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À . SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE MEIO AMBIENTE E
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - SUPRAM MONTES
CLAROS

•

Ref.: Auto de Infração n° 48.734

o DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE

MINAS GERAIS - DERlMG, representado pela AdvocaCia-Geral do Estado, pelo

Procurador do Estado que a esta subscreve, vem, no prazo legal de 20 (vinte) dias previsto no

art: :P do. Decreto Estadual nO 44.844/2008, apresentar' defesa em face da autuação em

epígrafe,peIos fatos e fundamentos que.passa a éxpor:

I. DA TEMPESTIVIDADE.

Conforme se verifica dos documentos anexos, o Ofício SUPRAM-NMl N°

643/2011, protocolizado sob o nO0228795-2300/2011-9, que notificou o DER/MG dn auto de, .

. infração nO48.735, foi recebido nesta autarquia na data de 09.11.11 (quarta-feira).

Assim é que, iniciada a contagem do p~azo para a apresentação da defesa no

dia 10.11.11, o ierrno final do prazo de 20 (vinte) dias expirar-se-á no dia 29.11.11.

É apresente defesa, pois, tempestiva.

I1I-MÉRITO..
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o DER/MG figura como autuado no auto de infração em tela em razão de ter

suprimido 15 ( quinze ) árvores imunes de corte ( pequis ), sem autorização do órgão

competente.

De início, cumpre notar que, conforme anexa Nota Técnica, subscrito pelo Sr.

Gerente de Meio Ambiente ,do DER!MG, bem como a subscrita pela Diretoria de

Infraestrutura rodoviária; a Licença ambiental bem como a autorização de supressão de

vegetação pâra o trecho em referência foram concedidas pela Supram Norte de Minas, em

18/11/2008.

A portaria de outorga de Direito de uso de águas públicas estaduais foi

publicada em 22/01/2009, sendo nesta mesma data ,emitido o certificado de outorga pela'

refei-ida Supram.

Observa-se ainda que os .trabalhos de melhoramentos e pavimentação do trecho

BotlImirlm' - Distrito Adão ,Colares - Entr. MG 307 foram iniciadoS em 06/04/2009, data esta

posterior a emissão dos gocull)entos de regularização ambiental.

Desta forma, quando da execução das obras de melhoramentos e pavimentação
.. . .

do trecho em questão, esta Autarquia já possuía a licença ambiental, bem éomo a autorização

para a supressão da vegetação do trecho em questão, razão pela qual a multa não pode

persistir.

Cumpre destacar, ainda, que a multa referente a extração dos pequizeif0s, ,

refere-se a atividades de execução de ooras de melhoria e pavimentação do trecho: Bot~mirim

- Adão Colares - Entrs. MG - 307. Tr~ta-se, portanto, de execução de obras deutilidaqe

pública e relevante' interesse social, na qual toda a coletividade será beneficiada.,

, Em caráter eventual, caso entenda pera responsabilidade desta autarquia, deve-

se observar que o fundamento legal da infração, conforme consta no auto de infração, é a

violação do art.86, anexo III da lei 44.844/08. O referido dispositivo legal prevê a multa de

Av. dos And,adas, nO(120, 3' andar. Centro; Belo Horizonte/MG, CEP 30.120-010
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, R$150,00 por árvore acrescida de R$ 350,00 a R$1.050, por ato.

\
Ora, é certo que, caso entenda pela aplicação da referida multa, a mesma deve

ser aquela estabel~cida em seu mínimo legal, ou seja R$ 350,00. Caso entendesse a aplicação

da penalidade acima do mínimo é 'certà que, em respeito aos consagrados direitos

constitucionais ao contraditório e ampla defesa, .a mesma deveria ser devidamente

fundamentada. Não tendo havido tal fundamentação, tal penalidade, se devida, deve sei,
aquela estabelecida como o mínimo legal.

I"

.Da mesma forma, prevê o referido dispositivo legal, o remanejamento florestal

de .10 ( dez ) e não 25, ( vinté e cínco ) árvores por unidade cortada, não havendo

embasamento legal para impor, como penalidade, o replantio de 25 unidades.

É cediço que est~ autarquia sempre procurou conter e minimizar os. impactos

decorrentes das obras rodoviárias, contando sempre com licença ambiental e autorização dos •

órgãos competentes.

"

Ademais, conforme informação da Diretoria de infra-estrutura em anexo, o

DER/MG irá providenciar licitação para contratação da empresa que irá fazer, o plantio, não

somente dos 25 ( vinte e cinco ) pequizeiro~ para cada um extraído, bem como das demais

espécies arbóreas à serem plantas, o que implicará na reparação em eventual dano ambiental.

Assim, necessário reconhecer que esta Autarquia procura colaborar ao' máximo para a

recuperação ambiental.

Desta forma, caso se entenda pela aplicação da referida multa, tal circunstância

deve ser considerada como atenuante a ensejar a redução da mesma.

Dispõe o art.68 'I' 'a' do Decreto 44:844/08 que a adoção de medidas

reparatórias da degradação causada implicará em redução de 30%, ( trinta por cento ) da

, multa.

, '
.Av, dos Andradas, nO1.120, 3" andar, Centro, Belo HorizonteJMG, CEP 30.120-010
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Da mesma forma oart.68 'I' 'e' do mesmo Decreto, da mesma forma preve a

redução em 30% ( trinta por centq ) no caso de colaboração do infrator com o órgão ambiental

para a solução dos problemas advindos de sua conduta.

Em face das razões expostas, entende o DER/MG que não há fundamento

fático ou jurídico que justifique a aplicação da penalidade prevista no referido Auto de

Infração.

.IV.,REQUERIMENTO
"

Pelo exposto, requer o DER/MG seja anulada a multa ~ que alude o Auto de

Infração nO48734, ou, em caráter eventual, seja a 'mesma aplicada em seu mínimo legal, bem
. . . ,

como séja considerada as atenuantes.

Protesta provar o alegado por tódas as provas em direito admitidas

(documental, periCial e testemunhal), postulando, eventualmente, a juntada posterior de

documentos.

Pede deferimento.

Belo Horizonte, 22,de novembro de,2011

, .

, 1J ,
~SALVO lDA MORENO JUNIOR

, Procurador do Estado
Chefe da $ubprocúradoria de Precatórios e

Processos Administrativos do DER/MO
OAB/MO 70.806 - MASP 339.990-4

I.L.G.::~TALVr.:;CO~LHO
Procurador do Esr::do

Chefe da CoordCfl:lç:io do Contencioso
do Pmcuradorin do DERiMG

(Yf1:'MG 70,154. MASP- 612134.7

, .
Av. dos Andradas, nO,1.120,3° andar, Centro, Belo HorizontelMO, CEP 30.120-010
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DE

ASSuntO':Defesa aO'AutO' de InfraçãO' n.",643/2011
, '

Att.: P;O'cnradO'r JO'ãO'Viana daCO'sta
", Chefe da PRC URGENTE

Senho.rPro.curador,

,Estamo.senviando. para vo.sso.co.nhecimento. e providências" o. auto. de infração n," 48734 bem

to.mo. o.de fiscaJizaçãô n,o 10625, pelo. qual o.DE:RlMO está sendo. I~lUltado.pela extração' de 15, - ,

(quinze) pequi:eiro.s na execução. da~ o.)Jfas de melho.ria e ,pavimentação. .do. trecho.:

Bo.tumirim - Adão. Co.lares - Entr.oMO - 307.

Em 28/,03/201'1 fo.i pro.to.co.lado.na SUPRAM No.rte de Minas o. o.fício. n," 74/2011 - DP,

so.li'citando.autorização. para s!lpressão. do.spequizeiro.s identificado.s e.quantificado.s na referida

afícia.

Entretanto a SUPRAM salicitau fo.rmalizaçãa de pracessa de APEFIDAIA, esta fo.Ímalizaçãa', . . .'

,se deu em 02/06[11: Na dia 22/0?/l1 a SUPRAM em visto.ri~ para emissão. de DAIA,co.rÍstatau
" + -

que alguns exemplares de ,pequi havi'arn sido. retiradas e lavro.u o.citado. auto. de infração..

\ - ri
)vf +{
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I
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Matrícula

- ,

Atenciasamente,

o DER/MO irá providenciar licitação. para cantratação. de en;presa que irá faZer 'o plantio. não.

so.mente das 25 (vinte e cinco.) pequizeiros para cada um extraído., bem camo. das' demais
. I • ,

, espécies arbóreas ~ s,erem plantadas,

Recebid() par

. ,
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NOTA TÉCNICA..
•

"

Contrato '.

Trecho .'

Empresa

Data

PRC-22.004/09.

80tumirim - Distrito Adão Colares"': Entr? MG/307

Vilasa Construtora Ltda

18/11/2011
i -.

, ..

.

/Si. Licença Ambiental bem como a Autori~ção deSupressãd de Vegetação para o

trecho em referência foram concedidas pela Supram Norte de MinaS em'
.. , . .
18/11/2008 .. . .
A,Pôrtaria de outorga de Direito dé Uso de k.guas Públicas Estaduais foi publicada

. . , .
. em 22/01/2009, sendo nesta meSma datá emitido o certificado de outorga pela

referida Supram.
o , •

Os trabalhos de melhoramento e .pavimentação do trecho 'Botumirim ..,.Distrito. '. '. .
.Adão Colares - Ent~ MG/307 foram iniciados em 06(04/2009, data esta,

.,posteriora emissão dos documentos de regularizl3çãoambientaL

Atenciosamente, .
"

\
, ,

. ,

'.

,.
. ' .. '!i , "., ,

. EngO Marco n nio Frade " '

DIRETOR DE INFRA ST UTURA RO'DOVIÁRIA
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