ato administrativo lhe falta os requisitos essenciais 

para sua validade. 

111-a DO DESCUMPRIMENTO DO INCISO 111 e IV DO ARTIGO 31 DO DECRETO 44.844/2008: 

Daí se conclui que a Parecerista equivocou-se ao reconhecer o Auto de Infração 

como tendo sido lavrado com todos os elementos essenciais e em estrita observância do que 

determina [sic] os artigos 31 e 32 do Decreto Estadual n.0 44.844/2008. 

É cediço que o art. 31 do decreto 44.844/2008, prevê os requisitos formais do 

Auto de Infração, vejamos: 

Art. 31. Verificada a ocorrência de infração à legislação 

ambiental ou de recursos hídricos, será lavrado auto de 

infração, em três vias, destinando-se a primeira ao autuado e 

as demais à formação de processo administrativo, devendo o 

instrumento conter: 

I - nome ou razão social do autuado, com o respect ivo 

endereço; 

11- fato constitutivo da infração; 

111 - disposição legal ou regulamentar em que fundamenta a 

autuação; 

IV - circunstâncias agravantes e atenuantes; 

V - reincidência; 

VI - aplicação das penas; 

VIl - o prazo para pagamento ou defesa; 

VIII - local, data e hora da autuação; 
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IX - identificação e assinatura do servidor credenciado 

responsável pela autuação; e 

X - assinatura do infrator ou de seu preposto, sempre que 

possível, valendo esta como notificação. 

§ 1º Na hipótese prevista no art. 64, são competentes para 

lavrar o auto de infração os Superintendentes Regionais de 

Meio Ambiente, o Presidente da FEAM, o Diretor-Geral do IEF 

ou o Diretor-Geral do IGAM, conforme o caso. 

§ 2º O servidor credenciado deverá identificar no auto de 

infração ou boletim de ocorrência o(s) autor(es), bem como, 

conforme o caso, aquele(s) que tenha(m) contribuído, direta 

ou indiretamente, para a prática da infração. 

§ 3º Deverá ser remetida ao Ministério Público Estadual cópia 

do auto de infração ou boletim de ocorrência. 

111-b DO NÃO APONTAMENTO DE CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE: 

Outro ponto que contraria a assertiva contida no Parecer Técnico Jurídico que o 

Auto de Infração foi lavrado com todos os elementos essenciais e em estrita observância do 

que determina [sic] os artigos 31 e 32 do Decreto Estadual n." 44.844/2008. 

Improcedente também se torna tal afirmação, por não constar nenhum 

apontamento de circunstâncias agravantes ou atenuantes da Recorrente autuada, vejamos: 

~ l t ulla.nh' 

I< .. \rt t v- '" 

--......- ... 

Incoerente e estranho o posicionamento da Parecerista ao concluir como regular 

o Auto de Infração que não apontou comprovada circunstância atenuante que beneficia a 

Requerente. 

Ademais, a corroborar a argumentação que a lavratura do Auto de Infração, sem 

apontar as circunstâncias atenuantes da penalidade de multa imposta violou o direito ao 

contraditório e à ampla defesa da Recorrente, é o fato do autuado ser produtor rural e sua 
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propriedade possuir Reserva Legal, devidamente averbada e preservada, (doe 02) portanto 

enquadrado no previsto da alínea "f', do inciso " I" do mesmo artigo 68. 

Art. 68. Sobre o valor-base da multa serão aplicadas 

circunstâncias atenuantes e agravantes, conforme o que se 

segue: 

1- ATENUANTES: 

a) ... . ; 

b) .... ; 

c) ... . ; 

d) .... ; 

e) ... . ; 

f) tratar-se de infração cometida em 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; 

Assim, deve ser considerado nulo Auto de Inflação que imputa penalidades sem 

apontar atenuantes, ferindo de morte o direito de ampla defesa da Recorrente. 

Ademais, o parecer técnico é falho por não mencionar a existência de vícios 

formais e materiais detectados no Auto de Infração que o tornam inválido. 

Assim sendo, deveria o Parecer Técnico conclUir pela invalidade e nulidade do 

Auto de Infração, pois sua lavratura não se deu em estrita observância do que determina o 

artigo 31 do Decreto Estadual n." 44.844/2008. 

Portanto, do que se vê nos autos, o ato administrativo realmente não preenche os 

requisitos legais, pois existe erro formal no Auto de Infração, ou seja, há ausência de 

preenchimento obrigatório do campo destinado a indicar comprovada atenuante e que 

levariam a Recorrente a pleitear redução percentual do valor arbitrado para a penalidade, 

restando prejudicado seu direito de defesa 

Há, portanto, flagrante vício formal no auto de infração em questão, eis que, o 

agente responsável pela sua lavratura, descumprindo preceito legal, (alínea "f' - inciso "I" -

art. 68) deixou de indicar circunstância atenuante que beneficiaria a Recorrente, pois 

reduziriam o valor da multa aplicada. 
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Tal conduta omissiva do Agente autuador, implica em flagrante violação aos 

direitos do contraditório e da ampla defesa da parte Recorrente, fato, que por si só, impõe-se 

o reconhecimento da nulidade do Auto de Infração combatido. 

A falta de apontamento no Auto de Infração de circunstância atenuante, é ato de 

ilegalidade, conforme o inciso IV do artigo 31 do mencionado Decreto, prejudicando o 

Recorrente e tornando o ato nulo, o que desde já se requer. 

IV- FUNDAMENTOS: 

IV-a AUS~NCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL 
NA SEARA ADMINISTRATIVA. NULIDADE DA DECISÃO. 

A decisão recorrida julgou totalmente improcedente a defesa apresentada. 

Ocorre que, a decisão não apresenta qualquer fundamentação. 

Com efeito, extraem-se da decisão apenas as conclusões de que o pedido é 

improcedente para que seja anulado o auto de Infração, os pontos argumentados na def~sa e 

que são objeto do recurso apesar de "indeferidos", simplesmente não foram apreciados. 

Ora, carece de fundamentação a decisão, pois não expõe os motivos pelos quais a 

defesa apresentada não merece ser acolhida. 

Não e possível vislumbrar na decisão recorrida a devida apreciação e 

fundamentação. 

Ausente de fundamentação, por sua vez, a decisão ora recorrida e nula, uma vez 

que inobservou um dos requisitos do ato administrativo, qual seja, a motivação. 

Como bem ressalta Celso Antônio Bandeira de Mello, a motivação: 

" Integra a "formalização" do ato, sendo um requisito 

formalístico dele. É a exposição dos motivos, a fundamentação 

na qual são enunciados (a) a regra de Direito habilitante. (b) os 

fatos em que o agente se estribou para decidir e, muitas vezes, 

obrigatoriamente, (c) a enunciação da relação de pertinência 

lógica entre os fatos ocorridos e o ato praticado. Não besta, 
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pois. em uma imensa variedade de hipóteses, apenas aludir ao 

dispositivo legal que o agente tomou com base para editar o 

ato. Na motivação transparece aquilo que o agente apresenta 

como 'causa" do ato administrativo ... " 

Importante salientar que os Tribunais pátrios também consolidaram o 

entendimento que é nula decisão administrativa desprovida de fundamentação, conforme e 

possível verificar da jurisprudência do STJ: 

ADWNISTRATIVO. 

FUNDAMENTAÇÃO. 

SUNAB. AUTO DE INFRAÇÃO. 

AS DECISÕES ADMINISTRATIVAS, 

NOTADAMENTE AS DE CUNHO PUNITIVO, DEVEM CONTER EM 

SUA MOTIVAÇÃO A EXPOSIÇÃO DAS RAZOES QUE LEVARAM A 

ADOÇÃO DA MEDIDA. (STJ - Resp.: 52574 PE 1994/0024654-4, 

Relator: Ministro AMÉRICO LUZ, Data de Julgamento: 

14/06/1995, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJ 

14.08.1995 p. 24015 LEXSTJ vol. 77 p. 104) 

No caso, a ausência de fundamentação dificulta, inclusive a interposição de 

recursos, em total afronta ao principio constitucional do devido processo legal, expresso no 

art. 5°, LIV e LV da CR88. 

Inegável, pois, que a decisão que julgou improcedente a defesa é NULA, devendo 

assim ser reconhecida por este Conselho Administrativo do IEF/MG, que certamente ao 

apreciar as razões recursais que sequer foram objeto de exame pela primeira instância de 

Julgamento, certamente lhe dará provimento. 

IV-bFUNDAMENTOS QUE NÃO FORAM APRECIADOS. EMPREENDIMENTO IMPLANTADO 
ANTES DE 22 DE JULHO DE 2008, ÁREA DE IMÓVEL RURAL COM OCUPAÇÃO ANTRÓPICA 
CONSOLIDADA. NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO DE DEFESA. 

De início a Recorrente esclarece que é um empreendimento implantado em 

14/12/2007 (doc. 03), e as edificações e benfeitorias já eram preexistentes em 22 de julho de 

2008, portanto a área em que se tenta atribuir Supressão de vegetação em área comum, 

estaria enquadrada na situação de área de imóvel rural com ocupação antrópica consolidada, 

conforme previsto no inciso "I" do artigo 2º da Lei nº 20.922, de 16 de outubro de 2013. 

Lei n° 20.922, de 16 de outubro de 2013 
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Art. 2º Para os efeitos desta Lei, entende-se por: 

I -área rural consolidada a área de imóvel rural com ocupação 

antrópica preexistente a 22 de julho de 2008, com edificações, 

benfeitorias ou atividades agrossílvípastoris, admitida, neste 

último caso, a adoção do regime de pousio; 

11 - pousio a prática de interrupção temporária de atividades ou 

usos agrícolas, pecuários ou silviculturais, por no máximo cinco 

anos, para possibilitar a recuperação da capacidade de uso ou 

da estrutura física do solo; 

Reconhecida a ausência de fundamentação da decisão recorrida, ou, ainda que 

eventualmente a mesma seja considerada regularmente válida os fundamentos pelos quais a 

recorrente defende a insubsistência do Auto de Infração devem ser apreciados por este órgão. 

Ainda, a fim de atender aos preceitos ambientais de sua atividade, a Impugnante 

formalizou e obteve licenciamento Ambiental. 

Desta toma, deve o recurso ora apresentado ser conhecido e provido, a fim de 

que seja reconhecida a insubsistência da autuação. 

V- DA INEQU(VOCA COMPROVAÇÃO DA INVEROSSIMILHANÇA DAS IMPUTAÇÕES 

CONSTANTES NO AUTO DE FISCALIZAÇÃO E NO AUTO DE INFRAÇÃO: 

Ao confrontarmos duas imagens, constantes dos autos, ambas obtidas através 

do aplicativo Google Earth, retratando duas situações e anos distintos na gleba em que está 

implantado o empreendimento MAYRA 111, perceberemos serem totalmente improcedentes as 

imputações atribuídas à recorrente do Auto de Fiscalização e do Auto de Infração. 

Pela comparação da imagem apresentada pelo Agente Autuante, (ano de 

2007, antes da construção dos galpões) com a imagem apresentada na Defesa administrativa, 

(ano de 2016, após a construção dos galpões), imagens distorcidas e com escalas diferentes, 

resta cristalino que não existiu a supressão de 51 árvores ou 0,6425 ha de vegetação em 

Área de Preservação Permanente ou de Reserva Legal ou mesmo nos limites da gleba, como 

descrito pelo Agente Fiscalizador, vejamos as duas imagens: 



IMAGEM APRESENTADA PELO AGENTE AUTUANTE DO ANO DE 2007 
ANTES DA IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

FIGURA 03. Situação atual da gleba. Fonte: GOOGLE EARTH. 
IMAGEM APRESENTADA PELA RECORRENTE POR OCASIÃO DA DEFESA (2016) 

13 
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Observemos abaixo a sobreposição da estrutura do empreendimento em imagens 

de mesma escala e sem distorções: 

SITUAÇÃO EM 2016. Foi desenhada a estrutura atual do empreendimento, incluindo toda a 

sua infraestrutura composta por galpões e estradas. 

SITUAÇÃO EM 2007. Foi sobreposta a estrutura atual do empreendimento, na imagem 

histórica do ano de 2007, incluindo toda a sua infraestrutura composta por galpões e estradas. 
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Nobres Julgadores, é por demais desgastante argumentar que a Recorrente não 

cometeu os ilícitos que lhes são atribuídos na Fiscalização e Autuação, ante cristalina prova 

fotográfica. Observa-se que toda a estrutura do empreendimento foi construída sem 

quaisquer supressões de vegetação, inclusive no contorno das estradas observou-se este 

cuidado. Nota-se ainda, que a vegetação foi até adensada em alguns pontos da propriedade. 

I - CONCLUSÃO 

EX POSITIS e por ser de direito, fiando no bom senso deste Colegiado, a 

Recorrente requer o PROVIMENTO DESTE RECURSO, para DESCONSTITUIR O AUTO DE 

INFRAÇÃO n.0 010255/2015 e ACOLHER AS ARGUMENTAÇÕES suscitadas, e absolve-la da 

imputação da infração administrativa ambiental que lhe é feita, obedecendo-se, em tudo, às 

formalidades e determinações legais. 

Em caso de inteligência divergente e prevaleça o entendimento de cometimento 

de infração ambiental, o que a Recorrente não admite veementemente, que a absurda multa 

aplicada no valor de RS 1.354,72, seJa reduzida em 30 %, considerando a circunstância 

atenuante prevista na alínea "f", do inciso "1", do artigo 68, do Decreto 44.844/2008, que o 

empreendimento faz jus. 

Assim decidindo, estará o Colegiado aplicando o DIREITO e concomitantemente 

glorificando a VERDADE e a JUSTIÇA, e nem por isso deixando de preservar a NATUREZA! 

Diante do exposto, a recorrente requer que seja declarada nula a decisão 

administrativa proferida desprovida da devida fundamentação; sucessivamente, requer sejam 

os fundamentos da defesa apreciados por este colegiado, que certamente lhe dará 

provimento. 

Termos em que, pede deferimento. 

Pedralva/MG, 18 de nove 



DOCUMENTO 1- notificação indevida de débito 



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 
Superintendência Regional de Melo Ambiente- SUPRAM/SM 

NOTIFICAÇÃO DE DÉBITO 

Prozado(a) Senhor(a) José Belmiro Monti Neto e Outra- Granja Mayra 111 

Notificamos V. sn, do débito de sua responsabilidade referente a: 

Auto de Infração n.0
: 10255/2015 

Emitido em: 28/09/2015 
Processo n°: 436634/16 

Tendo em v1sta a não apresentação de defesa administrativa, na tentativa de evitar a i scrição do 
débito em Dívida Ativa e consequente execução judicial, conforme determina a Lei, a AUtoridade 
competente decidiu conceder-lhe o prazo de 30 (trinta) d1as corndos para quitação da ~ívida, 
através do(s) Documento(s) de Arrecadação Estadual- DAE, anexo, pagável(eis) em q4alquer 
agênc1a dos Bancos do Brasil, ltaú, Bradesco. Cooperativo do Brasil, Mercantil do Brasil, HSBC 
Bank Brasil. Unibanco, Caixa Econômica Federal, Banco Santander. I 
Caso náo SCJ8 possível a quttação integral. V. sa poderá efetuar o pagamento parcelado, apenas 
do crédito Estadual não tnbutáno resultante de multas aplicadas, mediante solicitação, bevendo 
ser preenchidos os requisitos do Decreto Estadual 46 668/14. ' 

Informamos, também, que o déb1to ora apresentado não representa a 1nex1stênc1a de wtros 
débitos. 

Caso a autuação gere Reposição Florestai/?asca V.S 3 estará :-=cehendo dois (02) DAE!'s para 
pagamento. I 
Solicitamos a V. sa desconSiderar esse expediente caso o déb1to referido já tenha sido lquitado, 
situação em que a Informação do pagamento é necessária para solucionar a pcndênciá, com 
cópia da quitação para o endereço abaixo informado. i 

Atenc1csarnente. 

José Amaro de Oliveira Almeida Junior- Consultor Ambiental 

Rua Cel Francisco Braz, 119 - loja 5 

Centro 

CEP 37500-052 11 AJUBÁ- MG 

Avenid~ Manoel c>;niz. 145 -Industrial JK- 37062· 780- Vargmha- MG • Tel: {35) 3229f19'13-



DOCUMENTO 2- certidão de registro da propriedade, averbação de 

reserva legal 



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

Estado de Minas Gerais 
Município de Pedralva • ~ Comarca de Pedralva 

Distrito de Pedralva 

Cartório do Registro de Imóveis 
Oficial: Márcio Ribeiro de Barros 

Certidão de Inteiro Teor 
CERTIFICO que revendo no Cartório imobiliário a meu 

cargo, em livros própnos, no livro de Registro Geral n° 2F, as fls. 27v, consta a 
Matricula 1048, de seguinte teor: 
MATRICULA n.0 1048- Data: 02 de setembro de 1982 
JJVIÓVEL - l :;vJ I ERRENO RURAL, dividido, com a área de 24,20 h;ls e 
benfeitoria constante de uma casa de morada situado no bai1TO Fumas, deste 
munrcípto. ct1r1fromanclo com Pedro Monti Neto, estrada pública, José Gravo. 
PROPRlET..\RIO: Euclides Ribeiro e sua mulher, brasileiros. casados, 
propriet{trios neste município. REGISTRO ANTERIOR: 7536, do L3E, fls. 193. O 
referido é vcnlndc c dou fé.*******"'********************************,**** 
R- O 1 - I 04~ - :.Jos termos da escritura pública de compra e venda, de 12/08/82, 
das notas do ( artório do 2" Oticio, d~sta Comarca, em seu livro 30, o imóvel 
constante dest,l Matrícula foi adquirida por Wilson Souza, Mm·co Antonio Abreu 
Osório e Ror1:1ldo Bustamante Junho, comerciante, médico e engenheiro, CPFs 
025. I 22.896-72, 003.428.076-68 e 278.507.658-34, respectivamente, por compra 
feita a Euclides Ribeiro e sua mulher Terezinha Maria Ribeiro, agricultor e do lar, 
CPF 025.252.756-91. todos brasileiros, casados, proprietários neste muni~ípio, 
pdo valor de CzS 2.800.000,00. Pedralva, 02/09/82. ************************ 
R- 02- I 0-'lR- Nos termos do formal de partilha extraídos dos autos 2814/97, de 
inventário dos ben::. deixados pela finada Magda Maria Sousa O~ório, pela 
Secretaria do Juízo, desta Comarca, com sentença em 08/05/98, que transitou em 
julgado, patte do imóvel desta Matrícula, ou seja, a área de 8,0666 has, foi 
tnmsfcrido em partes iguais aos herdeiros filhos: a Leonor Souza Osório 
Sorclelato. c•s1da pelo regime da comunhão universal de bens com Otávio 
Sc<~rddato Júnior, ela tecnóloga em processamento de dados, ele engenheiro, 
CPFs. OU-i.! ~3 .276-24 c 856.603.296-91 e RGs. M-4.849.369 SSP/MG e 
I o.195.706 SSP/SP e a Marco Antonio de Souza Osório, solteiro, engenheiro, RG 
M-5.352.563 SSP/MG, CPF 596.070.256-87, sendo tados brasileiros, no valor de 

R$ 14.819,94. Pedralva, 21 I I 0/98. ***** ******* *** * ***** *** *** ** *"'******* 
R- 03- 1048- Nos termos da escritura pública de inventário e prutilha do espólio 
de Ronaldo Bu~camante Junho, das notas do Cat1ório do 1° Ofício, desta Cornarca, 
em seu livro ~I, fls. 15 a 16, patte do imóvel desta Matrícula, ou seja, a área de 
8,0666 has e 1'3 da benfeitoria constante de uma casa, foi transferido aos herdeiros 
da seguinte forma: a área de 4,0333 has e 1/3 ela benfeitoria a viúva meeira 
Annelise Osório Junho, brasileira, viúva, do lar, portadora da cm1eira de identidade 



--- --~--

de n'·' 5.183 139-: SSP/SC e do CPF:027.657.519/94, proprietária neste município; 
a ár~a de 2,01665 has e 1/3 da benfeitoria foi transferido a herdeira Juliana Osório 
Junho. bra:sileira, solreira. Advogada, portadora da carteira de identidade n° 
1.8 I 5.490 SSP/SC e CPF: 004.394.899/54; e a área de 2,01665 has e 1/3 da 
bcnl'ei10ri:1 a herdeira Anna Lívia Osório Junho Xavier, brasileira, Professora, 
ponadur da carteira de identidade n° 1.815.489 SSP/SC e do CPF: 729.983.009/44 
casada no reg1me de comunhão parcial de bens com Frederico Ferraz Xavier, 
brasileiro, Analista de sistema, portador da carteira de identidade no CS767468-
DPrv1AFRJ e do CPF: 03'2.975.477/74, sendo todos brasileiros, no valor de R$ 
20.150,00. Pedralva, 16/0 l/2009. OBS: CCJR 4240720121498 com a área de 33,9 
em nome de Marco Antonio Abreu Osório e outros, ano 2003/04/05 e ITR 
2735823-2 com a área de 33.9 ano 2004/2008, devidamente quitados. ********"'* 
R - 0-' - 1 041< - Nos Lermos da escritura pública de compra e venda, de 
21 10312009. das notns do Cnrtório do 1° 011cio, desta Comarca, em seu livro 51, 
fls. 58 a 59, o imóvel constnntc desta Matrícula, foi adquirido em partes iguais a 
ANA ELVIRA \!ACEDO MONTI, brasileira, solteira, médica veterinária, RG-M-
3.837.325 SSP!Jv1G, CPF. 596.064.366-91, residente na rua Cel. Carneiro, 189, 
apta. I 02, nesLI cidade, e JOSE BELMIRO MONTI NETO, brasileiro, avicultor, 
RG n° M l.IJ-L052 SSP/MG e CPF 286.863.736-15. casado no regime da 
comunhi'io universal ele b~ns com Vanda Maria de Souza Monti, brasileira, do lar, 
RCi M-1.615.261 SSP/l\.10, CPF t151.153.706-20 por compra feita a Marco 
Antonio de Souza Osório, brasileiro, engenheiro, RG M-5.352.563 SSP/MG> CPP 
596.070.256-87, casado no regime da comunhão parcial de bens com Mary Uellen 
Silva de Souza Osório, brasileira, advogada, portador da cm1eira de identidade n° 
MG-8.289.353 SSP/MG, CPF 047.108.796-30; Lconor Souza Osório Scardelato, 
casada pelo regime da comunhão universal de bens com Otávio Scardelato Jpnior, 
ela tecnóloga em processamenlo de dados, ele engenheiro. CPFs. 004.143.276-24 e 
~5b.603.~~)6-91 e RCis \1-4.849.369 SSP/MG e 18.195. 70<) SSP/SP; Annelisc 
Osório Junho. bras i !eira, vi uva, do lar, ponadora da carteira de idem idade de n° 
5.183.139-2 SSP/SC e dn CPF:027.657.519/94, a Juliana Osório Junho, brasileira, 
solteira, Auvogada. portadora da caiteira de identidade n° 1.815.490 SSP/SC e 
CPP: 004 .394 809154; a Anna Lívia Osório Junho Xavier, brasileira, Professora, 
portador da caneira de idcntiJade n° 1.815.489 SSP/SC e do CPF: 729.983.009/44 
cusadn no regime de comunhão parcial de bens com Frederico Ferraz Xavier, 
brasileiro, Anal1sla de sistema, portador da carteira de identidade n° CS76~468-
DPMAFRJ e uo CPF: 032.975.477/74; e espólio de Dulce Souza, representado 
pelo invetlla riunte \Vilson Souza, brasileiro, viúvo, comerciante, RG M-1. 763.324 
SSP/i'vlG, CPF 025.122.896-72, conforme autorização judicial, sendo todos 
brasileiros. no valor de R$ 120.000,00. Pcdralva, 03/04/2009. OBS: O CCIR e ITR 
foram aprcsemados e estão descritos no R-03 acima. Pedralva, 03/04/2009. *****"' 
.\ \' - O I ·- I O-J8 - No~ termos do requerimento dos Interessados, Ana Elvira 
i\lacedo rvlonti. brasileira. médica veterinária, RG:M-3.837.325-SSP/MG e CPF: 
596.064.3ü6/91 e .fosé f3clmiro Monti Neto, brasileiro, avicultor, RG:M-
1.1 04.05~-SSI'/MG e CPF: :286.863.736/15 casado no regime da comnnhào 
universal de bens com Vanda Maria de Souza Monti, brasileira, do lar, R:M-

1 () 15 .?.ô I-SS l)iMG c CPF: -+51.153.706/20, residentes neste município, nos termos 
da lei no l 093 '04 na qual deu nova redação aos artigos 212/213/214 da Lei federal 



·- - --------

6015173 junto ao qual se acha anexado a planta e memorial descritivo do imóvel 
devidamente assinado pelos proprietários e pelo engenheiro José Carlos Dutra 
Capaz- CREA n° 32.156/TD bem como os confrontantes dos mesmos com as 
firmas devidamente reconhecidas fica retificada a área do imóvel acima passando a 
me.smé:l a ter a órea de 20,3950 has, dentro das seguintes divisas: partido do ponto 
M-1 com coordenauas UTM (N=7.544.70 I ,1 O e L=454.973,00) com azirpute 
magnético de 317°19'41 'NO, segue em cerca reta de 350,30 metros até o ponto M-
2, com cu:imme magnético de 32°47' I J"NL, segue em cerca reta de 169,20 metros 
margeando a estrada municipal até o ponto M-3, com azimute magnético de 
65156'26"1'\L, segue em cerca reta de 571,20 metros confrontando do ponto M-Iao 
M-4 com o Sr Rinaldo de Castro Junqueira. Do ponto M-4 com azimute 
magnético de 184°9' I "S, segue em cerca levemente sinuosa de 403,70 metros 
confrontando com os sucessores do Sr. José Ribeiro até o ponto M-5, com azimute 
magnético de 257°7'42"SO, segue em córrego sinuoso de 57,80 metros até o ponto 
t\·1-6 com azimute mngnético de 2 I 6°14' I S"SO, segue em cerca reta de 55,30 
metros confronlémdo do pomo M-5 ao ponto M-7 com o Sr. Mário Ribeiro até o 
ponto IVI-7 com azimute magnético de 299°l6'43"NO, segue em cerca sinuosa de 
3 78,40 metros margeando a estrada municipal até o ponto inicial M-1 de onde teve 
início e fim dest<lS divisas. Pe<.lralva, 13/L 112009. ***********************'~'*** 
AV- 02- 1048 -RESERVA LEGAL: Em cumprimento ao § 8° do artigo 16 que 
determina 2 Lei n.0 4.771 ele 15 de setembro de 1965, Lei Florestal 14.309, de 
19/07/200:2 e :1 requerimento dos proprietários que juntaram planta, rnembrial 
descritivo e termo de responsabilidade ele preservação de tloresta, fim1ado pela 
autoridade llorl'Stal, Dr. Luis Femando Rocha Borges, engenheiro Oorestal, CREA 
65838/D, NopPNlEF MASP 1147282-6, datado de 15110/2010, averba-se o 
gravame da área de 05,08.87 has para a constituição da reserva legal, definida pelo 
artigo 1°, § 2°, inciso II1 do código florestal, cujos característicos e confrontações 
são os seguinks: ReservJ Legal 1: Dentro das seguintes divisas a pa1tir do ponto 
inicial Rl-1, com coordenadas UTM (N=7.545.121,60 e L=454.913,90), com 
Azimute-MagnéLico de 65°56'26" NL, segue em cerca reta de 202,70 m até o 
ponto Rl-2, com Azimute-Magnético de 164°23 '31" SL, segue em linha sinuosa 
de 266,90m até o ponto R l-3, com Azimute-Magnético de 255°58'48" O, segue 
em linha reta de l29,90m até o ponto Rl-4, com Azimute-Magnético de 
354°17'44" N. segue em linha sinuosa de 183,10m até o ponto inicial Ml, onde se 
deu inicio e tim do lev<~ntamcnto que concluiu-se com a área total de 33.987,65 m2 

ou 03.39.87 hectares, sendo 20,16% desta área em mata nativa com 6.852.60m~. 
Reserva Legal -::: Dentro das seguintes divisas a partir do ponto inicial M4, com 
coordenadas U 1M (N=7.545.28l ,JO e L=455.400, 70), com Azimute-Magnético de 
184°9'1" S. segue em cerca reta de 203,70m até o ponto R2-l, com Azimute
Magnético de 269°20' 15'' O, segue em linha reta de l25,00m até o ponto R2-2, 
com Azimute-Magnético de 30°44 '45" NL, segue em linha sinuosa de 183,30rn até 
o ponto R2-3, com Azimute-Magnético de 65°56'26° NL, segue em cerca reta de 
113.90m até o ponto inicial ML onde se deu início e fim do levantamento que 
concluiu-se com a área total de 17.000,00 m2 ou O I .70.00 hectares, sendo 69l94% 
desta área em mata nativa com 11.891 90m2

• Pedralva, 07112/2010. Código: 4135-
0- Emolumentos: R$ 8,98- TFJ: R$ 3,00 e Recompc: R$ 0,54- Total: R$ 12,52. 

~ · 



AV- 03- 104~- RESERVA LEGAL COMPENSATÓRIA: Em cumprimento ao 
§ 8° elo artigo ~ 6 que determina a Lei n.0 4.771 de 15 de setembro de 1965, Lei 
Florestal 1-.1..309. de 19/07i2002 c a requerimento dos proprietários que juntaram 
planta, memor1<tl dcscntivu c termo de responsabilidade de preservação de floresta, 
firmado pela autoridade 11orestal, Dr. Luis Femando Rocha Borges, engenheiro 
tlorestal, CREA 65838/D, l\opPNIEF MASP 1147282-6, datado de 15/10/2010, 
averba-se o gruv:1mc da área de 05,08.87 has para a constituição da reserva le~a1, 
ddinida pelo artigo 1 n, ~ 2°. inciso III do código florestal, cujos característicos e 
cunfrontaçõ..:s :>:lo os seguintes: Reserva Legal "'B" - Gleba 3. Dentro das seguintes 
t.livisos a panir à .. ) ponto inicial R3-l, com coordenadas UTM (N=7544. 751 .80 e 
I .=454.933.70) com Azimute-Magnético de 31 r39'41" NO, segue em cerca reta 
de 107,90m ate: o ponlO R3-2. com Azimute-Magnético de 10°34'50" NL, segue 
em 1tnha smuo::.a de 189.40m até o ponto R3-3, com Azimute-Magnético de 
355°2'49 N, se~ue em linha sinuosa de 129,80m até o ponto R3-4, com Azimute
Magnético de 111°26'1" L, segue em linha reta de 51 20m até o ponto RJ-5, com 
:\zimutc-M::~gnt!~ico de 245°54 '21" SO, segue em linha sinuosa de 299,51 m até o 
ponto tntci~l l\11 onde se deu inicio c tim do levantamento que concluiu-se com a 
áre~J Loléll de 31.831.31 111~ ou 03.18.31 hectares. Reserva Legal "B" - Gleba 4: 
Dentro dns seguintes divisas a partir do ponto inicial R4-l, com coordenadas UTM 
(N=7.544 872,-+0 e L455.177,50), com Azimute-Magnético de 351°32'34 N, segue 
t'm linha sinuos~! de I 18,40m margeando a estrada até o ponto R4-2, com Azimute
!vlagnético de\· ]08'49'' NO, segue em linha sinuosa de 82,50rn até o ponto R4-3, 
c um A;.imutl!- i\ll[lgnét i co de 286°28'15'' O, segue em I inha sinuosa de !51 ,30m 
margct.ndo novamente a estrada até o ponto R4-4, com Azimute-Magnético de 
122°34'16 SL. <;egue em Jinh~1 sinuosa de 64.80m até o ponto R.:l-5, com Azimute
Magnético de ll~00'56" S, segue em linha sinuosa de 38,40m margear·ido a estrada 
até o ponto R4-6. com Azimute-Magnético de 102°44 'O'' L, segue em linha sinuosa 
dG t)l,60m até L ponto R-l-7, com Azimute-Magnético de 74°30'2" NL. segue em 
linha sinuosa til 91 ,60m até o ponLO R4-8, com Azimute-Magnético de 185°26' 2' 
S. sc:gue em 1i!1ha sinuosa de 239.20m até o ponto R4-9, com Azimute-Magnético 
ele 177°.:18')5'' ~.segue em cerca reta de 32,30m ate o ponto M-5, com Azimute
.\ l<!gnético de 2 ~ 7"7' 42° SU. segue em córrego sinuoso de 57 ,80m até o ponto M-
6. com ALimutç-Magnético de 216°14'15" SO, segue em cerca reta de 30,l0m até 
o ponto R4-l O, com Azimute-Magnético de 314°19'59' NO, segue em liüha 
sinuosa de 20,70m até o ponto inicial Ml, onde se deu inicio e fim do levantamento 
que concluiu-si..' com a área total de 25.933,60 m2 ou 02.59.33 hectares. A 
PRESENTE RI:SERV/\ COMPENSATÓRIA DESCRITAS COMO GLEBAS 03 
L 04 AC!Mt\. LO~vl A AREA. IJE 05.77.64 has estno compensadas na Matrícula 
.:1945. do L2Z lb. 126. Pcdralva, 07/12/2010. Código: 4135-0- Emolumentos: R$ 
8,98- TF.l: R~ ~;.oo e R~compe: R$ 0,54- Total: R$ 12,52. "'*"'*****"'."*"'"'"'***"* 
O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ. 



DOCUMENTO 3- comprovante de início da atividade, anterior à 2007 
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