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ILUSTRíSSIMO SENHOR SUPERINTENDENTE REGIONAL DE REGULARIZAÇÃO

AMBIENTAL NORTE DE MINAS.

Ret. Ofício nO 1268/2017 DRCP/SUPRAM

Auto de Infração na 4866512015, substituído pelo Auto de Infração na55304/2016

Nome do Autuado: CONSTRUTORA EFERCO LTOA

Número do CNPJ do Autuado: 16.917.593/0001.95 SUPRAMtKlRTE D~ \~INA~
Pro~ r."~. I i "JJ.C< 1-
Rec9ll7dllem~ wJQr~
Visto11..:hui,J.IJ~Ahd.,.>

I
CONSTRUTORA EFERCO LTOA, pessoa juridica de direito

privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n' 16.917.593/0001-95, com endereço na BR 135,

Km 03, Bairro Eldorado, no Município de Montes Claros, Estado de Minas Gerais, CEP I

39.401-277, por seu advogado e procurador abaixo assinado, conforme instrumento de,

mandato incluso nos autos, com fundamento no artigo 54, inciso 11e parágrafo único,
I

incisos 11 e JII do Decreto nO 47.042/2016, vem, à presença de V. Sa., ap1resentar
I

DEFESA/RECURSO ADMINISTRATIVO contra os lermos do Ofício n' 1266/2017

DRCP/SUPRAM, O fazendo nos termos que a seguir aduz.

DA SíNTESE DO CASO,

No dia 08/07/2015 foi lavrado o Aula de Infração n° 46665i2015.

Neste contexto, foi emitido o Ofício nO461/2016 SUPRAM NM
I

comunicando que devido ao equívoco verificado na tipificação da infração, o Auto de

Infraçiio n' 46665/2015 foi substituído pelo Auto de Infração n' 55304/2016.

Houve a apresentação tempestiva de defesa administrativa

endereçada a DAICP, na forma prevista no artigo 33 e seguintes do Decreto Est~dual n°,

44.844/2008 clc as disposições estabelecidas pela Lei Esladual n' 14.184/2002.'É o que

prova cópia do respectivo AR que segue anexo1
.

/

I Decreto Estadual nO 44.844/08 - Art. 39. Será admitida a apresentação de defesa ou recurso via postal,
mediante carta re istrada verificando-se a tem estividade ela data da sta em.
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I,
Diante disso, no dia 22/08/2016 foi protocolado nesta Regional

uma manifestação informando sobre a existência daquela defesa admihistrativa

apresentada contra o primitivo Auto de Infração nO 48665/2015.

Naquela petição registrada sob o protocolo nO R028275'f12016, a
I .

recorrente sustentou que a existência de defesa administrativa pendente de decisão pela

autoridade competente teria criado um óbice intransponível ao lançamento e COb~ançado

débito objeto do novo Auto de Infração n' 55304/2016, decorrente da penalibade de

natureza ambiental.

E mais, manifestou ainda sobre a desnecessidade de

apresentação de nova defesa, tendo pugnado pela convalidação dos atos já pratibados.

Após análise do caso, o advogado subscritor foi verLmente

informado pelo setor jurídico da SUPRAM NM sobre o deferimento do pedido for~ujado e

que deveria aguardar a decisão sobre a defesa então apresentada.

administrativa endereçada a DAICP.

devidamente

Lembrando que até o presente momento a recorrente I não foi

notificada sobre eventual decisão proferida em relação aquela defesa

I,

2

Entretanto, foi lavrada a Notificação de Débito, acompanhada do

respectivo Documento de Arrecadação Estadual - DAE, que segue em anexo.

Eis a síntese necessária.

DO DIREITO

o Auto de Infração n' 48665/2015 foi substituído pelo Auto de

Infração nO 55304/2016 porque o agente autuante, no momento da lavratura do' auto de,
infração, lançou de forma incorreta a tipificação da infração. [

A correção de ofício da tipificação da infração, por si s6, não é,
capaz de tornar nulo quaisquer dos atos praticados no processo, sendo imprescindível a, ,
comprovação de prejuízo para a defesa com a correção e convalidação do ato. I'

I,
I

Sobre o assunto, importa trazer à baila o dispositivo expresso da

Lei nO 9.784/1999, que regula o processo administrativo no âmbito da Admi~istração
i,

I



e que prevê a convalidéi.ção nosPública Federal, aplicável subsidiariamente ao caso,

seguintes termos: ;

I

Art. 55. Em decisão na qual se evidencie não acarretarem Ilesão ao

interesse público nem prejuízo a terceiros, os atos que apresentarem

defeitos sanáveis poderão ser convalidados pela própriaAdminibtração.

Nesse sentido, no presente caso, tendo sido apre.Jntada a

defesa administrativa contra o primitivo Auto de Infração n° 48665/2015, entJndeu-se

desnecessária a apresentação de nova defesa contra o novo Auto de Infraçãd lavrado
I

(Auto de Infração nO55304/2016) porque não se verificou nenhum prejuízo para <3.defesa

com a correção e convalidação do ato.

A conduta descrita está correta, somente o tipo admirjlistrativo

infringido foi apontado inadequadamente.

I
A correção da tipificação da infração no presente caso não

constitui vício prejudicial, sendo incapaz de tornar nula a defesa admi~istrativa

apresentada em momento pretérito, devendo, portanto, ser reconhecida aquela ~rimitiva

defesa administrativa apresentada tempestivamente.

De acordo com o princípio da instrumentalidade das formas,

somente será determinada a nulidade da defesa administrativa apresentada quando

comprovado prejuízo á parte (pas de nullité sans grief).

Na espécie, a adequação, no curso da instrução, da tipificação da

infração, ainda que disso tenha resultado um agravamento da situação, mostrou-se

desnecessária a apresentação de nova e específica defesa porque a recorrente anuiu

expressamente aos termos do Auto de Infração nO55304/2016, lavrado em substituição

ao Auto de Infração nO 48655/2015, operando-se, assim, a consumação d6s atos

praticados
2
. 1

Ora, inobstante a manifestação expressa da recorrente, é vidente

que eventual ausência de manifestação explícita, em um sentido ou em outro, i~plica na

conclusão de que o autuado não se opôs a nova adequação da abrangência da ihfração,

I
2 Decreto Estadual nO44.844/05 - Art. 40. Apresentada a defesa ou recurso ter-se-á por consumado o ato,
não se admitindo emendas, salvo o disposto no 9 lOdo art. 35 deste Decreto.

3



, , I

ainda que lenha resultado em agravamento de sua situação, sendo imprescindível que

seja analisada a defesa já apresentada.

Por força da garantia à ampla defesa, Importa que a recorrente

seja previamente notificada sobre a decisão proferida em relação a suJ defesa

administrativa tempestivamente apresentada, para, querendo, efetuar o pagamento ou

interpor recurso da sanção para a instância superior no âmbito administrativo, sob pena

de nulidade do processo e na constituição do crédito.

Nessa senda, constituindo-se o Auto de Infração Ambiental, ato

administrativo inslaurador do processo administrativo punitivo, figurando a Jrova da
ocorrência do ato ilícito praticado, por óbvio que a validade do processo en60ntra.se

intimamente arraigada na garantia constitucional do devido processo legal.

Logo, o efeito jurídico que se extrai é a ilegalidade da decisão que

tornou definitiva a penalidade aplicada, gerando a nulidade do processo pJnitivo e,

consequentemente, do lançamento e da cobrança da multa ambiental. I I

DA CONCLUSÃO

, ,

Diante de todo exposto, considerando os fatos e fundamentos,
acima narrados, espera e requer seja recebida a presente manifestação como defesa ou

recurso administrativo, acolhendo suas razões para que seja determinada o'

cancelamento do lançamento e da cobrança da multa ambiental objeto do lAuto de

Infração nO55304/2016, lavrado em substituição ao Auto de Infração nO48655/2q15.
I

Do deferimento. I

Montes Claros/MG, 20 de junho de 2017.

~.~
~dO~I,'

OAB/MG 104.912
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'"22' ALTEBACAO COt{TRATUAL DA SQÇlepADE POR QYQTAS'Qe

RESPONSABILIDADEUMIIAPA - • CONSTRUTORAEFERCO L,ltlA"

FERNANDO TOMAZ FERREIRA, brasileiro, divorciado,
industrial, residente e domlcUladoá Rua PaImIra, n°, 3~.
1.401 - BaIrro serra em Belo Horizonte - Minas Gerais, pbftador
da CarteIra de Identidade no. MG-516.785, expedidlaí'pela I
Secretaria de Segurança Pública do Estado de Mina Gérals,
CPFIMF no. 066,170.266-91. .

SÉRGIO REIS THOMAZ, brasileiro, casado em regIme de
comunhao parcial de bens, industrial, residente e domiclHlildoà
Rua Geórgia. n' 44 - aptO403 - Bloco 85 - Conjunto Estrela
Dalva em Belo Horizonte- MinasGerais, portador da Carteirade
Identidade n° M-4.193,553 expedida pela Secretarie da
Segurança Pública do Estado de Minas Gerais, CPFJMFn'
489.927.606-30.

Estes unlCOs sócios da sociedade por quotas dE>
responsabilidade IImilada CONSTRUTORA EFERC()O:"WA.,
com SE>dena Rua Laranjal, n' 10 - Bairro Anchieta em Belo
Horizonte • Minas Gerais, inscrita no CNPJIMF soli:i>: no,
16.917.593/0001-95,com seus atos constitutivos reglsttados e
arquivados na JUCEMGsob o no. 3120109657-4 em 1S'07ll961
e última aileraçao sob o nO3929586 em 21/0512006. :":.:, . ,
DANIEL PALHARES FERREIRA, brasileiro, sijpirado
judicialmente, engenheiro civil, residente e domiciliado.Oll:.RUA
Guandhaus, nO 165 - apt" 201, Bairro Santa lúcla.elft,Belo
Horizonte - Minas Gerais, portador da Carteira de IdeIll1da!le~
MG-9.022.270 expedida pela Secretaria de Segurança
Pública do Estado de Minas Gerais, CPFIMF nO
035,549,366-77, ora admitido na Sociedade, na forma e
condições adiante especificadas.

Resolvem, na melhor fonna de direilo, proceder a alteraçllo dos rnencklnsdos
Instrumentos contratuais, e o fazem mediante as seguintes cllÍtlSutas e condlçoes
que, reciprocamente,ajust;m e outorgam,a saber:

1 - DA ALTERAÇAo
1,l-DACESSÃO DE COTAS

..- -" ~._.. ~-----

O s6cio SÉRGIO REIS THOMAZ cede e transfere, a totalidade de suas cota"lJOCieis
em número 3.611, no valor nominal de R$ 3.611,00 (Três mil e seiscentos;1l onze
reais), ao novo sócio ora admitido na sociedade DANIEL PALHARES FE~REIRA,
dando o cedente ao cessionário, bem assim à sociedade,plena, rasa e geral '!'JItaçIlo
quanto as cotas ora transacionadas, transferindo aos adquirentes tod~lreitos e

:J n--



. ~ . , . - - - _ ... ...._._--- _. _•• _M • ...-._.

obrigaçtles sobre as mesmas, presentes, pretéritas e Muros, pal'll nada tllElis.vir a
reclamar com base na presente avença, seja que litulofor,

Em decorrência da cessão de cotas, o capital social passa a ser dístrlbuldo enlte OS
sócios na forma a sagulr indicada.

NOME
Fernando Tomaz Ferreira
Daniel Palhares Ferreira
TOTAL

QUANT.QUOTAS

3.996.389
3.611

4.000.000

VR.UNITÁRIO

1,00
1,00

VR.TOTAL

3.996.389,00
3.611,00

4.000.000,00

2 - DA CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

FERNANDO TOMAl FERREIRA e DANIEL PALHARES FERREIRA, únicos s6cIos
da "CONSTRUTORA EFERCO LTDA", resolvem, pela presente aiteração, por
unânime consenso, aprovar novo instrumentQ oontratual, que passará, doravanle a
reger os destinos da sociedade, revogandO-lle. expressamente, as cláusulas e
condiçOes insertas nos instrumentos contratuais anteriores, o que fazem na malhar
forma de direito, mediante as seguintes cláusulas e condiçtles que. mútua e
reciprocamente outorgam e aceitam a saber : ., :

•

CLÁUSULA I
DA D&NO~NAÇÃO SOCIAL. SEDe e FORO

•• ••... .•
A sociedade gira sob a denominação social de CONSTRUTORA EFElRCO LTOA,
com sede na Rua laranjal nO10 - Bairro Anchieta em Belo Horizonte -MinaS'~êÍ'al$,
podendo abrir filiais. departamentos. lojas ou escritório em qualquer parta do.t&rlilório
nacional. Fica eleito o foro da Comarca de Belo HorizontelMG para o ajuizal11e1ltf1de
quaisquer açOs. pertinentes à Sociedade. • ,

CLÁUSULAl!..
DOS OBJETIVOS SOCIAIS:

A sociedade tem por objetivo sociel a execução dos serviços de lerraplenagem.
pavimentação, obras públicas e de arte, obras complementlres e de saneamento,
Edificações, Montagens Industriais. bem como todos os serviços próprios ou
vinculados a Construção Civil em geral. estudo e execução de serviços de limpeza
pública urbana e Industrial, e estudos e exeCUção de projetos e obras de prcleçllo
ambiental,

I,

cLÁUSULA 111
DO CA~I:r~L SOCIAL I ItlTEG~LIZACÃO li DlSTRIBU!S<~O:

O Capital social é de R$ 4.000,000,00 ( Quatro milhOEls de reais), dividido em
4.000.000 (Quatro milhões) quotas do valor nominal unitário de R$ 1,00 ( Hum real)
totalmente integralizado, e distribuldo entre os sócios da seguinte fo:>

,'" " -"_.-rj .. ____.l



NOME

Fernando Tomaz Ferreira
Daniel Palhares Ferreira
TOTAL

QUANT.QUOTAS

3.996.389
3.611

4.000.000

VFtuNITÁRIO

1,00
1.00

VR.TOTAI.

3.996.389.00
3.611",00

4.000.0Q0,00

cLÁUSULA IY.
DA ~~PONSABIUQADE.POS SÓCIQS

i

A responsabilidade dos sócios é, na forma da lei, limitada à importância total do
capttal social, mas lodos respondem solidariamente pela integraliZação dQ capital
social conforme artigo 1052 do Código Civill2002.

cLÁUSULA V
00 PRAZO DeDUBAçAO E INIcIQ DAS ATIVIDADES

,
I

o prazo de duração da sociedade é indeterminado, e o inicio de suas allvidades deu-
se em 01107/1981.

cLÁUSllLA YI
DA ADMINISTRAÇÃO E G.EFltNCIA DA SOC1EDAQS

-• ... '" ,

••••
•••

I

I
•••

A sociedade será adminislrada pelo sócio FERNANDO TOMAZ FERREIM,:ora
designado ADMINISTRADOR, cabendo a ele gerir a sociedade e executar e$~êfas
próprias da empresa na consecução de seus objelivos sociais, represenfi,AAi> a
sociedade judicial e extrajudicial perante Instltuiçães financeiras, bancárias,
fornecedores e clientes em geral, aulllrqulas e repartiçOes públicas fe4erais,
estaduais e municipais, enfim em todas as relaçOes junto a terceiros. • "••••
cLÁUS!lLA YII
DQ USO DA DENOMINAÇÃO SOCIAL:

A denominação social setã usada pelo sócio adminislrador retro nomeado, ;'0 qual
são delegados poderes para assinar pela sociedade. isoladamente. todos os
documentos inerentes à atividade empresarial. da mesma forma que assina e rubrica
a presente atteração contratual.

cLÁUSULA VIII
gA RETIRADA "fRÓ-LABORE"

Ao sócio administrador cabaré, mensalmente, a tnulo de 'Pr6-Labore~, uma
importância ,e qual será levada a débtto da conta de "Despesas Adminlstrallva8' .

.~ ,. ., i
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretar-ja dt: Estado de :\1eio Ambiente e Desem'olvimento Sustentável
Superintendência Regional de Regularização Ambiental
~orte de Mina:.

Oficio n° 461/2016 SUPRAM NM

Montes Claros, 20 de Abril de 2U16.

Prezado Senhor.

Foi recebido por vossa SCllhor~••.•o Auto dI.:InfláÇão 0°48655(2015, lIue penaliuva
o empre~odt'dor Cou:stl'utora Ef~rco LTOA pur WIllt'lt::r intra'iãu ambientaL

Ocorre quI,; houvl: .::quivm.:o na correta tipificação da infração, exig~nda do aIt. j~
do Decreto Estadual -~4.(j';4:2UOK Por t:S:-<: nJllti"l,'o, foi substituído pelo Auto de Jnfraçào 11<'

55304/2016, o 4,uatlh..: é cnC<tiuil1Da:.;u <:ill.Il:~;({llle'í(e ufidu,

Colocamo-fios a ••ossa disposição para csciarcçimento de eventuaü; dúvidas.

Atenciosamente,

Aramis Mameluque '\1ota
Superintendente Regional de Regularização Ambiental NM

~

'~;>' ---
.. "'C 7 .'_~.?"f)

Yur' . fael:r; O. l'ro\'ilo .
Diretor Regional de Controle Processual

SLPRAMlC'<)I

José Dani'el Cri~lo Figueiredo'
Estagi~ - .Jurídico

Construtora Eferco LTDA.
Monte Pascolll, n° 1105 -Ibituruna.
Montes Claros - MG
CEP.39401-347,

Avenida: José Correia ~khado, ~,fli - Bairro Ibiturun.1.- ~ontcS-aaro:>-
CEP.: 39401-~32 Tel: (3!l.'3224-7500

'.1C
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ILUSTRÍSSIMD(A)

AMBIENTAL NM.

rr:f;' 'i' '1:~
I _

SENHDR(A) SUPERINTENDENTE REGIONAL DE REGULARIZAÇAD

"c,. ,',~J" : "'.J. l" ".
:f'Otü~;:;r.' ,," Jh2Zll"u~;;/~rll!CUi"
",.~cer.;l;:'ú£'r;~_~~_. -) .~.~
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I i

Ret. Auto de Infração nO 48665/2015, substituído pelo Auto de Infração nO

55304/2016 ,
Nome do Autuado; CONSTRUTORA EFERCO LTDA

Número do CNPJdo Autuado: 16.917.593/0001-95

CONSTRUTORA EFERCO LTDA, pessoa jurídica de direito

privado, inscrita no CNPJjMF sob o nO 16.917.593/0001-95, com endereço na B.R135,

Km 03, Bairro Eldorado, no Município de Montes Claros, Estado de Minas Gerais, CEP

39.401-277, por seu advogado e procurador abaixo assinado, conforme instrUmento

de mandato incluso nos autos, vem, respeitosamente à presença de V. Sa., mariif~star
1 •

e ao final requerer, o fazendo nos termos que a seguir aduz. I I

DA síNTESE Dl CASO

No dia 08/07/2015 foi lavrado o Auto de Infraçãq nO

48665/2015.
i,
i J

Houve a apresentação tempestiva de defesa administrativa

endereçada a DAICP, na forma prevista no artigo 33 e seguintes do Decreto EJtadual
i ,

nO 44.844/2008 c/c as disposições estabelecidas pela Lei Estadual nO 14.184/2002. EI .
o que prova cópia do respectivo AR que segue anexo!. .

Neste contexto, foi emitido o Ofício nO 461/2016 SUPRAM NM

comunicando que devido ao equívoco verificado na tipificação da infração, o ALtio de

Infração nO48665/2015 foi substituído pelo Auto de Infração nO 55304/2016. I

, De"eto E>t,d,,' o' 44.844/08 ' Art. 39. Se" ,dmitida a ,p,eseot",o de defesa ao ",CO"" J po>t,',
mediante carta re Istrada verificando-se a tem estivldade ela data da osta em. !

FIGUEIREDO & CARDOSO
ADVOCACIA E CONSULTORIA - MINERAÇÃO E MEIO AMBIENTE

Rua Correa Machado, nO 1025, Sala 601, Edifício Premier Center, Centro
Montes Claros, Minas Gerais, CEP 39.40-090 - Fone/Fax 55 38 3212 5757



decjs~o peja autoridade competente criou um óbice intransponível

cobrança do débito decorrente da penalidade de natureza ambiental.

,

Por óbvio, a existência de defesa administrativa pendente de
,

ao lançamento e,

Entretanto, foi lavrada a Notificação de Débito que segue,aneXD.

Eis a síntese necessária.

i
DO ~IREITO

O Auto de Infração na 48665/2015 foi substituído pelo 1to de
I

Infração nO 55304/2016 porque o agente autuante, no momento da lavratura do auto

de infração, lançou de forma incorreta a tipificação da infração.

A correção de ofício da tipificação da infração não é capaz de

tornar nulo quaisquer dos atos praticados no processo, vez que não se v~rificou

nenhum prejuízo para a defesa com a correção e convalidação do ato, tendo e+ vista

que a conduta descrita está correta, somente o tipo administrativo infringido foi
I

apontado inadequadamente.

Sobre o assunto, importa trazer à baila o dispositivo expresso
. ,

da Lei nO 9.784/1999, que regula o processo administrativo no âmbi'to da,

Administração Pública Federal, aplicável subsidiariamente ao caso, e que p~evê a

convalidação nos seguintes termos:

Art. 55. Em decisão na qual se evidencie não acarretarem lesão ao

interesse público nem prejuízo a terceiros, os atos que apresentarem

defeitos sanáveis poderão ser convalidados pela própria Administração.
, ,,
!

Nesse sentido, entende-se desnecessária a reabertura dei prazo

para defesa ou recurso, devendo, no caso, ser reconhecida a defesa administrativa

apresentada tempestivamente. I

Diante disso, o silêncio da requerente sobre a correção da

infração leva a conclusão de que não houve prejuízo para sua defesa, inexistindo
imotivo, portanto, para reabertura de prazo de defesa.

2



A correção da tipificação da infração no presente ca~o não

constitui vício prejudicial, sendo incapaz de tornar nulo a defesa adminihrativa

apresentada em momento pretérito.

De acordo com o princípio da instrumentalidade das formas,

somente será determinada a nulidade da defesa administrativa apresentada quando

comprovado prejuízo à parte (pas de nullité sans grief).

No presente caso, a adequação, no curso da instru~o, da
I

tipificação da infração, ainda que disso tenha resultado um agravamento da situação,
I

mostra-se desnecessária a apresentação de nova e específica defesa porque o silêncio

da requerente implica na sua anuência (concordância tácita) aos termos do Auto de

Infração nO55304/2016, lavrado em substituição ao Auto de Infração nO48655/2015,

operando-se, assim, a consumação dos atos praticados'. i

Ora, é evidente que a ausência de manifestação explícita, em
I

um sentido ou em outro, implica na conclusão de que a requerente não se ppôs a

nova adequação da abrangência da infração, ainda que tenha resultado em

agravamento de sua situação, sendo imprescindível que seja analisada a defesa já
I

apresentada. I I

Nessa senda, constituindo-se o Auto de Infração AmbieJal, ato

administrativo instaurador do processo administrativo punitivo, figurando a prbva da

ocorrência do ato ilícito praticado, por óbvio que a validade do processo encontra-se

intimamente arraigada na garantia constitucional do devido processo legal,
,

I
Logo, o efeito jurídico que se extrai é a ilegalidade da decisão

que tornou definitiva a penalidade aplicada, gerando a nulidade do processo p~nitivo

e, consequentemente, do lançamento e da cobrança da multa ambiental. I

DA CONCLUSÃO

,

Diante de todo exposto, considerando os fatos e fundaientos

acima narrados, espera e requer seja acolhida a presente manifestação, cancelando-

se o lunçamento e da cobrança da multa ambiental. !

2 Decreto Estadual nO44.844/05 - Art. 40. Apresentada a defesa ou recurso ter-se-á por consumado o ato,
não se admitindo emendas, salvo o disposto no S 10 do art. 35 deste Decreto. I

3



,

Do deferimento.

Montes Claros/MG, 22 de agosto de 2016.

Wellington Ricardo Tavares Cardoso
OAB/MG 104.912

4
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Governo do Estado de ~fillll~Gerllí~
Sistema F.~tadual de :\-IeioAmbiente
Secretarlll de Kltltdo.de 'feio Ambiente e Dc~en"ulyiment(lSu~tent~hel
Superintendêndil RCJ::ionRIde '\-leio 4mbiente- SI 'PRA,II;I
Diretoria de R~iunal de ('oolrnle Proces,o,;ulll-URCr

OFÍCIO N" 1268/2017 DRCP/SUPRAM
\

, \ .:.}-r I,J j

\1ont~ Claros, 07 de junho de 20 J 7.

NOTIFICAÇÃO DE DÉBITO

Construtora Eferco Ltda.

Notificamos V. S"" da decisão referente ao:

Auto de Infração nU: 55304/2016

Processo nO: 443025/2016

Nos tennos do parágrafo único, 11,do art. 54, do Decreto nl' 47.042;2016, o

Superintendente Regional de Meio Ambiente. tendo em vista o parecer acostado aos autos,

decidiu:

a) Convalidar as sanções impostas para o fim de imputar a aplicação pecuniária
de multa no valor total de RS 105.180,69 (cento e cinco mil, cento e oitenta
reais e sessenta e nove centavos), referente ao art. 83, anexo 1. códigos 105 c
121, do Decreto 44.844/08. a ser de"'idamente atualizado.

Lembramos que. no~ termos da Legislação Ambiental, V. sa dispõe do prazo

de 3(} dias pa~ querendo apresentar recurso ,,;ontra a decisão, a ser encaminhado para o

endereço constante no rodapé. Ca1'iO não tenha interesse em recorrer, a quitação da dívida

poderá ser realizada através do(s) Documento(s) de Arrecadação Estadual-DAE, ane.xo,

pagável(eis) em q!Jalquer agência dos Bancos do Brasil. Itaú. Bradesco, Cooperativo do

Brasil, Mercantil do Brasil, HSBC Bank Brasil, Lnibanco. Caixa Econômica Federal.

Banco Santander. A não apresentação de n:curso ou não pagamento do DAE ensejará a

inscrição do, débito em Dívida Ativa e consel.J.uenteexecução judicial.

Caso não ~eja possível a quitação integral, V. S" poderá efetuar o pagamento

parcelado, apenas do crédito estadual não tributário resultante de multas aplicadas,

Avenida José Correa Machado, n' 900 - Bairro Ibiturul'la - Montes Claros - MG CEP: 39401-832
Telefones: (038) 3224,7500



ti,~'....:"

Go~.trn(ldo Miado de Mina$ Gerais
Sistema E.dlldual de Meiu Ambiente
Sccrt'ta.ria de Estad(' de Meio Ambiente e Desenvol,'imcnto Sustent~heJ
Supt'rintcndênda Rtgional de '\1eio Ambiente - SIIPRAM
Dirctorilt de Region:lll de Controle Procc:lsual- DRcr

mediante solicita'Yão. devendo ser preenchidos os requisitos do De<:reto Fstadual

46.668114.

Int<,nnamos. também, que o débito ora apresentado não representa a

inexistência de outros débitos.

Solicitamos a V, $/1 desconsid.crar esse expediente caso os débitos referidos já

tenham sido quitados, situação em que a informação do pagamento é neçessária para

solucionar a pendência, com cópia da quitação para o endereço abaixo informado.

Atencio~amente,

. ~,. "'"'

.~;~r~-»-.~~41;~~~/~
.• Adriano Souto Borges

Gestor Ambiental/Jurídico - SUPRAM N'M

Construtora Eferco Ltda.
Monte Pascoal, t 105, lbituruna
CEP 39401-347
MONTES CLAROS/MG

Avenida José Correa Machado, n' 900 - Bairro Ibituruna - Montes Claros- MG CEP: 39401-832

Telefont>S: (038) 3224,7500
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