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Unidade Regional Colegiada do Ccmelh,) Estadual de Política Ambientai dc Nort~
de .Ninas (URC COPAM-NM)

Interessada: Gerdau ~ços LOllgOSS/A

Auto de Infração n. t,6.320/15 I

Assunto recurso administrativo co:ltrá dP._~i;'_áOq.ue manteve o Auto de In~ração em
epígrafe I

GERDAU AÇOS LOi\lGOS S/A ("AU-;.UADA"), cem filiei na Rm

Doutor JJsé Mar'ia Lecerda, n: 1.340, B2irro Cid3d2 industrial, CEpo 32.210-120, Cón~agem!rviC

Inscr:ta roo CNPJ sob o n. 07.351:.761/0C77-67, ~:o'seus procuradore:;, a~resenta, nosit2lmo~de.

art 43 cioDecreto Estadual 1 448W2008, RI'CU RSO ADtvl1N ISTRATIVO contra

decisao que manteve o Auto d~ Infrêlção 11.46.::20/2015, pE'lJSr~~0es 3 ';eguir aduzidasl

1-. Ternpestividé:de

Segundo (l art. 43 ,j,) DecrEto Estadué,1 n. 44.844/2.)08, o pl-azo para ap esent2çãe,

de recurso administrativo contrô autuaç20 é de 3J .jlas, contados da r]0tifkação da de~i::ãc',

2. Ccnsiderando que GtRDAU ~oi noe;Gdét da dens30 em Y./C3/17, quirjta fe:r'a (doe,

1), o p2Z0 para interposição do recur~o inic:l.I-s{' f~m 31/')3/"17 (sota:íeira) e enc IT<l-se é:i1

l"/OS/F (segunda-feira}.
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3. Assim, não ná duvicêS sobre a tempestividade do presente recurso administrativo.

II - Síntese dos fatos

4 o Auto de Infração

Condicionantes n. 10, 16 e 30,

. . I
n. 46.320715- fc.1 lavrado por suposto descumprimento das

relativas à Rev. ~O n. 016/14, qUl' autoriza a atvidade de

5.

silvicultura nas Fazendas Biluca, Gamelei"a, Porto .AJegre e Bom Retiro, localizadas nos Municípios

de Buritizeiro e Santa Fé de Mir.as/MG. !\ Rev. Licenç~, de Operação n, 016/14

IPA10158/2006/002/2011), foi concedida em 11111/H e tem validade. até 11/11/18.. .

A lavratura do Auto decorreu ~o Auto de Fiscalização'n. 012/15, de 23/03hs, lavrado

com o condão de avaliar o cumprimento .das condicionante~ relativas à LO n. 016/14'1

6. O suposto descumprimento das Condl.::ionantes n, 10, 16 e 30 da Rev. L(J)n, 016/1';,

fez com que fosse imputado à AUTUADt\ o cOf'letill'::nto aa infração descrita no art. b3, Anexo 1,

Código 105, do Decreto Estadual n. ~4.544/08 que ensejou o arJitramento de multJ simples no

valor de R$30052,27. . I
7. lnconformada com êI equivocada autuação, GERDAU aprEsentou, temp~stlvamentel

defesa administrativa por meio da qual ~ebateu as alegações do órgão ambiental, de cnstrando,

para tanto. o cumprimento das condicionantes então questionadas. Também foi ólieitada a

aplicação de circunstâncias atE"nuantes para eventu'.ll redução do valor da multa .

•• 8. Ocorre que, mesmo diante da comprO\.ilção cabal da inexistência de infra ão, vez que.

as Condicionantes foram cum~,ridas, a SUPRAM-I'H~1 'entendeu p~la manutençã0 da multa

simples comiflada no Auto de Infração n, 4ó.3?O/lS quC', a~ós a.pl;cação de atJmJéinte, foi

reduzida em 30%, I

9. Contudo: como S2~6 adiante repisado, mostra-se urgente a reforma désta decisãJ

uma V0.Z que não se verificou descumprimento das condicionantes n. 1.0,.16 e 30 d! Rev. LO n.

016/14.

wiUiamfreire.com.br

BelO HORIZONTE - MG
Rua Paralba, 476 4° arldar
Edifi(ío Month~e Sa~assi CEP 30130-141
Tel: (31)3261 7747
Fax: (31) 3261 6745

BRA51uA - Df J
SCN-Q2 Bloco A 5° anda
Ed, Corporate financiai cerer CEP 70712.900
Tel: (61) 3329 6099
Fax: (61) 3329 6199



12.

•..ç~WILLlf.M FREIRE"f' ADVOGADOS ASSOCIADOS

, I
III - Razões para cancelamento da decisão: comprovação de
cumprimento das condicionantes n. 70, 76 e 30 da Re~ LO n.
076/74

10. o Auto de Infraçãc n. 46.320/15 Imputou à AUTUP.DA o cometimento de infração

descrita no art. 83, Anexo I, Código 105 do Decreto Estadual r.. 44.844/08: 'jdescumprir

condicionantes aprovadas na Licença de Operação, inclusive planos de controle arbiental, de

medidas mitigadoras, de monitoração, ou equivalentes, .ou cumpri-las fora do prazo fixado, se não

constatada a existência de poluição ou degradaçãe'.ambientar.

11 A verificaçâo da suposta infração decorreu do Auto de Fiscalização n, 01~/15, o qual

apontou o descumprimento das Condicio~antes n. lO, l6, 30. Entretanto, é imperatiJo a reforma
I

da decisão recorrida para cancelamento do Auto de Infração.

..
111.7- Cumprimento da condicionante n. 70

A Condicionante n. 10 da Rev. LO n. 016/14 determinou à GERDJ a seguinte
,

obrigação: "dar destinação ao materiái diverso no quinta! de moradia da f21enda Porto A~egre (sucata

metálica, pneus, outros) apresentando comprovantes da dest/l1ação" Defmiu-se, ain4 o prazo de

90 dias para cumprimento da ref~rida obrigaçãc., J

n. Considerando a ccntagem do termo inicial a partir da publicação ciJa Licença -
I

ocorrida em 11/11n4, o prazo pal3 destinação do rr,eteriai f,ndari, em 15/02/15. I
14. Pois bem, a equipe técniC3 da SUPRJ..M-NM constatou a existêncIa de algLns

res:duos, tais como pneus e slJcJ1a,no quintal da FazendaPorto Megre. Ato contínuo à vistoria do

órgão ambiental, a AUTUAD,ó. promoveu o encaminhamento do material paJ o local de
I

armazenamento de resíduos nào perigosos. existente dentro do próprio empreendimento.

'5. O fato de a empresa ter local adequado para a disposição cI, rnateriais ~té que sejam

encaminhados à destinação final. - info:"mação ccnfirmada, inclusivt, rIO relatóríd de vistoria -

comprova a transitoriedade do fato e iml)OssibiliC:ad.~de classificiicão co llO condutal infracional.. "I
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16. O próprio Relatório de VlstO(la merlCiCrlé que "os re!"Jduos domésticos e çe classe /I

são armazenados em {ocal cercado cem tela e sinalizado, e posteriormente dire ionados a

empresa de reciclagem ".

17. Mencione-se, ainda, que com vistas à destinação do material para local propriado

em atendimento à Condicionante n. 10, GERDAU encaminhou em 20/02/15 os resí uos então
I

armazenados para Associação dos Catadores e Recid~dore5 de Vrapora - ASCAPI (vidk doe. 6 de

defesa administrativa).

18. O documento enviado por GERDAU ao ó:gão arrlbiental (Protocolo R 0355311/2015),

com recibo datado de 20/02/15, confirma a doação de 3 tonelada's de material reciclLel para a

ft..ssociação mencionada.

19. Mesmo diante do irrcfutável cumprimento da Condicionant2 n. 10, o PareG:erTécnico

da SUPRAM-NM, que embasou a decisãG ora recorrida,) emitiu o seguintF~ posicioname~to'

"f" pcotacolado p"la Gerdao ,\;os Longos S/A em 24,04/2016 ca SUP~AMCceteal

Metropoiitana - Protocolo R 0355311/2015 - oficio erKilmínhando cópia de recibo

datado ele 20/02/15 evidenciando a doação de 03 toneladas de mater aI reciclávp.[

. para a A~sociação de Catadore~ e Recidadores de Pirapora - ASCAPI.

Entretantc, conforme. afirmado oelo próprio Emprf'f'fldedor e de ac rdo com 0

documellto (oficio de CUmprln1211toda condi(ionant~ 10) constante os autos de

pmces50. ,1 conclicic'nJnte foi cU~lprlda fora do p"azo, log:::>,do acordo co o Art. 83 de

Decreto 44.844/20.)8, Anexo (, código 105, há ç.revi5~o -1epenalidades p ra o fato de:

[ ... 1

Portanto, Visto qu~ a empresC' aoresentou a comprovação do cumprimento desta

condicionante datdda do dia ~O/02/1S.fora do pran, acertadamentel a SUPRAN-
NM considerou a condicionl:lnle descumprida" (grifo r osso)

20. Surpreendentemente, o órgão ambir~rltal €r,tendeu pElo descumpri ento da

Condicionante n. 10, sob alegação de que a desti:lação dos rlC'síduo:" que deveria lDcorrer até. I
15/02/15, ocorreu em 20/02/15, 51penas 5 dias após o prazo defmido pela condicionsmte.

21. Está-se, diante d~ sanCiOrl2mento da párticular ~or absurd:: apego ao forr)lalismo da

norma, haja vista o perfeito curnprimer,to material da condicionante vactuada na ~/. LO n.

016/14, repita-se, apenas 5 dias depoi> do prazojinal.
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2- É da natureza do licenciamerlto ambier1aL o estabelecime')to e can IÇO~S, res nçoes, I
e medidas de controle em télação ;':15 atividades ecoil5mícas potencial ou 1fetivamente

poluidoras'. I
23. É importante destacar que as condicionantes, enquanto ::~áusulas quk regulam o

funcionamento do empreendirTl(~nto, exercem a função de mitigar \.1\.1compensar los impactos

arnbient~is causados pela atividade. Portanto, o objetivo das condicionantes vai,l muito alêm

de mera formalidade, mas ccr.substancia o ater,JirTlento, pelo empreendedor.1dQUílO que ':J

órgão ambiental entendeu neces:;ário para fins de nüigação e compensação de impkto3.
I

2.4. Em outras palavras. o órgãc ambiental define previamentE, em carát~r abstrato, as
,

mEdidas consideradas õ1€Cess:lliASpara a mitigação de ev,;,ntuais irr'pactos que )pOs5?m v:r' a

ocorrer ,?m decorrência da a;:ividade do emprel.ndimentdoe,~..';o-,nPdo2'n:Oedioodeempdrte'e'dndiCeiOdnoâ,.MtES
pre-postas, transporta estas eXlg(~ncias para o plano fátiCO; 'c' II seu

efetivo cumprimento. I
25. Em que p;~se o erl',1i.)dos I'!:síduos"à .'.I.5CA.PI, cinco dias após do pr~zo, o "bjetiva

fur.damental da condicionante, q'Jal seja, a carret.!] destinação dos resíduoiQIoduzidos

~mpreendimento, foi cumpridopor(ERDAU. i
26. Entender por descumiJrida a condicíona!lte com bt'iS2 únjf~excl!:Jsivarr~nte em

função de atraso irrisório do protocolo d,) com2ro'~ante de recebimeilJ:o dos resG:: contraria

o princípio do formalismo moderado, qUf~rf'ge os p(i)cessos admi;~istriJlivos, !
27 A adOÇa0 do foriT:ê'lismo moderad'J !lO âmbito c'Jminic;trativo blJ~G:l,. sobl"etudo,

o;arantir o direito dos 3dminls~ra.jos. Versa nesse r,esmo sentido o ~o~;i(ionamehto do Superior~' . . I

I
"iVlANDA[.,O D[ SEGURA,\iÇA. PROCESSO~m-'1IN!STRAhvo DISC!PLiNAR.

PARTICiPAÇ.'\O ou G(Rti':Clft. EH EMPRESA PRIVPDA, DEMISSfO DE SERVIDOR

PÚBLiCC, ALEGA(An De CE=;CEAMENTO DE CFFESA N~.q CONFICU~I1.DO,

OBSE~VÀI'JCIA r~os PRN::-ip,05 DA AMPUI CHE5.~ E DolCONTRAt:WóR'O

SEGUR.AN:A LlENEGADA 1:. ,) ?rocecirnento <fJnsc:xreJ em trlta obe:iiênci<1 à

ampl" ce:esa e ao contrilGit-j-io. com ô comissa') PíOcessanle: friJnql;E;ando ôa,
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Impetrimte todos O~~elos e recursos'lnerentes ê' sua defesa 2 E cediço Le o acusado

deve sdber qUiJiS falOS lhe estão :õendo Imputadcs, ser notificado, ter 3C~SSOaos autos,

ter pos~,bllldade de apresentar .<1;~6ese testemunhas, solicitar provas etc.,lo que ocorreu

in cas~. E de cigo, assecla;, tcd"", isso nãe sign>iica q~e todas ar prc,idéncias

~::~:;~~~s:el:r:::I:~~~I~:~Vi::t;~;:~endd~~::~::S~;i:!5,:.~,r~d~~i::i:~oPt:V;;r:Oa~::e~
moderi'do consiste, em primei.rc' ;ugar. na previs~o de rites E' formas sim tes, suficientes

para propiciar um grau de certeza, segurança, :€speito aos direitos ,os sUJeitos, o

contraditório e a ampla defesêl. Em segundoJI&@!.. se traduz na ekigência de

interpretação fiexível'e razoável quar'üo a :formas, parJ evitar qu~

estas 2fiam vistas COm(1' um fim em si mesmas, deJligadas das

verdadeiras finalidades do proces~o" (HEDAUAR, qdete. Direito,
administretivo moderno, 8. ed São Paulo: Rev:sta dos Iribunais, 20~4, p. 203). 4

Alegações que exigem dilaç;5o probatória são i"suscetiveis de ser e:dminarlas neste

juízo de cognição sumária, EõYl qJe é imprescindível a prO'Ja pre-consutU!da dos fatos, 5

Mandado de segurança denegad"). (STJ, Mandado de :egurança, 2ü03DC831016, P.elo

Hélio Qua.~lia Barbosa, Terceira ';'~.;ào, dj 26/10/04) (grifo nosso).

28. Como se observa, () sanci~namento da AUTUADA por cinco dias te atraso no

cumprimento da Condicionante fI. 10 desconfiguraria por complei:O a razão de ser da instrumento

pactuado 'entre a parte o órgãc ambiental. TraIar -:;l?-ia de privil~giar a literalidade ~a norma em

detrimento de seu real cumprimEnto ma~erial que, no presente qso, é Irrefutável..

29. Não é outro o entendimento do Tl'ibLlnal Reg:onal da P F,egião, para o qual o ato

administrativo está vinculado ao princípio da instrurnentalidêde d",s fOírTIa.s: J
"PROCESSU.!I,LCIVIL.ADMINISTRATIVO. ORDE:V! 'DOS ADVOGJl.D ,S DC BR.4.SIL.

PROCESSO ÉTICO-DISClP'UNAR., bJOTIFICAÇÃO, ENTREGA N1b. ~NDEREÇO

PROFISSiONAL NUlIDADE.INrXISTÊNClA. PRIi'KjpIO ~AS DE NUlITf SANS GRIEF,1

t fato incontroverso nos autos que a notificaçao para apresentar ,d2 es!a no processo

ético-dis.::iplinar ta, enViada pa,a o end~reço profissio'lal do ape ante, conforme

estabelere o art. 1~7-D do R.egulamento Geral (,a OAS. O próprio rej1orrr:nte assevera

que: "tem a sua resldencia ,~Sel, escritório no mesmo ',ndereço, de de dF'zembro de

1999, oe'Jidarnen,e cadastrado 10 sistema da OAB" 2, ,~s~im, "a notlfí~açãO entregue,
:10 enderel;ü prcfiss;ona( do <ldvo5ado, mesmo CjIJ':õ nào n:cebida pessda\meme, é v3lida

para {l ;:m de dar irliuo co proCI"SSOadmlnistrath/O" (TRF 1" Região, AC
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2006JS.OO0l949i-,iGO. 'OI' JesembO'gadoc,J Fede,al MO'" do Jmo CO'dCS'i.

30.

11/07/2014 e-DJFl p. 734) 3, Registre-se que a OA,~ teve o cuidadb de nomear

defensor dativo pa,a o apela me. que não demonstra prejuízo com a Idefesa assim

elaborada. 4, Advitta-se que "o processo adr;1i"is~rativonorteia-se p~o formalismo

moder2.do expressamerte previsto no art. 22. da lei :,.0 9.784f1999.jTem-se. pois.

diante do'> princípios da instrumentalidade daJorma e "Das de nulit é saos grief',
. I .

que se deve anulaI' o ato administrativo apenas se patente o prejuízO à defesa do
. . . I

repre-,entado administrativarT!fI'te" (AC 2004.34,00007778-0/DF, Jesembargador

Federal LUCianoTolentino An:arl:, 20/09/2013 e..DJFl P. 453). 5. Apelação não provida,
I

Sente'lçe mantida (grifo nosso). '

Assim. em analogia do princípio "pas de nuhtté sam grle!" corn o caso Jncroto. nào
I

restam dúvidas de que a ausência ce qualquE'! prejuízo dr.corrp.'1te do cump'rimento da

CondiCIOnante n. 10, torna o sancionamenta ca AUTUADA completem ente descabil~o. Por e55a

razão, deve a decisão recorrida ser reformada ~ê,ra consequente cJlcelamento ~o Auto de

Infraçào n. 46.320/15.

111.2- Cumprimento da condicionante n. 16 excludente de
responsabilidade administrativa em razão de caso fortuitb

I

de Operação.

32 Em 30/12/14. GERDAU apresentou à SUPRAM-NM comp-o'lante do !prOlccOlo de

Inscrição do Imóvel Rural no SICAR-MC. Na ocasl2c, a AUTUADA ta:-nb2m inforJOL: ao órgão

que, devido a problemas no sistema de sincronização do cadastro estadual com o cabastro federal

o número ainda não havia sido gE'rado: !
I

"Devido 3 problema no sisten:!.1 de sincronização dC.f:lliastro Estadual e Federal, o

servidor não gerou o Recibo Ff:deral. Em anexo os e-:llails trocados!entre ê ':Ompre~ê:

que' c!es,r,vcLve o ,erviço dE e!ilboração do (1'.:1, para il Gerc'au (l~'S)e d eqJlpe

SICARr-1G, solicit,mdo orientaçã,) pilfa a emissão ~o Recibo Federal.
,

31, Segundo a Condicionante n. 16 do Certifkado Rev.l.O n. Oló/14 caber'ialà AUTUADA

"Apresentar inscrição no Cadastro Ambiental Rural - CAR da Fazenda Porto Aleg(€ com n" do
I

Recibo Nacional de Cadastro do ImóveJ". DetUi:linou-se pêra o cumprimento da referida

obl'igação o prazo de 60 dias pa:a apresentação.da inscrição, contados da concess~o da Licença

I
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Após ,1 normaliza:::à,) do slsl.!'ma, vai ser ópreseDtado o Recibo fiederal para

atender a condicionante por cQ.mpleto". (grife .10SS0}

33. Do trecho acima depreendem-se as seguintes informações: (i) a falha no 5 stema que

impediu a sincronização do cadastro Estadual com o cadastro Federal é fato comp~etamente

alheio ao controle de GERDAL-!;a empresa, ainda êssim, (ii) diligenciou junto a equip SICARMG

para tentar reverter o problema, com vistas ao devido cumpíimer.to da Condicionante .16.

34. Ocorre que, inobsti1nte a demonstração pela AUTUADA da tempestiva inscrição de

seu Imóvel rural no SICARMG - bem corno involuntariedade do problema do sistema sbbre o qual

não tem qualquer ingerência -, esta Superintendência entendeu que "novamente, em ~ecorrência

do descumprimento do dispo5to na CJndicionar:te aceri'édamente s SUPRAM considerou a

condicionante descumprida e a empresa fOI corretamente notificada". I
I

35. Com a devida vê;,ia, tal entef~dimento não merece dE:form2 alguma prosp~rar. Não é

possível que o particular seja sancionado por fato ao qual não tenha d':-Idocausa.Trata-~e, no case

em tela, de hipótese de excludente de responsabilidade admi'listrativa '~I()rcaso fortuitd.

36 Para Celso Antônio Bandeira de Melo " excludente per cale fortuito elide 1"0 próprio

cometimento da in[raç&1. uma v~z q'ue a .~olun'ta.ciedadeé o I)Jinimo elemento subjetvo que se

exige para a imputação de uma infração a alguém "l.

37. A voluntariedade é :1adamenos que o animus do age,ite GE' pr~ti(ar a con uta sendo,

ainda, pressuposto para configuração do ilícito administrativo Veja-se, nessa linh , lição de

Bandeira de Melo:

Hé de meridiana evidência que descaberia gualific.ar aI uém como incurso em

infraç-ª-º- (]uando i'nexlsta a possibilidade de préviÉ' ciência e Drévi~ eleição, in

conueto, rio compNtamento qLif' o livraria da IncidêrKi,'l na infraçào e. poi$. na sujeição

às sançõ~õpara ta! (i'iSOprevistas. Note-se l"1ueaqui nj') "e está a falar de c~lpa ou dolo.

mas de (Olsa d:vers<1:meramente do animu~de praticai duda condutah•

38. É justamente o que ocorreu no caso concreto, visto que à GERDAU não foi dada a

possibilidade de agir de forma diferente '2m relação à Inscrição do imóv.21no Cadastro Ambiental

l MELLO, Ce~soAntonio Bandeira de. Curso de Direito .Administrativo. 28. eco Silo Paulo Malheiros Edltcres, 20ll.
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Rural pelo simples fato de o problema no sistema (I{~sincronizaç~o do Governo Fed ra! estar fora

de seu âmbito de previsibilidade e, ainda mais, de a:uação.

39. Considere-se, adernois, que em SE" ~r2tando de Direito AmbientaL a jurisprudência

tem caminhado no sentido d~ que a responsóbilUade administrativa é subjetiva, ou seja, para

responsabilização do agente é ne.:essária cômprov.:lçàb dos elem.~ntos culpa, nexo ausal, dano e

ato ilícito.

(

40. Esse entendimento fI]: exarado pelo'STL em julgamefl:'o paradigma, veja~se:

Ementa: PROCESSUAL CIVIL. I\MBIEi'HAL. EXPLOSÃO DE NAVld NA BAIA DE

PARANAGUÂ (NAVIO 'VICUNA"J. VAZAMEN10 DE META10L E ÓLEOS

COMBUSlivElS. OCORRÊNCIA DE GRAVES DAI\lOS Arv'BIENTAIS. A TUAÇAo PELO

INSTITUTO AMBIENTAL DO ~ARANÁ (IAP) DA E/V!PRESAQUE IMPORTOU O

PRODUTO "METANOL" ART. ~;i5 DO CPc. VIOLAÇÀC. OCORRÊN IA. EMBARCOS

Df DECLA:~AÇÃO AUSt:NCIA ['E HANIFESTAÇÀ,O PELe rRIBUNALA UO,QUESTÃO

RELEVPNIE PARAA SOlUÇÃO [lA LIDE 1 Tratam os presentes autos e: a) em 2004 a

"",,ela "" '<emcente cel",,, conteato m:emac;o.,,1 de ;mpojtaçàO de certa

quantida::lp da substância quírn'ca metanol COr:1a emp2sa Methanexchile L;mited O

produto lJi tr3wportado pelo navIo Vlcuna atE' c Porte de Pjranagua, e o

deserrbe,que cormçou a "er f-: tI) no píer da Cattallll' Terminais arítlmos L1d;:

quandc, o~orrEfam duas eyr,[o~5es no Interior rl-J emoa-caçâo, as q ais prr)Vocalarn

incêndio d2 glan~e:; proporçõf':' -: resultaram err, danos.ambientals qcas,omdos pelo

derrame de óleos e metanol na:; aguas da Baía Ufõ Paranaguá, b) em raSão do aCidente,

o institt't0 recorrido autuai -: multa a e'11preSa recorrente nb valoí de RS
I

i2.3515()(I;OO (dc7.e milhões, trezentos e cinC;llenta e um mil e quinhentos reais) por

meio do Auto de 1nfraç2o 55.908; c) o Tr'ít,uf1a\ de origem co slgnou que "a

responsabilidadp. do Doluidor P(JI' danos ao me,o ambiente é objet la e decorre do

risco ge:ado pela aê'vidade potencid!mente nOCiva ao b m ambiental.
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~essésbte, mos, tê.l responsahllldace indeper,de de culpa, adm lindo-se com:::.

lespo:lsávd mes,no aquele qu" .iufere indiretanl',rte lucro com o ris o criado" e que

"o ""g' 25. , 1",VI. da lo< 9.'''''/2000 estabelece "ptessamente a I'SPOOsôbH;dace

do 'pro~.r;etário Gol ca,ga' L\U nto dO derrarr'Gment'J de efluente~ no transporte

maríiímo". manten~ú a SE;iltençae desprovendo 0 recurso de APelaçãol2. A insurgE'n;e

opôs EmudígrJs de j)eclaraçáo c,m intuito de provocar 2 manifestaçãJ sobre o fato de
,

que os 0lesent::s dutos n30 tr.liam de resp01lsabilidade ambientall civiL que ,:mã

ObJE'tIV<J,,TiaS sin" d", rf:'~pOl;2bil!dadc arr,t,ierttai ildrninistraiiv~, qu<: exige a
I

wiUiamfreire.com.br



I

WILJIAM FREIRE,
ADVOGI'DOS ASSOCIADOS

,
demonstr2ção de culpil art.? sua niltureZ? subjetiva. Entretanto, não houve

manifesta~ãG exp~Essa quanto iO pedido da recorrente. 3. Cabe esclarecer que, rw

Direito br,lsileiro e de acordo em a jurisprudência do Supenor Tribu),al de Justiçe, a

responsabilidade civil pelo dano a:nbiental. qualquer que seja a qualific çao juridica do

degradacor, rúblicc ou privado. rropnetário ou i;tr:!ministrador da área egradada, e de

natureza 0bJetiva, ~oli?ária e ilimitada, sendo regida pelos principi 5 do poluidor-

pagado', da repara,;ãQ in integru~. da prioridade da reparação in na Ufa e do favor

debills 4 :odOlvia, os presentes autos tratam de questão diversa, a sab r a natureza da

respon~ab!lldade administrativa a~biental. bem como a demonstração e existência ou

não de .:ulpa, ja que a contf)vi~rsia é referente ao cabimento ou não de multa

admlnlst"2tiva. 5..Sendo assim, (. STJpossui jurisprudênc:a no sentido de'que, "tratandü-

se de r~sponsab,lidade administrativa ambiental, o lercelro, propr etário da carga,

por não ser (J eletivo causadGr do dano ambiental. rE'sponde sLbj tlvamc:nte pela

degradação ambi-2r:tal causada pelo transportador" (AgRg no AREsp 52.584/Rj. ReI.

Ministro Sérgio Kul.ina. ReI. pl acórdão Ministra Regina Helena Costa, Primeira

Turma, DJ~ 7,lO.20lS). 5. "Isso f'orqu€ a aplicação de pf'nalldades adrrrinistrativas não

obedece à lógica da responsabil;dade objetiva da esfera cível (para repataçào dos da;)os

causados), mas dE"I€ obedecer à sistemática d,J teofle: da culpabilid3de, QU seja, a

conduta deve ser cometi~a p':lo alegado tri'lf'ógressor. com demolstraçãG de seu

elemento 3ubjetivo, e com di:'rfIonstração 90 nfXO causal entre a conouta e o dano".

(REsp i,251.69i'lPR, ReI. Min,s~OCIMauro Campbell Marques, Segu Ida Turma, .JJe

17.4.20l2). 7. Caracteriza-sE' ofHsa 20 art. 535 do Código de Proct:ss CiVil quan0Q Q

Tribunal d: origem deixa de $ê pronunciar aCClca dE-matéria veicul a pela partE €

$obr~ a qual erê rm;>re5cindível 113nife5taçào e>'pr€ssa.8 Determinaç o de r",tornc' ')5

autos para qUE' se p:otrra (10vacecisão nos Embargos d2 Declaração. 9. ecurso Especial

pmvldo". ~STJ- Rl:,sp 1401500 I PR R.ECURSOESPECAl 2013/029 137-0. Relator:

Ministro f-'ERM,lI./-.jBWJAMIN, ['clca de Julgamen~o: 16/08/2016, 2a Tur I aj,

41 In caso, não há nem votumariedade J.: tampouco culpa, pelo simples fato de que

GERDAU tomou todas as medIdas cabivels para ql1e a condiCionante f0sse cumpnJa de maneira

adequada sendo surpreendida pele não funCloname!to do sistema 1
42 Some-se a ISSO o fato de o defeito na sincronização enUE:os cadast 5 Estadual e

Federalofender o princípio da cu'1fiança legítima vi'Stoque GERDA,U, enquanto usuâria do serviço

público, possuía expectativas ';:'11 ,elação ao de\j do funcionamento do serviçol do Gove:-no

Federal,fato que contribuiu para ~ue ela n2J~tivesse condições de prevN a ocorrênCt do defeito.
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43. A confiança legítima cria um ambie:lte de previsibilidade de comportamentos e atos

da Administração Publica, bem como a segurança de que esta na') agirá de forma arbitrária. Com

'iSSO, resguarda-se a segurança do indivíduo quandc' este atua com convicção noJ atos praticados

pela Administração" l
44. No presente caso, GERDAUagiu com ;~certeza de que sua inscriçã no SICAR-MG

implicaria sincronização com o Sistema do Governo Federal e consequente obte~çãO do número

nacional, possibilitando a regularização d~ :;('1..: empreendimento e cJ1mprime:lto da

Condicionante n. 16 da Rev. LO n. 015/1t,.'

45. Conforme demo!l~;tradG nos e:...mails tr(fcados com o órgão (doe. 2),;é claro tratar-se

de problema n.')tórlo. vez que atiilgiu vários outros usuários Prova disso é a resplsta apresentada

por funcionário da equipe do SICAR-MG em relação á possiblidade de resolução f o problema: "O

operador do sistema está resolvendo o prOblemi!_de não sincronização em tJlacas de acordo

I"d" 1- 'd 'Idr, 'com a comp ex/ua e ua reso uçao, entraremos em contato atraves o e-mal o p,ropnetano assim

que o problema for solucionado. .. , I I
46. Como se observa, o referido problema não atingiu apenas a AUTJADA mas vários

outros usuários. A ela coube somente aguardar pela resolução do problema, vez:que não pDderia

fazê-lo por conta própria,

47. Assim, sancionar a AUTUADA por eríO do sistema do órgão seria, s bretudo, puni~la

pelo mau funcionamento do serviço público. Issop::.rque,conforme já demonstr do por Bandeira

de MelO. se não há voluntariedade no alegado ato administratiyo, não Ihâ ilícito. Não

havendo ilícito tampouco é Do~sivel fa'!ar de responsabilidade administrativd.

48 Está-se dla1te de mais uma razão par' a reforma da decisão [ergastada para

cancelamento do .A.utode Inf:<:<ç,ãon. 46.320/15.

111.3- Cumprimento da Condicionante n. 30

49. A Condicionante i1. 30 da Rev.LO n. 016/l4 previa:

"Apresentar anualm!'ntE à sur'RAtv!-NH relate.rie de:<::lhado da origem de todo o

m2terid It~r,hosoutilizado tom;:-. móteris-prlma para plOdução d carvão vegetal na
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I

51

54

•

placta d,' :a;bo:"çãO o~Jet' <:0,ocesen!' p<oC',dlmento de tlcencl~meoto amblec,te!,

mclulnC:c-s€ as O':Cs (Decla'"ação de Colheita e Comercializ3fàO de Florestôs

Plantada~) inventário ílorestal e 12s-pectivo mapa de uso 00 solo indicando a localizaçào

das áre.3~/t2Ihões €XpIOrddo~ provenient~s de outras !propriedades.
Compro\ iV também a regu\'arid;l.j(! ambienta! dE toda, 2S propriedadls eventualmente,
brneced'Jras de maCIeira parú. ):a.1ta de carbonização objeto deste li~enClamento"

50. Nota-se que a rE'd2ção da Condicicna,lte-não deixa dúvidas sobre a 1ecessidade de

apresentação de relatório com a origern de matl~rial lenhoso apenas quando 0I produto for

proveniente de outras propried1des. \

Assim, se GERDAU não ajquire qu:l!quer tipo de material lenhoso de out.ras
I

propriedades, por óbvio nao há que s(; falar na 3presentação de ~eiatórios rneiCionados na

Condicionante n. 30, \

52. Nao obstante, a SUFRAM-[\avJentend;~u pelo d~5clImprimento da Contlicionante n.

30 nos seguintes termo, . }I

"O textc; da condl':lonant?- ~ ':.C:fO quando determina a apresentaça de f\~!a~óno

detalhado no prazcl "ôlté 31 de janeiro de cao;; ana, referindo-se o r atório ao ano

anterior" rara ClSO dó: mater;i11 [';llr'oso utiiizado corno matéria-prima pata produção de

carvã:) vcg.etai prov.er.ientes de ~J"Jtraspropriedac!es. N'jo dá o texto da cbndicionante a

~,err0g<l.tiv,~de.ent'cgar o felatj:lC' apenG~ qUôldo elCL-se utilizado m1lteriat !enho5o

oe terceirO .

53 Com a devida vênia, o texto da cor:uicionar,te é claro (~ expresso e~ relaçao à

necessidade de apresentaçao do relatório, quando o material lenhoso for adquirid~ de outras

propriedades. Caso fosse nece:s3ria a ai)r"êsen1'açãodo Relatóric: ind(:pr~ndente de o rateríal ter

sido adquirido ou produzido ?,::Io empre-::ndeoor, nao havr:ria razão. para menção 1xpressa do

texto nesse sentido. \

Ainda conforme a decisão íE~corrida"ôE;veria o empreendedor ter informado ao órgão
.. . I

ambiental que não adquire e/ou não adquiriu m(-lteria! lenhosG de (llJtras propriedades e, por

conseguinte solicitado a alteração do texto da referidõ condiCionante e O') exclusão da me\ma ".

55. De acordo com a redação 0.3 CondiClor12nte .'I. 30, não h~;nenhuma obri~~çao de o

empreendedor se manifestaí caso não o':Jtenha .Tn<.t.eriallen:loso de ti:~r::eiros.Isso por 1 u':! lhe foi
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imposta apenas uma obrigação de faz2í comub',':anciada no dever de apresentarl relatórios:

quando adquirir material de out.ras propriedades. [,j;so não decorre que, em hipótese ontraria o

empreendedor também deva !r,formar ao órgão qiJ~ não adquire/adclU,rlu material d tl~rceiros.

Ca~;oassim fosse. deveria estar E'xpresso 110 texto dil condicionantE'.

:;6. No que tange à alegação. de que a !'l.L~-UADAdeveria tel: ~edldo alteração/exclusão

da condicionante n, 30, o argumento tampou((} rr.('I'ece prcspe,ar. IS50 porque a AU~U/lDA não

vê qualquer ambiguidade no texto da Condicionante, tanto é que 130 apresentdu nenhum

relatório referente ao material prJduzio? em S,IJi1 p:'opriedade ou tampouco questiono o teor da

clausula, certa de não estar descumprindo a Condicionante or,3 tratdda. Caso a Ipótese da

condicionante ocorra (aquisiç.ão de materiallenhosc1 de outr3 propriedade), GERDAU fltregará (I

devido relatório, não havendo r3lão para alterar o sou conte0do.

57. Assim, não haverlô sentido que GERDA~Isolicitasse a modificação de cláusula sobre ê

respeito da qual não tem dúvida. Tampouco hiJ riJzão parê.!penalizaçiio do empreeh

l
dedor em

virtude de equivocada interpretação da (I)ndicionantE. pelo i-lgente dut~Jante. ,

58. Diante disso, e da c!ara aus:?:1Ciade infrC',ção,deve a clt-,cisàocombatida serreformad2

p8ra cancelamento do Auto de: Infração n. 46.320/1\

I

IV - Ad argumentandum: redução do valor da multa devido a
incidência de circunstâncias atenuantes

59. GERDAU pugnou, por ocasl~o da defe~a admini'itrat,:va, pe:13aplicação das seguintes

circunstâncias atenuantes, caso o órgão ambiental não entmde.'ise pelo cancelamenth do Autu,

são elas:

"c) menor gravidad: d:::s fatos tendo em 'lista oc,motl\l(,s e suas consequ rc as pôra i:

saúde púb:ica e pillil o meio amt>iénte e fe::urSO'ihídr,(os, hipótese em q IE,G(orrerá Q

redução da multa em trinta por ,:',r:to;

i) a eXI~tênci2de m3tas (iliare, e nascentes preser/a~,1~"hipótese em q e (correrá 3

reduçàu dil rnult;:JeT; trima por D~nto;"

60 Após análise de.s argum:-ntos aprE's~ntad()5 por G!:RDAU, a SUPR.AM-NH

acertadamente entendeu pel.:) a.:olhimento da at>:~:t1ante e!a alínea ".:", do Inciso I, an. 68 de
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Decreto Estadual n. 44.844103 :iaja vis":? a menor gravidade do.'>fatc.~ imputadoS' à AUTUADA..

Assim, aplicou-se ao valor-base da multa :,imples a redução de 30%.

61 Entretanto, o mesmo não oconeu em relação a atenuante prevista na alínea "i", do

Inciso I, do art. 68 do mesmo Decreto.' .' I
62. Embora a AUTUADA tenhêf CümprO\éldo a existência dt~ matas ciliar~s em seu

empreendimento por meio do Parecer (mico n. 0979604/2014, I] qUl1l subsidiou a cdncessão da

LO n, Ol6!l4, o órgão ambientai. er.tencie~ qur:' 35 natas cil.iares do Erlpreendimentb ~ofreriarn

impactos da atividade de silvicultura.

63
Parec.er

Todavia, o órgão ambiental fez essa afirrnação apena:. com ba~e em trecho isolado dó

Único, sobre menção à existência dE' ar'imais domésticos de terceiros na!s áreas de

preservação e de eucaliptos próximo às nlôrgens de R.ioParac.atu

64. Em que pese o argu"-nento do órgào amiJiental, c Parecer Ur,ic() foi claro e1 r(:laçào a
preservação de matas ciliares, veja-se:

"As ár'2as de preseIvação co .' mpree'lGirner:to m,rE:5)o'ldem as m3í f'n:; do Ric.

Paracalu, rórrego5 que cort3,Il " prormedôde e é':rpas d,õ\lerpdas, ft. maiori C:e~sas áreç~.

é (onti:;ua à reserve' legal'ou e~,tâo Interl'gadas cor cmr2Jores ecológicos, No ger;:li

apreselltam borD estado de conservaçz,o". (fl.E do PU) I
"No leq'Je das medidas m,tlsadoras (1(5 Irnçacto; '10 meio IISI(O ,e 0'011(0 E'

somecc,;ám'CO, Qempreendl!'1ento adotou .IRemas medldal,descritasa segul[.

:- Manutenção c preserval.-'lo das matâ~; Clbuil:S e reserva legal~ (fi - 4
do Parecer)

65. No que tange à ver+eação di> an:r:-laisdomestiCJs Em PO:HOSisolados é l1õportante:

destacar que esse fato não implica aus2ncia de ~-lreservaçào dós mil!.;'S ciliarES i\Jã: há come,

inferir (jue a presença de algull'- animais afete éJ preservação da éJreiJ,i.:rm vez que n, o há l1exc

caesal entre os fatos. Tanto ~ que o mesmo drJeumento 2ponrou a presença E. anima;s

domesticos 2, na sequência, corJirmou & preservac.10 das mata:. cil:d!"es.

66. A AUTUADAtambénl ri2'lO :l'lerece ser penalizaca pelil alegada presença de euc,aliptcs

na margem de Rio Paracatu, uma vez q J"ea n=:fer"idaárea ,~obJ~j'c d'2 er.:uperaçãiJ p r r:,eio de
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Projeto Técnico de Reconstitulç;10 de Fio;.] - PTRF,Im termDS da CondICionante n.J
67. Em outras palavras não ;', razo,vel '1ue a AUTUADA seja penalllada com a

Inaplicação da atenuante por fato (,Jja restauração já se encontra previstaj na própria

condicionante. Isso porque, a condicíol~,a0te já rEpresenta, po: si só, o comprometimento do

empreendedor em mitigar os impactos d2 sua ati'.,IHhde.

68. Diante disso, GER.D!~Upugr.li3 pela. aJ,licação da atenuante previste na alínea '"(",

inciso I, art. 68, para que, somada à ate:luante ja 3catada na "decisao, ;) multa seja! reduzida em

50%.

v - Conclusão e pedidos

69. Pelas razões de fato e de direito exoO'las. CERDAU requer que o prelente recueso
I

administrativo seja conhecido e prOVido para refarrr,ar a decisão que manteve o Auto de infração

n, 46J20/15, determinandci s':u can'cé~lamen'to r:equer, aind?, em rr;speito ao princípio cia

eventualidade, em caso de en~endimf.nto diverso desta d, -Unidad~ Regional Colegiada, a

aplicaçâo da atenuante do art,. (,8, Inciso I, alíneas "i" combinada carT' 3 atenuan e prevista na
I

alínea "c" para redução ela.multõl 50%.

Mari2n2 MowZicl
OAB/MG 137.61,)

Patrícia f"lendar.ha
O'8IMC 158434

Marina Freitas
C"B/W 169.ü40

williamfreire.com.br
BELO HORIZONTE - MG
Rua Paralba, 476 40 andar
Edilldo Monthélie 5avassi CEP30130.141
Tel: (31) 3261 7747
Fax: (31) 3261 6745 ..

BRASfuA-DF : I I 1-
SCN-Q2 BlocoA soanbar
Ed.Corporate Finandal fen'ter CEP70n2-900
Te!: (61)33296099' l .
Fax: (61) 3329 6199i

'--~'~-"-'."--'''-- -,~ !



LISTA DE AI\JEXOS

Doe. 1 - Comprovante de tempestividade

Doe. 2 - E-mails

w'L1AM FREIRE
ADVOGADOS ASSOCIADOS

wilUamfreire.com.br

BELO HORIZONTE - MG

Rua Peralb ••, 476 4" andar
FdiflclOMonlhéi,i' S3V,1,si CfP 3()1~r;-140
Te\: (31) ::251 7747

BRASíLIA - DF
SCN-Q2 Bloco'!: 5" ard3r
Ed Corporate Fmanccal Cem I n.p 70)"]2.9::10
Tel, í61j 3,2.9 60991 S13i 4 01



, I

WIL liAM FREIRE
ADVO~DOS Assoe lADOS

I
I

Doe 1 - Comprovante de temRestividade

williamfreire .com.b r

BELO HORIZONTE - MG
Rua P"laíba, 476 4" andar
Edifício Monthéli~ Savassl CEP 30-,30-140
Tel: (3i) 32617747

BRASluA - DF
SCN.Q2 BlocoA S" andar
Ed. COrp(Mle 'Inanei,,1 Cemér ~fl'70712.900
Tü (61) 3329 G099 I 8137 4101[
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JR 793 309 175 BR

P.o.~c,...Q. .f.H4-tfilil SIlu

~
'

c '

,.' •• , < ~

~
-t-ft i~':-~J't

Objeto entreQue ao destinatário
30/0312017 17:23 Contagem I r.•'lG

'G) Imprimir

30J;J~V:';'-1l
1("23
Corm"g.efn :' t,.1G

3ü/[':1':['17
D:::Ai
Comage~nf f.,J :: •

.2G1D3I2:J17
13:~
M{)ote,s C15ros j MG

Objeto entregue ao ,destinatário.

Objeto saiu para entrega ao desthmtário

Objeto postado

"Acesse o aplicativo dos Correios
e lel3 o código 2D ao lado. Você
não precisara digitar o código do
obje.to e poclerá salvar na sua lista
de f3voritos

, DIl!ipO,~ivtjl' nQ

• App5tore
~ Oi l>PfJl1i\'OI no,.r Google play



WILUIAM FREIRE,
ADVOGiDOSASSOC~DOS

IDOC.1 ~ E-mails

I i

williamfreire.com.br

BELOHORIZONTE - MG
Rua Paraíba, 476 4° andar
Edifício Monthélie Sdvassi CEP30nO-140
Td: (31) 32617747

BRASíLIA - Df ~
SCN-Q2 Bloco A $0 andar
!:d.C(lfrO~are Financiai Cemer' C P 70712-900
Te[ (61) 3329 609918137 4101
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Cassio Luiz Campos de Souza

Lucas [Iucas@gpslte,com.br]
segunda.feira, 22 de dezembro de 2014 11:30
Cassio Luiz Campos de Souza
Arthur Barbosa
ENC: Recibo Federal

De:
Enviado em:
Para:
Cc:
Assunto:

\

I
I
I

I
I
I

C~ssio, bom di,:'!,tudo bom? \

~e~~u~resposta do SICAR.e~nemail abaix? referente ao prob,!ema.na geração do Recibo Federal. I
[s~aü ~Iegand~ sO,breposlçao com out~o lI:rlOveld~ m~sma t.ltulan~ade 0.que na minha opinião n50 procede poi~ o
pnmelro CAR ,eallzado em Agosto haVIa sido o primeiro e ainda f1ao havlamos feito o (AR deste imovel. Agora o

segundo e o terceiro procede pois foram gerados 2 e 3 meses depois do primeiro para ver se conseguiria emitir D
recibo ,

~st~o tentando solucionar o problema mas "'em prazo definido. O jeito é aguardar e apresentar esta\re:;posta ao
orgao.

ERRO05.08.2014 15:29:55 NÃO

Uberaba - Minas Gerais

Lucas Barbosa
Analista OIS
(34)33169748/33310170
\V\Vw.il.psile.com.br

25.07.2014
20471 11:59:58

AWB
TOPOGRAFIA

.ucas, bom dia.

fI tenciosame ntc.,

Qualquer dl'Jvida ficamos à disposição.

Conforme solicitado segue a resposta da T,I, acerca do cadastro:

De: Duvidas Sicar MG [01ailto.duv2)car..!!l[@meioambiente.mg.gov.blj
Enviada em: segunda-feira, 22 de dezembro de 201409:28
Para: Lucas
Assunto: RES:Recibo Federal

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

CODIGO_IMOVEL DATA_CADASTRO DATA_FINALlZACAO RETIFICADO PROTOCOLO_CARJEDERAL STATU

I
I
I

o operador do sistema está resolvendo os problemas de não sincronização em blocos de acordf com a
complexídade da resolução, entraremos em contato através do e-mail do proprietário assim qUf o
problema for solucionado, porem diante da complexidade da situação não temos um prazo defihída para a
solução de todos os cadastros com erro de sincronização. i

1 I
I



É Importante que n"o se faça outro cadastro idêntico com o objetivo de receber o recibo federal, pois a
sobreposição resultante entre as duas propriedades cadastr3das no mesmo CPFimpedirá a emissão do
recibo federal dfl: segunda propriedade

Atenciosamente,
Equipe SICARMG
Superintendência de Regularização Ambiental ~SURA
Diretoria de Estudos, Projetos e Zoneamento Ambiental- OPZON
SISEMA - Sistema Estadual de Meio Ambiente de Minas Gerais

De: Lucas [!J.tª!I.Lo_JI,.f_ç~~.@..Q!t~tte-,ç:Q!.n,-llil
Enviada em: sexta-feira, 19 de dezembro de 2014 12:06
Para: SICARMG
Cc: cassio Souza; Arthur Barbosa
Assunto: Recibo Federal

SICARMG, boa tarde!

Elaboramos um (AR de 7000 ha de um imóvel (denominado Fazenda Porto Alegre) em Agosto e o mesmo não fOI
'. ISlIluonlwdo com o servidor Federal

rur conta disso e d\l necessidade do documento geramos novamente em Outubro e Novembro e tilj1bém n~o
:;111r;mniZ,l r<lm

Poderiam verificar por gentileza? Estão cobrando de nosso cliente o recibo federal e precisamos de I rn
posicionamento a respeito.

2n47t 05!'OOI20H 15:29:55 . AR1l-IUR 1A1lSON.
BARBOSA ' FAZEtlO~

2{1119
H,2EN[

1935J 22107/201414:46:00 ARTHUR WILSON
BAR80S~ FAZE

i\1uito obrigJdo e ficamos no aguardo.

Atl.

FAZEN[,

Lucas Barhosa
Analista GIS
(34)33169748/33310170
\\'\\'\\1. gpsite.com. br
Uberaba - Minas Gerais

,
/



Cassio Luiz Campos de Souza

De:
Enviado em:
Para:
Cc:
Assunto:

Lucas [Iucas@gpsite.com.br]
segunda-feira, 22 de dezembro de 2014 11:30
Cassio Luiz Campos de Souza
Arthur Barbosa
ENC: Recibo Federal

Cassio, bom dia, tudo hom) ,

Segue rf'spo~,ta do S!CA~ en~E'mail abaixo referente ao problema na geração do Recibo Federal. 1
Esl~o alegzlndo sobreposição com outro imóvel de mesma titularidade o que na minha opinião não procede pois o
primeiro [AR reaiizado em Agosto havia sido o píirneíro e ainda não havíamos feito o (AR deste im vel. Agora o
segundo e I) terceiro procede pois foram gerados 2 e 3 meses depois do primeiro para ver se conseJ1Uiriaemitir- Q
recibo.

~st~o tentando solucionar o problema mas sem prazo definido. O jeito é aguilrdar e apresentar esta, resposta ao
úrgao_

Qualquer dúvida fic<lrnos à disposição.

Atenciosamente.

AWB
TOPOGRAFIA

Lucas Barbosa
Analista GIS
(34)33169748/33310170
\\'\y\v.gpsitc.L'om.hr

Uberaba - Minas Gerais

De: Duvidas 5icar MG (mallto:duv,sicarmg@meioambiente.mg.gov.brJ
Enviada em: segunda-feira, 22 de dezembro de 2014.09:28
Para: Lucas
Assunto: RES:Recibo Federal

,ucas, bom dia.

Conforme solicitado segue a resposta da T.I, acerca do cadastro:

RETIFICADO PROTOCOLO_CAJ_FEDERAL STATU
I

25.07.2014
20471 11:59:58 05.08.201415:29:55 NÃO ERRO

o operador do sistema está resolvendo os problemas de não sincronização em blocos de aco1do com a
complexidade da resolução, entraremos em contato através do e-mail do proprietário assim que o
problema for solucionado, porem diante da complexidade da situação não temos um prazo d~finida para a
solução de todos os cadastros com erro de sincronização. I

mailto:mallto:duv,sicarmg@meioambiente.mg.gov.brJ


É importante que não se faça outro cadastro idêntico com o objetiva de receber o recibo ~deral, pois J

sobreposiçiio result~nt(' entre as duas propriedades cadrlstradas no mesmo CPF impedirá b emiss50 do
recibo feder ai d(J segunda propriedade.

Atenciosamente,
Equipe SICARMG

Superintendência de Regularização Ambiental ~SURA
Diretoria de Estudos, Projetos e Zoneamento Ambiental _ DPZON

SISEMA - Sistema Estadual de Meio Ambiente de Minas Gerais

--_ .. '.'--"--'."'--- --""~"<'._"- ---""-',,--._-- '- ""--""'-

De: Lucas lr!J_d,HI_Q;ltLQ:?:IT:gP.~l1~£Çl[lJ)lJ
Enviada em: sexta-feira, 19 de dezembro de 201412:06
Para: SICARMG
Cc: Cassio Souza; Arthur Barbosa
Assunto: Recibo Federal

SIC.I\RfVlG.boa tMde! I

E!aboramos um (AR de 7000 ha de um imóvel (denominado Fazenda Porto Alegre) em Agosto e O !~smo não ~oi
sincronizado com o servidor Federal.

Por conta disso e da necessidade do documento geramos novamente em Outubro e Novembro e ta bém não,sinuonizaram. I
roderiarn verificar por gentileza? Estão cobrando de nosso cliente o recibo federal e precisamos de um
posicionamento a respeito.

71)471 05!U8l1iJ14 t5:29:55 ARTHUR WILSON
BARBOSA FAZENDA

20119

193£3 22/tl7il'Of414:48:00 ARTHlÍR 'WIlSON
BARBOSA

, -,--, "-,

, -j'

".:-:!:-:,,::'~1<~ ~. >;<;,,:
FAzEN{,
FAZE

113442 -', i-
FAZEm

r"luito obrigado e ficamos no aguardo_

Att..

Lucas Barbosa
Analista GIS
(34)33169748/33310170
W\\w. gpsitL'.com. br
Uberaba - Minas Gerais



Lucas [Iucas@gpsite.com.br]
segunda.feira, 22 de dezembro de 2014 11:30
Cassio Luiz Campos de Souza
Arthur Barbosa
ENC: Recibo Federal

De:
Enviado em:
Para:
Cc:
Assunto:

Cassio Luiz camp~o_s~d_e~s~o,;;uz;;;a;... --! _

Cassio, bom dia, tudo bom?

Segue resposta do.SICARem emaíl abaixo referente ao problema na geração do Recibo Federal
E5~ão~Iegando sobreposição com outro imóvel de mesma titularidade o que na minha opinião não. rocede pois ()
primeiro (J\R realizado em Agosto havia sido o primeiro e ainda não havíamos feito o (AR deste irnhvel. Agora o
:,~g,undOe o terceiro procede pois foram gerados 2 e 3 meses depois do primeiro para ver se conse~\Jiria emitir o
,tclbo.

~st~o tental1do solucionClr o problema mas sem prazo definido. O jeito é aguardar e apresentar estJ resposta ao
orgao.

Qualquer duvida ficamos a disposição.

l\t€!lciosament e.

Lucas Barbosa
Analista G1S
(34) 3316 97481 3331 0170
W\\"W .1!psitc.com.hr
Uberaba - Minas Gerais

De: Duvidas Sicar MG [mailto:duv.sicarmg@mejoambient~v.brl
Enviada em: segunda-feira, 22 de dezembro de 2014 09:28
Para: Lucas
Assunto: RES: Recibo Federal

,ucas, bom dia.

Conforme solicitado segue a resposta da T.I, acerca do cadastro;

COOIGO_IMOVEL OATA_CAOASTRO DATA_FINALlZACAO RETIFICADO PROTOCOLO_CAFUEDERAL STATL

25.07.2014
20471 11:59:58 05.08.2014 15;29:55 NÃO ERRO

o operador do sistema está resolvendo os problemas de não sincronização em blocos de acordo com a
complexidade da resolução, entraremos em contato através do e-mail do proprietário assim ique o
problemí3 for solucionado, porem diante da complexidade da situação não temos um prazo definida para a
solução de todos os cadastros com erro de sincronização.

1



É importante que não se faça outro cadastro idêntico com o objetivo de receber o recibo federal, pois a
sobreposição resultante entre asduas propriedades cadastradas no mesmo CPFimpedirá a emissão do
recibo federi'\1 da ~egunda propriedade. .'

Atenciosamente,
Equipe SICARMG

Superintendência de Regularização Ambiental- SURA
Diretoria de Estudos, Projetos e Zoneamento Ambiental. DPZON
SISEMA - Sistema Estadual de Meio Ambiente de Minas Gerais

De: Lucas (OJqj!12~Lvç;)~@gp2jr~~çº!J1.b!:l
Enviada em: sexta-feira, 19 de dezembro de 2014 12:06
Para: SICARMG
Cc: Cassio Souza; Arthur Barbosa
Assunto: Recibo Federal

$ICAP'MG, boa tarde! t
Elaboramos um (AR de 7000 ha de um imóvel (denominado Fazenda Porto Alegre) em Agosto e o m smo não foi
sincronizüdo com o servidor Federal.

Por conta disso e da necessidade do documento geramos novamente em Outubro e Novembro e ta!11bém não
. . I
Slncro~lzaran:. . _ '. " I
Podenam verificar por gentileza 7 Estao cobrando de nosso cliente o reCibo federal e preCISamos de um
posicion;jH~elltu <:lrespeito. I

2rJ47\ :''-':ARTHUR \'\lil.Sm.("
, -', BARBOSA FAZENOA,

FAZEN[

IS3S3 22!G7001414:48:DO ARTHUR WILSON
BARBOSA Ft.2E

18442
FA2HJ[

Muito obriBado e ficamos no aguardo.

Att..

Lucas Barbosa
Analista GIS
(34) 3316 9748/33310170
www.gpsite.com.br
Uberaba - Minas Gerais

http://www.gpsite.com.br


Cassio Luiz Campos de Souza

De:
Enviado em:
Para:
Cc;
Assunto:

Lucas (Iucas@gpsite.com.br]
segunda-feira, 22 de dezembro de 2014 11 :30
Cassio Luiz Campos de Souza
Arthur Barbosa
ENC: Recibo Federal

(;ESio, i.J[lm dia, tudo bom?

Segue resposta do SICARem email abaixo referente ao problem<l na geração do Recibo Federal.
Estão alegando sobreposição com outro imóvel de mesma titularidade o que na minha opil1i~o não procede pois o
primeiro [AR realizado em Agosto havia sido o primeiro e ainda não havíamos feito o (AR deste imóVel. ~gora o
segundo € o terceiro procede pois foram gerados 2 e 3 meses depois do primeiro para ver se conseguiria emitir c'
l-ecil1o.

E5t~O tent;:mdo soluciona! o problema mas sem prazo definido. O jeito é aguardar e apresentar esta rbsposta ao
orgdO.

Qualquer dúvida ficamos à disposição.

tl.JencíoS(lrn l'nte,

" •. 1

, I.
AWB

TOPOGRAFIA

Lucas Barbosa
Analista GIS
(34)33169748/33310170
W\\"w.gpsik.com.br
Uberaba - Minas Gerais

De: Duvidas 5JcarMG li!:!.ailto:duv,sicarmg@meioambiente.mg.gov.br]
Enviada em: segunda-feira, 22 de dezembro de 2014 09:28
Para: Lucas
Assunto: RE5: Recibo Federal

ucas, bom dia.

Conforme solicitado segue a resposta da T.I, acerca do cadastro:

RETIFICADO PROTOCOlo_CAR1FEDERAL STATU

25.07.2014
20471 11:59:58 05.08.201415:29:55 NÃO ERRO

o operador do sistema e~tá resolvendo os problemas de n~o 5incroni,zação em ~Io~~sde ~corfo com a
complexidade da resoluçao, entraremos em contato atraves do e-mal! do propnetano assIm que o
problema for solucionado, porem diante da complexidade da situação não temos um prazo ,de!finida para a
solução de todos os cadastros com erro de sincronização,

1



É importante que não se faça outro cadastro idênti~o com o objetivo de receber o recibo federal, pois a
sooreposiç;'io resultante entre asduas propriedades cadastradas no mesmo CPFimpedirá a 11 missJO do
recibo federal dClsegunda propri~dade,

Atenciosamente,
Equipe SICARMG

Superintendência de Regularização Ambiental ~SURA
Diretoria de Estudos, Projetos e Zoneamento Amb,i~ntal + OPZON
SISEMA - Sistema Estadual de Meio Ambiente de Minas Gerais

De: Lucas [ll1,Ji! \.Q.JllD_9"~,:IT~9º.sltggE[l JJIJ
Enviada em: sexta-feira, 19 de dezembro de 2014 12:06
Para: SICARMG
Cc: Cassio Souza; Arthur Barbosa
Assunto: Recibo Federal

,iICAR~1I1G,bo<'1 tarde! I
Elaboramos um (AR de 7000 ha de um imóvel (denominado Fazenda Porto Alegre) em Agosto e o mesmo não foi
sincronizado com o servidor Federal. J
Por canta disso e da necessidade do documento geramos novamente em Outubro e Novembro e tam ém não
sinuonizar,lrT1 I
Poderiam verificar por gentileza? Estão cobrando de nosso cliente o recibo federal e precisamos de Utl1
f)osicionamento a respeito.

ZIJ47'1 íJ5I08!20H 15:29:55 ARTHUR 'WILSON
BARBOSA FAZENO~.

. 2il11.9 " .. >" ,

':,,'.';, ;~'., -:~,,,:, 1 ':
FAZEtJ[

193-[)3 22J07!20141448:oo
FAZE

13442
_.. _,,,' "'''l.'l:,''

27mV211l4Ui~:W j'
. -,c> >::,' .. ,.,;:-,>", .1 FAZEN[

fvluito obrigado e ricamos no aguardo.

Att..

AWB
TOPOGRAFIA

Lucas Barbosa
Analista OIS
(34) 3316 97481 33310]70
\-H\'\\,. gpsite .com.br
Uberaba - Minas Gerais
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