
AO ILMO SENHOR CHEFE DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE MEIO AMBIENTE DO SUL DE 
MINAS- SUPRAM/SM. 

Processo Administrativo: n." 436635/16. 

Auto de Infração: n.0 010254/2015. 

Vinculado ao Auto de Fiscalização n.0 43342 . 

JOSÉ BELMIRO MONTI NETO e OUTRA (GRANJA MAYRA I)~ já 

devidamente qualificados no presente feito, tendo em vista a análise e decisão emitida 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 beu 

bastante procurador José Amaro de Oliveira Almeida Junior, CPF nQ. 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 encaminhadp à 

autoridade competente da UNIDADE REGIONAL COLEGIADA- URC do COPAM -ou o~tra 

competente para análise e julgamento. 

Termos em que, 
Pede Deferimento. 
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INCLITOS MEMBROS DA UNIDADE REGIONAL COLEGIADA- URC, DO CONSELHO ESTADUAL 
DE POLfTICA AMBIENTAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS- COPAM. 

Processo Administrativo: n.• 436635/16. 

Auto de Infração: n.• 010254/2015. 

Vinculado ao Auto de Fiscalização n.• 43342. 

JOSÉ BELMIRO MONTI NETO e OUTRA (GRANJA MAYRA I), 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.• 44.844/2008, por seu bastante procurador José Amaro de Oliveira Almeida Junior, 
I 

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: 

I - TEMPESTIVIDADE: 

A Recorrente foi cientificada da decisão ora recorrida pelo Oficio SUPRAM SM n.• 

920/2016, 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. 
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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 010254/2015, também lavr13do 

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

de RS 30.052,27 (trinta mil e cinqüenta e dois reais e vinte e sete centavos), em tese por falta 

de Licença de Operação. 

Conforme é possível extrair do mencionado Auto de Infração a Recorrente foi 

autuada por: "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 amparada por termo de ajustamento de conduta com o 

órgão ou entidade ambiental competente, se não constatada a existência de poluição ou 

degradação ambiental." Ocorrendo a referida Autuação no empreendimento denominado 

"GRANJA MAYRA I" e com fundamento no artigo 83 do Decreto n.0 44.844/08, mais 

precisamente no código 106 do Anexo I. 

Ocorre que a imputação da penalidade à aqui Recorrente se mostra indevida, 

tanto em razão da situação da Recorrente estar amparada por denúncia espontânea, na forma 

prevista na legisl•ção, uma vez que a recorrente protocolou pedido de LOC antes da autuação, 

sendo o empreendimento anterior ao próprio Decreto 44.844/2008, e, ainda, considerando 

vícios formais e materiais no preenchimento do Auto de Infração. 

Por tais razões a aqui Recorrente, tempestivamente apresentou sua Defesa 

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

o registro de postagem emitido pela Empresa Brasileira de Correios. 



4 

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 4 de outubro de 2016, quase um ano ap6s a 

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

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

Técnico Jurídico, que logo em sua primeira página, no quadro denominado como "CONTROLE 

PROCESSUAL", apresenta um erro crasso, ao anotar o Auto de Infração como sendo de 

número: "10.255/1015" e não 010254/2015. O que por si só, nulifica todo o parecer Técnico 

Jurídico, vejamos: 

f ;o\'1-.lt'O 110 1-:s 1"\UO m : \ll"õ \S (, l N \IS 
Srrrrlnriucll- F'l;ulutlr \I riu \1nhirnrr t l•c•cn\uhiu•rnrn ~n·rrnaj, r-1 
Supcrinll:ndênda Rq.donal tk R~!!UI;IIÍI.Iç;in ·\ml••t'ntal Sul J~ Mm.t-. 

CONTROLE PROCESSUAL 

~ádÕa.Q~sso C/\P nu 436635/20 l6 - ---
bode Infração no 10.255/1015 I 0.1t:l:2s ?gl;.:"o_,-5 ~;$ 11\:'L~';--::: 
--,~lo de t-;-sZaliZ.."!Çâo no 43.342/2015 - - -- 1 Dnta· 28. 0:1 '-=~)lS .\:~ ; l"·,\~ .. , ·• 
I --·-. - --- - -- • 
;,;;-]!Õ:Arl 83, do Dec. 44.84~/08: - . 
Cód<;O 106 - 'Instalar,. const~nr, tostar, op~mr ou nmplinr atil'id<~dtl t'f~:r. ,l c' L• 1\Jt~·n,· ,,: '::·:·r·:,• .:'-' 1

. /".":, • ·:1 

ou ófi(Jfadac!oro do moro ombtonlo sem ns bcanças de 'IIS(ll/:tÇ•lO ou do ~oX.':Y:~\'<í,) f't'$•~i' .:; .. ~· r J,' .:.-: .... 
!raliJ por termo de ajustàmento do condu/.1 com o órgJo 011 ontrd.idt' ,m:lút'U:JI ,-.··;~;';'/t':l.'t' $:'r..~.'.'.~ -5-
tat.1da a exislêncta da polwção 011 clcgrncla~·ão amiJtenl.ll • 

p~na aph~muitã" simples __ _ 
~eendct.Jor José Oelmiro Monti Neto e Outra 

· ~rcendimcnto: José BeJmiro Montr Noto A Otrlrn - GronjA .\1,;\':':l ,- -~---
CPF· ias 863 736-15 - - - _{~tjn,~pio~ Pcd~a:vi MG -



5 

111 - DA EXIST~NCIA DE VÍCIOS FORMAIS E MATERIAIS NO AUTO DE INFRAÇÃO N.0 

010254/2015, QUE O NULIFICA, POR IMPLICAR EM CERCEAMENTO DO DIREITO DE 

AMPLA DEFESA DA RECORRENTE E IGNORADOS 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." 010254/2015 no seu item 3.2 afirma, (in verbis): 

"O Auto de Infração foi lavrado com todos os elementos essenciais e em 

estrita observância do que determina [síc] os artigos 31 e 32 do Decteto 

Estadual n.0 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 

irregularidades. 

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 administrativo, 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 von~ade 

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, freqüentem~nte, 

pela própria administração e até pelo Judiciário, para verificação de 

validade. 
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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. 

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 ml)lta 

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

penal supostamente praticado. 

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

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

Art. Sº 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 5", 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 quo non previsto em lei. 

Nossa jurisprudência tem firmado no seguinte sentido: 

t 
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PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO- AUTO DE INFRAÇÃO- REQUISITOS 

AUS~NCIA - NULIDADE - I - Sendo o auto de Infração uma espécie de ato 

administrativo, deve obedecer aos requisitos de competência, for~a, 
finalidade, motivo, conteúdo e causa, ocorrendo, no caso, ausência do 

motivo da autuação. 11 - Nulidade do auto de infração, bem como da multa 

Imposta à autora em decorrência do mesmo. 111 - Remessa necessária 

improvida. (TRF 2~ R. - REO 2002.51.01.002571-1 - RJ - 1~ 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 CERCEAMENTO DE DEFESA PELA OMISSÃO EM ASSINALAR O ÓRGÃO RESPONSÁVEL 

PELA LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO 

É cediço que o Processo Administrativo para apuração de infrações ao meio 

ambiente é norteado por diversos princípios, dentre os quais se destaca o contraditório e a 

ampla defesa. Em que pese sua indicação expressa, o que se percebe, na prática, é Rue 

diversos procedimentos desconsideram a sua aplicação, resultando em verdadeiro 

cerceamento de defesa ao autuado. 

I 
O Auto de Infração apresentado é nulo e ineficaz, por violação ao contraditório e 

à ampla defesa. I 

Primeiramente porque do Auto de Infração não consta assinalado o Ótgão 

Responsável pela sua Lavratura, o que por si só o invalida, vejamos: 

• ;()\ f tl.'O (Mt t ~1 '\fJU lU ~ti''' l~•tt .- 1' 
..._~TI'-"" I ~T.\ Jt \I DI MJ IJ \"trH • 11 

.... tt 1. M.'L~ UIUf.t .. I" f .... '-t 1\ 
h•r•t.illh .. lll"' r ll'lllt.'*'., • .. 't:M'"-

1 _....,tk-Uo., I t.ltiH 

> I • <\1 lllllf 1-;tlHC, ,II· >t: Q102fi4 • ~ .. 

A omissão ao não assinalar o Órgão responsável pela autuação comprometeu o 

amplo direito de defesa do Autuado que teve de se valer de adivinhações para descobrir a 

quem encaminhar sua peça defensiva, pois assim estabelece o artigo 33 Decreto Estadual n." 

44.844/2008: 
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Art. 33. O autuado poderá apresentar defesa dirigida ao órgão ou 

entidade responsável pela autuação, no prazo de vinte dias contados da 

notificação do auto de infração, lhe sendo facultada a juntada de todos os 

documentos que julgar convenientes à defesa, independente de depósito 

prévio ou caução. 

Portanto, apenas por esta omissão, o Auto de Infração que originou o Processo 

em tela, é nulo e ineficaz, por violação ao contraditório e à ampla defesa. 

111-b DO DESCUMPRIMENTO DOS INCISOS DO ARTIGO 31 DO DECRETO 44.844/2008: 

Daí se conclui que a Parecerista errou ao reconhecer a validade do Auto de 

Infração afirmando que o mesmo foi 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 respectivo 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; 

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

infração os Superintendentes Regionais de Meio Ambiente, o Presidente lda 

FEAM, o Diretor-Geral do IEF ou o Diretor-Geral do IGAM, conforme o ca4o. 

§ 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-c DO NÃO APONTAMENTO DE CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES 

Outro ponto que contraria a assertiva contida no Parecer Técnico Jurídico qu f 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.0 44.844/2008. 

Improcedente também se torna tal afirmação, por não constar nenhl m 

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

.-\cravo~ttt .. ., 

r ln ""'"" "n.: ... j __ 

1~-· 

! t 
! 1 ~ 
• , t- ... 

; ; .____ I --• ,_-r 1- t :.:._ _L----J, 

, .. " ........... o~.f o. u~ ••• ~"·-~ o v.~.. r... 

Incoerente e estranho o posicionamento da Parecerista ao inobservar a existência 

de irregularidade no Auto de Infração pelo não apontamento de circunstância atenuante e 

concluir o parecer e mesmo assim conceder redução da multa em 30% pela incidência de 

circunstância atenuante prevista no artigo 68, inciso I, alínea "c" do decreto estadual 

44.844/08. 

Se do Parecer consta 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.o 44.844/2008, então não se mostra acertado na decisão recorrida no que diz 

respeito ao próprio aditamento na autuação com correção no valor da multa inicialmente 
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estipulada em R$ 30.052,27 para o valor de R$ 23.836,08, sendo que da própria decisãJ é 

possível verificar a nulidade do auto de infração. ! 

Ora, se a multa em patamares indev1dos chegou, inclusive, a ser corrigida pa 

decisão, a fim de minorá-la, resta evidente que a mesma foi imposta em patamares ileg~is, 
visto a não indicação das circunstâncias atenuantes no Auto de Infração. 

Nesse aspecto, é de se notar, desde já, a ocorrência de erro formal e material no 

Auto de Infração e na decisão que, embora tenha entendido por julgá-lo válido, 

desconsiderando suas nulidades, entendeu por bem em minorar a multa inicialmente aplicaCta 
I 

no montante de R$ 30.052,27, para adequá-la ao montante de R$ 23.836,08, sob a justificativa 

de atenuantes não apontadas no Auto de Infração. 

Fato que comprova que a Recorrente tem razão em questionar as omissões, 

falhas e ilegalidades do Auto de Infração. 

Inegável, portanto, que o vício formal pela lavratura do auto de infração sem o 

apontamento de circunstâncias atenuantes, foi reconhecido na elaboração do Parecer, pois 

inclusive concluiu pela redução do valor da multa, violou a legalidade quando da sua lavratura 

e também contmuou a violar a legalidade uma vez que o empreendimento da Recorrente se 

enquadra em outras circunstâncias atenuantes previstas no inciso I artigo 68, portanto faz jus 

a outras reduções que lhe foram usurpadas. 

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 ~ua 

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: 

I - ATENUANTES: 

a) .... ; 

b) .... ; 

c) menor gravidade dos fatos tendo em vista os motivos e suas 

conseqüências para a saúde pública e para o meio ambiente e recursos 

hídricos, hipótese em que ocorrerá a redução da multa em trinta por 

cento; 
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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 vídos 

formais e materiais detectados no Auto de Infração que o tornam inválido, muito emb<;>ra 

tenha reconhecido a existência de circunstância atenuante mesmo que nenhuma circunstância 

atenuante tenha sido apontada neste Auto de Infração. 

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 preench~ os 

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

preenchimento obrigatório do campo destinado a indicar as comprovadas atenuantes 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, (alíneas "c" e "f" - inciso 

"I"- art. 68) deixou de indicar, no mínimo, duas circunstâncias atenuantes que beneficiariam a 

Recorrente, pois reduziriam o valor da multa aplicada. 

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 circunstâncias atenuantes, 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. 
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IV - FUNDAMENTOS: 

IV-a AUSÊNCIA 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, exceto em relação à multa, referente a qual houve aditamento, em 

relação aos demais pontos controvertidos, e que foram objeto da defesa, 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 defes~ 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, 

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 ~to 

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: 
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I 
ADWNISTRATIVO. SUNAB. AUTO DE INFRAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO. 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, H -

SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJ 14.08.1995 p. 24015 LEXSTJ Jol. 

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 COPAM, 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 DA EDIÇÃO DO DECRETO ESTADUAL N.o 44.844/2008. PROCEDIMENTO DE 
LICENCIAMENTO AMBIENTAL EM CURSO QUANDO DE AUTUAÇÃO. DENÚNCIA 
ESPONTÂNEA. NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO DE DEFESA. 

De início a Recorrente esclarece que é um empreendimento implantado em 

04/08/1989 (doc. 03), ou seja, desde antes da edição do dito Decreto Estadual !n.0 

44.844/2008, que estava em processo de licenciamento de Operação em caráter Corretivo 

(FOB n." 0313805/2015 - FCEI de Referência n." R341816/2015), sendo que o Processo 1 de 

licença de Operação Corretivo tardou a ultimar por motivos alheios à vontade da Recorrente. 

Reconhecida a ausência de fundamentação da decisão recorrida, ou, ainda ~ue 
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. 

Assim, em que pese o Auto de Infração lavrado em desfavor do empreendimento 

ter como objeto o fato de que este, quando da realização de vistoria peio órgão ambiental, 

encontrava-se em operação desde 04/08/1989, sendo a ausência de licenciamento ambiental 

para operação infração prevista no Decreto Estadual 44.844/2008, ainda assim a penalidj)de 

imposta no caso em comento deve ser afastada. 



14 

Isto porque o próprio Decreto Estadual 44.844/2008 prevê a hipótese ~e 
regularização ambiental por meio de obtenção de licença de instalação e licença de operação 

em caráter corretivo, ressaltando-se, nesse aspecto, que quando da autuação o 

empreendimento já havia formalizado procedimento para obtenção de referida licença. 

Vejamos o disposto no art. 14 do Decreto Estadual 44.844/2008, que dispõe sobre 

a licença em caráter corretivo e suas condições: 

Art. 14. O empreendimento ou atividade instalado, em instalação ou em 

operação, sem a licença ambiental pertinente deverá regularizalse 

obtendo LI ou LO, em caráter corretivo, mediante a comprovação be 

viabilidade ambiental do empreendimento. 

§ 1º O empreendimento ou atividade instalado, em instalação ou jm 
operação, sem a devida AAF deverá regularizar-se obtendo a respectiva 

AAF, em caráter corretivo. I 
§ 2º A demonstração da viabilidade ambiental do empreendime1to 

dependerá de análise pelo órgão ambiental competente dos documentos, 

projetos e estudos exigíveis para a obtenção das licenças anteriores, ou 

quando for o caso, AAF. 

§ 3º A continuidade da instalação ou do funcionamento de 

empreendimento ou atividade concomitantemente com o trâmite do 

processo de Licenciamento Ambiental ou de AAF previstos pelo caput T § 

1º, respectivamente, dependerá de assinatura de Termo de Ajustamentof de 

Conduta com o órgão ambiental, com previsão de condições e prazos p ra 

instalação e funcionamento do empreendimento ou atividade até a ua 

regularização. 

§ 42 A possibilidade de concessão de LI e de LO, em caráter corretivo, não 

desobriga os empreendimentos e atividades considerados efetiva ou 

otencialmente oluidores bem como os ue ossam causar de rada ão 

ambiental, de obterem o prévio licenciamento ambiental, nem imped a 

aplicação de penalidades pela instalação ou operação sem a licença 

competente, exceto nos casos e condições previstas no§ 22 do art. 9º e no 

caput do art. 15. (Destacamos) 
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Nesse aspecto, em que pese a previsão legal de que a possibilidade de conces$ão 

de Licença em caráter corretivo não impede a aplicação de penalidades pela instalação ou 

operação sem a licença competente, o mesmo dispositivo já prevê as exceções à possibilidade 

de imputação de penalidade as quais encontram se prevista no §2° do art. go e art. 15 do 

mesmo diploma legal. 

Desta forma, o empreendimento ora Recorrente encontra-se amparado na 

exceção do art. 15 do Decreto Estadual 44.844/2008, de forma que a penalidade aplicada dfve 

ser cancelada. 

Segue dispositivo do art. 15 do Decreto Estadual: 

Art. 15. Será excluída a aplicação da penalidade decorrente da instalação 

ou operação de empreendimentos ou atividades ambientais e hídricas, 

anteriores a publicação deste Decreto, sem as Ucenças Ambientais, ou 

AAF ou outorga de uso de recursos hídricos, pela denúncia espontânea, se 

o infrator, formalizar pedido de LI ou LO ou AAF, em caráter corretivo, ou 

outorga pela utilizacão de recursos hídricos e demonstrar a viabilidade 

ambiental do empreendimento ou atividade. 

§ 1º Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de 

qualquer procedimento administrativo junto à SEMAD e às suas entidapes 

vinculadas ou medida de fiscalização relacionados com o empreendimento 

ou atividade. 

§ 2º A denúncia espontânea na forma do caput não exclu i a 

responsabilidade administrativa pelas demais infrações cometidas em 

decorrência da instalação ou operação do empreendimento ou atividad~. 

§ 3º A denúncia espontânea opera efeitos desde a data da caracteriza,ção 

do empreendimento ou atividade, por meio de Formulário de 

Caracterização do Empreendimento - FCE, até a data de vencimento. do 

Formulário de Orientação Básica - FOB, no caso de não formaliz~ção 

tempestiva do processo. 
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§ 42 Na hipótese de formalização tempestiva do processo, os efeitos da 

denúncia espontânea operarão até obtenção da licença Ambiental, AAF e 

outorga. (Destacamos) 

Com efeito, de acordo com o auto de infração o empreendimento iniciou suas 

atividades em 04/08/1989, ou seja, em período anterior ao Decreto Estadual 44.844/2006. 

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

formalizou processo de Licenciamento Ambiental para fins de obtenção da licença de operação 

em caráter corretivo. 

Por sua vez o auto da infração em comento, datado de 28 de setembro de 2015, é 

posterior a formalização do procedimento de licenciamento, observando-se os requisitos do 

art. 8• do Decreto Estadual 44.844/2006: 

Art. 82 Entende-se por formalização do processo de Licenciamento 

Ambiental e de AAF a apresentação do respectivo requerimento, 

acompanhado dos documentos, projetos e estudos ambientais exigidos 

pelo órgão ambiental competente. 

Assim, do quando da lavratura do auto de infração, o empreendimento Já se 

encontrava em processo de licenciamento ambiental em período anterior, FOB n.• 

0313805/2015- FCEI de Referência n." R341816/2015 

Desta forma, além da aplicação da penalidade ser vedada pela legislação que 

regula a questão, não faz sentido algum o fato de que ao mesmo tempo em que o órgão 

ambiental esta a conceder LOC por processo espontaneamente formalizado pela Impugnante 

autuar a empresa pelo funcionamento sem a devida licença. 

Ora, na medida em que se esta a tratar de licença em caráter corretivo. 

pressupõe-se a própria ausência de licenciamento ambiental anterior a operação, 

configurando, assim, denúncia espontânea, nos termos da legislação ambiental. 

Nesse aspecto, impõe ressaltar que a previsão de aplicação de penalidades 

constante do §4. do art. 14 do Decreto estadual 44.844/2006 certamente está a tratar de 

infrações outras que não a prevista no código 106 ou, tratando-se da infração constante do 

Código 106 deve esta ser ANTERIOR à formalização do procedimento de licenciamento com o 
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intuito de se evitar que os empreendimentos descumpram deliberadamente a legislação, o 

que não e o caso da Recorrente. 

Tanto o empreendimento vem buscando estar sempre em regularidade com suas 

obrigações ambientais que não há qualquer outro auto de Infração ambiental anterior que 

eventualmente lhe fora imputado. 

Mesmo o auto de infração impugnado evidencia e inexistência de poluição ou 

degradação ambiental. 

Assim, em razão da formalização de procedimento de LOC apto a configurar a 

denúncia espontânea que, por sua vez deve afastar e imputação de penalidade nos lemos do 

art. 14 e 15 do Decreto Estadual 44.844/2008, sem restar constatado qualquer preju'ízo 

ambiental, devendo a multa ambiental aplicada ser cancelada. 

Nesse sentido é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais; 

EMENTA: Administrativo e Ambiental. Mandado de segurança. Autoridade 

coatora. Legitimidade passiva. Dificuldade na identificação. Estrutura 

administrativa complexa. Preliminar rejeitada. Sentença cassada. Causa 

madura. Inteligência do art. 515, § 3.", do Código de Processo Civil. 

Armazenamento e estocagem de "coque' sem licença ambiental. Suspensão 

das atividades. Denúncia espontânea. Pedido de licença de operação {LO) 

em caráter corretivo. Art. 15 do Decreto Estadual n: 44.844/08. Penalidade 

excluída. Ordem concedida. 1. Malgrado o auto de infração e o termo de 

suspensão de atividades hajam sido lavrados em formulário impresso da 

Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável -

SEMAD, havendo o servidor responsável pela respectiva lavratura 

consignado como sendo a fiscalização de titularidade da Fundação Estadual 

de Meio Ambiente - FEAM, de se abrandar os rigores impostos na Lei n.o 

12.016/09 na fixação da autoridade coatora, porquanto o particular não é 

obrigado a conhecer a fundo os meandros da estrutura administrativa, 

mormente na hipótese vertente, em que órgão ambiental {SISEMA) do 

Estado é de formação complexa e descentralizada. 2. Os empreendimentos 

ou atividades ambientais anteriores Ambientais. a publicação do Decreto 

Estadual n.0 44.844/08, sem as Licenças Ambientais, ficam excluídos da 

aplicação da penalidade, pela denúncia espontânea, se o infrator formalizar 
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pedido de licença de instalação (LI) ou licença de operação (LO), em caráter 

corretivo, e demonstrar a viabilidade ambiental do empreendimento ou 

atividade. 3. Hipótese em que os documentos que instruem a inicial do 

"writ" dão conta de que a impetrante apresentou denúncia espontânea e 

protocolou pedido de licença de Operação (LO) em caráter corretivo, sendo 

intuitiva a viabilidade ambiental do empreendimento, porquanto há muito 

instalado no terminal de cargas rodo-ferroviário de Sete Lagoas/MG. 4. 

Recurso provido. (APELAÇÃO CÍVEL W 1.002409548598-2/001 - COMARCA 

DE BELO HORIZONTE - APELANTE (S): VIGO ADM TERMINAIS LTDA -

APELADO (A) (S): FEAM FUND ESTADUAL MEIO AMBIENTE - AUTORID 

COATORA: PRESID FUND ESTADUAL MEIO AMBIENTE FEAM - RELATOR: 

EXMO. SR. DES. MAURO SOARES DE FREITAS PUBLICAÇÃO: 14/04/2011) 

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

que seja reconhecida a insubsistência da autuação. 

V - 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 010254/2015 e ACOLHER AS ARGUMENTAÇÕES suscitadas, e absolve-la da 

imputação da infração administrativa ambiental que lhe é feita, obedecendo-se, em tudo1 às 

formalidades e determinações legais. 

Em caso de inteligência divergente e prevaleça o entendimento de cometimento 

de infração administrativa, o que a Recorrente não admite veementemente, que a absurda 

multa aplicada no valor de R$ 23.836,08, pois foi considerada apenas uma circunstância 

atenuante prevista na alínea "C::', do inciso "1", do artigo 68, do Decreto 44.844/2008, sendo 

que o empreendimento também faz jus ao previsto na alínea "f' do mesmo inciso e artigo, que 

seja o valor da multa reduzido considerando as duas atenuantes, por ser de direito. 

Finalmente, a Recorrente se dispõe a assinar termo de compromisso com a 

SEMAD elou entidades vinculadas e cumpri-lo no prazo fixado pelo órgão respectivo, para 

modo de ser atribuído EFEITO SUSPENSIVO A ESTE RECURSO, conforme prescreve o art. 47 do 

Decreto 44.844/2008. 
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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. 



DOCUMENTO 1- notificação indevida de débito 



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

NOTIFICAÇÃO DE DÉBITO 

Prezado(a) Senhor( a) José Belmiro Monti Neto e Outra- Granja Mayra I 

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

Auto de Infração n °: 10254/2015 
Emitido em: 28/09/2015 
Processo n°: 436635/16 

Tendo em vista a não apresentação de defesa administrativa, na tentativa de evitar a í~scríçào do 
débito em Dívida At1va e consequente execução judicial, conforme determina a Lei, a ftiutoridade 
competente decidiu conceder-lhe o prazo de 30 (trinta) dias corridos para quitação da div1da, 
através do(s) Documento(s) de Arrecadação Estadual- DAE, anexo, pagável(eis) em q~alquer 
agênc1a dos Bancos do Bras11, ltaú, Bradesco. Cooperativo do Bras1l, Mercantil do Brasr\ HSBC 
Bank Brasil. Unibanco, Caixa Econômica Federal, Banco Santandcr. 

• I 

Caso não Seja possível a quitação integral, v. sa poderá efetuar o pagamento parcelado, apenas 
do crédito Estadual não' tributário resultante de multas aplicadas, mediante solicitação, ~evendo 
ser preenchidos os requisitos do Decreto Estadual 46.668/14. I 
Informamos, também, que o débito ora apresentado não representa a inexisténcia de outros 
débitOS. I 
Caso a autuação gere Reposição Florestal/Pesca V so estará recebendo do1s (02) DAE's para 
pagamento. I 
Solicitamos a V. sa desconsiderar esse expediente caso o débito referido já tenha sido1quitado, 
situação em qu. e a informação do pagamento é necessária para solucionar a pendêncil , com 
cópia da quitação para o endereço abaixo Informado. 

Atenciosamente. 

f J&N'-' ~--V '-v'- -
Assinatl1l'á do Responsável - MASP/RG 

Jose Amaro de Oliveira Almeida Junior- Consultor Ambiental 

Rua Cel Franc1sco Braz. 119 - loja 5 

Centro 

CEP 37500-052 ITAJUBÁ- MG 

• 

Aveo•da Manoel D'"''· 1·1; - 1 ndus!nol J K - 37062· 7 BO - V "'girhJ - .,0 - Tel: (35) 3229, 19 73 ~ 

l 



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 l11teiro Teor 
CERTIFICO que revendo no Canório imobiliário a meu argo, 

em livros próprios, no livro de Registro Gernl nu 2Z, as fls. 126, consta a Mat.-iculn 4945, 
de seguinrc teor 
I\1ATR1Cl"LA n.0 4945- Dat<J : 17 de Dezembro de 2009. 
li\'IÓVEL- UI\! terreno rural. dividido com a área dl! 73,1049 h as c benfeitonas, siruado no 
I3airrv Anhuma::. 'C.'ontt:nJas. deste municipio, dentro das ~eguint~s_ divisas c ~onfronições: 
Part111do pelo pvll{O M 1. wm coord~.:nadas UT:V1 tN-'7.)-W.O:?.),)Ü e L=450.093,20 com 
Azimute- Magn~uco de 259 '28 · 19" SO, segue em cerca sinuosa de 1,43l,l O marge ndo a 
Estrada Municipal/Bairro até o ponto M2, com Azimute-Magnético de 51 °57'23" N segue 
com cerca sinuosa de 491,00 metros conii·ontando com os sucessores do Sr. Benedito Pereira 
Vilela e outros at0 o ponto M3, com Azimute-Magnético de 69°24'53" NL, segue em cerca 
sinuosa de 22,00 me(ros confrontando com sucessores de Sr. Nico Chagas até o ponto M4 
com Azimute- !vfagllético de L16° 11 '56'' NL segue em cerca sinuosa 458,00 1r crros 
<.:nnfront•u1d~~ COlll o S:·. Silvestre Lcit<: Braga até o ponto i\15. ~.:om Azimute-Magnético de 
l 62''3 'l T s~:g.u~ em cerca sinuosa de 541,90 metros confrontando ~.:om a Sra. Maria 
Aparecida Rezende Monti até o ponto M6 com Azimure-l'Vlagnéuco de 251°51 '27" O. segue 
em cerca rt:ta dl' 433,60 mc(ros confronrando do com o Sr.Luiz Peres da Silva até o ponto 
.\17 com AzimtHc-Magnético de 251°32 '2" O, segue em cerca reta de 2G8,50 metro~ até o 
ponto MS. com Azimute-M:-~gn~ti<:o de 173°53'5" S segue <.!111 cerca reta de 257,20 metros 
confrontando do ponto \17 ao M9 com o Sr. Benedito Batista Fmia. Do ponto M·~ com 
Azimute-m:.~gnético de I n·'S3 '15'. S "cgue em cerca reta de 345,40 metros confro! tando 
com o Sr. L~v;1 ldo ,\c.Jriuno de Lim<I até o ponto inicial J\11 onde se deu início ~ fim. 
PROPRlETARIOS: Sebastifll) Pereira Vilela, brasileiro, Militar, RG: 140576 MAE CPF: 
003.658.82,1/53 c~1s3do no regime de comunhão universal Jc bens com Abigail . uerra 
Vikla, brasileira. funcionário publica aposentada, ponador da cm1eira de identidade: 5!456 19 
SSP/PE e CPF: 235.499.634/91; José Luiz Vilela, brasileiro, agricultor, RG:M-2.406.463-
SSP/SP CPF: 1•13.735.756/72 casado no regime da comunhão universal de ben$ com 
Cc!L:stina Carv,dho Vilela, brasileira, do lar, RGM-12.9l8.698-SSP!tv1G e) CPF: 
839.855.226/34; Maria Vilela Santucci, brasileira, do Lar, RU:M-29 .266.201-4-SSP MG e 
CPI·: ~14.674.6:)))/01 rnsnda no regime da comunhão universal de bens com Sebastião 
Samucci, br:.1silciro. tl.mcionário público, RG:2.894.036-SSP/SP e CPF: 454.042.9'18/34; 
Rai111undo Vilc.l<t, brasileiro. co~1erci~nte, RG:Ivl-3.090.572-SSP~M~ e CPF: 386:86?-10_6/63 
casado no rcg1mc da comunhau umvcrsal de bens com Mana Celeste Magiiom V1lela, 
brasileira. Ap~s~ntada. - ~G:M~_4.4•6~.8~9~SSP~G e ~PF: 192.768.~~6tCi8: Antônio f ereira 
Vikla. brasú~m,. t3anc<1I'IO. RC,:78 IJ9)-SSP/PE c CP r: 062.842.72411'2 <.:asado no reg~me da 
cnmunhão uni vi..'.' sal de bem. co1n Sarisce wl~ria Pacheco V.ik1a. bra~dl!ira, D ~~~~ta. 
RG:948954-SSP PE e CPF: 500.209.80-1/97; Mana ck Lourdes VIlela dos Santos. bra 1lem1, 
s~:~:rctária, H..G: I O 215.093-SSJ>ISP e CPF: 738.228.338/00 casado no regime da comunhão 
universal de bm::; com Oduvaldo Alves dos Santos, brasileiro, Funcionário Pf blico, 



Rli:l0::!!5 108-8-SSP/SP e CPF: 547.792.438115; Benedito Pereira Vilela, brasilcin~, 

com~rciante, RG·I2 h9S.793-SSP/SP e CP!·: 214.768.376/00 casado no regime da comunhão 
univ~rsal de bens com Rosangcln do Nascimento Vilela, brasilctra, do Lar, RG:9.459.704:
SSP SP e CPT· 213.581 096172: l uiz Pereira Vilela, brasileiro, Motorista, RG:l6.163.936~ 
SSPtSP .: CP r 31 O.ú40.006/49 ca:;:tdo no n:gime da comunhão parcial de bens com ~'Iaria 
:\rat-cctda Souza Vilela. hrasilcira, do Lar, RG l'v1--L275 638-SSP/iv[(l e crr,: 
59~.51Jl.5%'X7. n::,tdenres nesta cidade, Carmélia Vilela Gonçalves. brasileira, do Lar, 
Rü: I .:I 629 765-9-SS PIS P c CPF: 026.013.728/69 casado no regime da comunhão ut11versal 
de bt:ns com Antôni\• Cados Bento Gonçalves. brasileiro, Técnico, RG: l 0.691.848-5-SSP/SP 
e CPF· 975.5)7.978/87; Marcelo Peretra Vilela, brasiletro, comerciante, RG::vt-3.076.530~ 
SSP ·rv!G e CPF 6"'6 283 626172 cRsado no regime da comunhão parcial de bens com Marip 
Lucta Carneiro Vilela. brasileira, Professora, RG:M-4.517.722-SSP/MG c CPF: 
6MU'25.496/04. propnetáno::. neste município; Ana Elvira Macedo Monti, brasileir~, 
solteira. tvlédtca Vetcnnúria, RG: -M-3.837.325 SSP/MG e do CPF. 596.064.366-91 e José 
lklmiro Monti 'Jcto, brasileiro: Avicultor,RG: M-1.104.052 SSP/MG c do CPF 
286 R63.736-15, C<~sado no regime da comunhão universal de bens com Vanda Maria & 
~ouza \tonti. brasil...:ira, tlo lar, RG: M-1.615.261 SSP/MG e do CPF 451.153.706-20, todo~ 
propnctanos neste mumc1pto de Pcdralva. REGISTRO ANTERIOR: n° 
17/~0/21/23/24/25·:6/27/28 t: 30 da matrícula 193. O referido é verdade e dou fé.**.,.,.......,.. , 
H- OI - 4945- ~.,s lermos da Escritura Pública de Divis~o de 15/J2/2009, das notas do 
Cart )rio do '~ O fi..: to desta comarca, em s/livro 51, fls. 22, o imóvel constante destb 
JllL1triLlll:l p~~·:>OLI 1 FCJ'Ie••t:er dLl s~plintc rorma. a úrea de -18,45393 h as a José Bclmirb 
1\lonti 1\c:to. brastluru . .'\'.JLultor. RG: ~l-1.104.052 SSP/.\IG c do CPF 286.863736-IS, . ' 
casado no rcgim~.: da comunhão universal de bens com Vanda Maria de Souza Monti, 
brasilma, do lnr, RG: tvl-1.615.261 SSP/MG e do CPF 451.153.706-20, proprietários neste 
município: " área de 24,65097 has a Ana Elvira Macedo Monti, brasileira, solteira, Médica 
Veterinária, RG: \-1-3.837 325 SSP/MG e do CPF. 596.064.366-91, proprietária neste 
município. no vai :1r de R$ 290.000,00 (duzentos c noventa mil reais). Pedralva, l7/12/200Q. 
OBS cem. no CCIR.n"'-1422910073318 com área de 19,0 has em nome de David Monteirp 
\'i h.: a ano 2003/04 'OS devidomt:nte quitados ~ fTR n"2453626-l com área de 18,9 has em 
nome de David Monteiro Vilela e Filhos ano 2004 à 2008; CCIR. n° 1290230089585 corh 
ún.:a Je 43,70 has em nome de José Belmiro Monti Neto e outros ano 2003/2004/2005 
quitados L:m 20/0 ! .. 2005 :CCfR n<> 4290230089232 com área de 24,20 has em nome de Jos.ê 
lklntiro Monti Neto ano 2003/2004/2005 devidamente quitado e certidão negat1vo de débitp 
do ITR ~uh n'' 2.36!!97-9 e n"2.363.743-9 com a área de 24.20 has c 43,70 haJ, 
respcctivaml.!nt~ -: tr. nome de Jos.! Belmiro Monti Neto. *"-'"'·'*"'"***"'"'*"'**"'"'"'*******••"'j 
AV- OI -4945 -1\JiSERVA LE.GAL: Em cumprimento ao§ 3° do artigo 16 que determina a 
1 ~~i n.'1 

..:. 77 1 d · 1 ~ de st>rc:nbro de 1965, Lei florcst:tl 14.309. de 19/071~002 e ~ 
:·qu..:rimcnto d~;.. prvpriet:'q·i11s que juntaram planta. mcmuri,ll descririvl' e tenno dt 
rl.!SlJllnsabi I i d..1dt de prcser\ açJo de tlor-:sta, firmado pela autoridade tlorestal, Dr. Lu\s 
1:crnando Rocha L~orges. engenheiro llorestal, CREA 65838/D, NopPA/IEF ivlASP 1147282-
ú, datado de 15/ I O '20 1 O. a verba-se o gravame da área de 05,08.87 bas para a constituição da 
reserva legal. deJinida pelo artigo 1", § 2n, inciso !li do código norestal, cujos car<~cteristicos 
e coní'rontações ,;1\o os seguintes: Reserva Legal "A'- Gleba I: Dentro das seguintes divisas 
a pnrtir do ponto inicial RI -1. com coordenadas UTtv1 (N7.540912,10 e L450.049.80), com 
Al.umne-\ Iagn~. ico de 24 1'0 52 ·59'' SO, segue em linha sinuosa de 466,90m m<~rgcando 'a 
mata até o ponw R 1-~. com Aztmutc-\lagnético de 338"29'45 NO, segue em linha sinuosa 
m<:~rgcando a fntxa de dnminio de 30,00m da A.P.P. de 195,80m até o ponto Rl-3, com 
Azimute-Magnéti~o de 77°5! '48" L, segue em linha sinuosa de 416,40m margenndo a mata 
rm' o ponto Rl-'-1 com Azimute-Magnético de 88°30'32" L, segue em linha sinuosa de 
481.70m marge<u·tdo a estrada interna até o ponto inicial R 1-l, onde se deu início e fim do 
lcnmramcnto quL· concluiu-se com a área total de 42.339,30 m~ ou 04.23.39 hcctard. 



Reserva Legal "A' - Gleba 2: Dentro das seguintes divisus a panir do ponto inicial R2-l, om 
coordenadas liTi\1 1 N=7.540853.90 e L=450.032,80), com Azimute-Magnético de 65"2'51 
1\L, segue em linha sinuosa de )27,30m margcnndo a estrada intema c pé do barranco dos 
galp0es :ué o pollt·:l R~-.2. cor,. Azimute-:\llagnético de 63°45'31'' i'. I., segue em linha 
smu1.)SJ de 204.50m margeando a estrada tmerna mé o pomo R2-3. com Azimute-:Vlagndtico 
de 21 1"0'32'' SO. segue em hnha rc.:ta de 155,20m até o ponto R2-4 com Aziniute
Magnérico de 271°3 3' 16" O, segue em eerea linha sinuosa de 251 ,80m margeando a estrada 
interna até o ponto inicial RI-!, onde St! deu inicio e fim do levantamento que concluiu-se 
com a área total de 24.698.50 m~ ou 02.46.98 hectares. Reserva Legal "A"- Gleba 3. Dentro 
das :-,cgullltes divb:1s a pnnir do pomo micial lU-I. com coordenadas U f'M (N=7540.94V,20 
t: L --!50. 1-15 .-lO). corn At.imule-:VIagnético de 4 7°-l-l' 3 7" NL. segue em linha sinuos~ de 
~70.70m ale o pullo R3-2. I..:OJll Azimute-Magnético de 124°46'54'' SL, segue em linha 
si11uosa rnargeando ~strada intema de 153,60m até o ponto RJ-3, com Azimutc-Magn4tico 
de 210ul7'55" SO. segue em linha reta de 102,64m até o ponto R3-4 com Azimule
i\lagnctico de 8"~ .1·39 .. 'l. seg.uc em linha sinuosa de 169.80m margeando a ~strada interna 
.. H~ o ponto inicr:r. l{ 1-1. omk se deu inicio e fim do levantamento que com:luiu-s~: <.:3m a 
area lotai d~: 21AU1,30 m~ ou 02.14.07 lh:ctnrcs. Pedralva, 07/11/2010. Códtgo. -1131-0 -
Emolumentos· R.$ H 98- Tl'J: R$ 3.00 c Rccompc: R$ 0.54- Total: R$ 12,52. *****-"**>~<*** 
A\'- 02- -19-15 - Rl.:SLIZ\",\ l.LG/\L COMPENSATÓRIA: l.:.m cumpnmcnto au § 8" do 
anigo I 6 que JetLn .1ina a Lei n.'' .:J 771 de I :'i de scrembro de 1965, Lei Florestal 14.30~. de 
19107<~002 c a r~..:,I.Jcrimenro do:, proprietários que jumaram planta. memoriul descritivo e 
termo de respons:1btlidacle de preservação de floresta, firmado pela aworídade florestal. Dr. 
Luis l;crnando Rocha Borges, engenheiro florestal, CREA 65838/D, NopP A/IEF MASP 
1 !4 7282-6. datado de 151101201 O, fica averbado nesta Matricula a reserva compensatória 
com a área de 05 77.64 has. as qllais estão localizadas na Matrícula n.0 I 048. do L2F, lls. 
:7\'. deste ser\'iço r~g!stral. cujas características e confrontações foram descritas na A V'-03 
uaquda rvlatnwla. J>edrah·a. 07/12/2010. Código: 4135-0- Emolumentos: RS !).98- ITJ: RS 
1.00 e Rccompe· R~ 0,5-1- Total · R$ 12,52 ... ,.. ...... **·t * ~ '**·""** ~*"*"'"' "•·***" ......... •· • **"' 
R - 02 - 4945 - Prutoculo n'' 2223 1- Nos tennos da C~dula Rural H ipoLccária n" 40/01347-2 
de 25/04/2012. o it ·1óvd constante d~;:,ta matrícula, foi oferecido e dado em hipoteca de ! 0 

gr,lll pdos proprit:t:ll'io~ José Bclmiro Monti Neto, brasileiro. t\\icultor. RG: :'v1-1.!04.052 
'))[l i \ IG c dl.' CP I: 286.863. 73ô-15. c::~sado no regime da comunhão uni vcr.;al de bens 'com 
\'amh \lari;~ de ~ . •uLJ :\lonti. brasJieira. uo lar, RG: :Vl-1.615.261 SSP/iv1G c uo CPF 
-15!.15J.7llú-:U c .:\na [·1\'Íra i\L~tcdo 1\lonti. brasileira. solteira. Médica Veterinária, RQ:y(-
1.S37.3~5 SSP/l'vJ(, ~..! dn CPr. 596.064.366-9l. proprietários neste município no cr~dor 
Bancu Jo Lk•:·iil S '.\. CNPJ: n" Otl D00.000/5608-12. no ndor de RS 650.000,00 (seiscentos c 
t:Íntjl ... t:nt.t mil reai:,l. com vetKI11l\..!11tO em 25/04/2013. Pedralva, 30/0-1/2012. **"'"'****"+•u 
O REFERIDO É \'CROADE I!: DOU FÉ. 

•l 2 IrA' ).:J'/ 



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