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Referência: Notificação de Débito

Auto de Infração: 016659/2016

Processo: 471647/2017
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Superintendência Regional de Meio Ambiente - SUPRAM NM

Diretoria Regional de Controle Processual - DRCP

Núcleo De Autos de Infração - NAI
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ADILSON ROBERTO RIBEIRO DOS SANtOS,

brasileiro, Casado, Produtor Rural, CPF: 744.376.b86-
I

04, residente e domiciliado na Rua Purus, n' 99, bairro

Guarujá, Montes Claros / MG, Proprietário I da
,

denominada Fazenda Riacho dos Barreiros, localizada

na zona rural do Municipio de Grão Mogol / MG, Jem,
,

respeitosamente, ã presença de vossa Excelência,

apresentar a sua defesa administrativa, em razãd do

Auto de Infração n° 016659/2016, de 06 de Abril de

2016, sob alegação de ler realizado Intervenbo
I

Ambiental/Supressão de Vegetação Nativa, suprimir

vegetação nativa em área de Preservação
,

Permanente e suprimir arvores esparsas em á1rea

comum, sem a devida autorização do órgão ambiehlal,

competente. Vem desle modo, requerer revisão Ido

referido Auto de Infração e lodas as suas cominaçQes,

legais, aduzindo, para tanto, ao que segue: I
I

I
I
,

I



'.

1- DO OBJETO DO RECURSO

o presente instrumento tem o objetivo de apresentar junto ao Núcleo de

Autos de Infração - NAI. localizado á Rua Agapito dos Anjos. n' 455, Bairro

Cãndida Cámara. Montes Claros I MG, recurso administrativo com vis\as a

solicitar revisão elou cancelamento do Auto de Infração 01665912d16 e

respectiva multa administrativa em desfavor do autuado, bem como apreJentar

argumentações acerca da notificação de débito referente ao julgamenlo do

supradado Auto de Infração, por ter realizado suposta intervenção ambie~tal e

supressão de vegetação nativa, suprimir vegetação nativa em áre1 de

P - P . . . Ireservaçao ermanente e Suprimir arvores esparsas em area comum, sem a

devida autorização do órgão ambiental competente. na denominada Fazbnda
I

Riacho dos Barreiros, localizada na zona rural do municipio de Grão ~0901

IMG. entretanto, conforme será exposto e argumentado, a intervenção
. I

realizada é caracterizada como "Limpeza de Area", em conformidade com o,

que determina a Resolução conjunta SEMAD IIEF n' 1905 de 12 de agosto de

2013. que dispõe sobre os processos de autorização para interverlção

ambiental no âmbito do Estado de Minas Gerais e dá outras providências.

2 - DAS JUSTIFICA T1VAS

A presente defesa tem o objetivo de fornecer subsídios e apresentar a,
caracterização e diagnóstico da área objeto de autuação, área ~sta.

originalmente caracterizada como Cerrado, em estágio inicial de regenera.ção

natural, sem rendimento de material lenhoso ou com rendimento bast1nte

insipiente e, consequentemente, realizar o enquadramento da tipolbgia,
vegetacional como "limpeza de área", em conformidade com o que determimaa

Resolução Conjunta SEMADIIEF 1905, de 12 de agosto de 2013, em áreajem

estudo localizada na denominada Fazenda Riacho dos Barreiros. localizad.l no

municipio de Grão Mogoll MG. Requer, ainda, revisão da decisão da aPlica1ção,
do Auto de Infração e todas as suas cominações legais, bem como, reguer

I
pericia técnica no local dos fatos, aduzindo, para tanto, as justificativas

apresentadas nesta defesa administrativa.
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Dessa forma, entendemos que a autuação imposta, tendo domo
I

embasamento legal a Lei de Crimes Ambientais - Decreto Federal 44.844/2008
I

feri o que está em conformidade com a legislação ambiental vigente.

3 - DOS FA TOS DO NOTIFICANTE /AUTUADO

No Auto de Infração n° 016659/2016, de 06 de Abril de 2016 (Documlnto

anexo), o requerente foi autuado com as seguintes ocorrências: I

Infração I - "Desmatar 54,24 (Cinquenta e Quatro hectares e vinte e QJatro

ares) de vegetação nativa tipo campo cerrado em área comum sem a de~ida

autorização do órgão ambiental competente".

Em decorrência da notificação, a Policia Ambiental lavrou multa simples

no valor de R$ 77.674,30 (Setenta e Sete Mil e Seiscentos e Setenta e
I

Quatro Reais e Trinta Centavos), estipulando uma redução de 3pO/o,
correspondente a R$ 23.302,29 (Vinte e Três Mil e Trezentos e Dois Reais e

Vinte e Nove Centavos), em conformidade ao que determina o Artigo' 68,

Inciso I, incidindo, assim, um valor total de R$ 54.372,01 (Cinquenta e Qultro

Mil e Trezentos e Setenta e Dois Reais e Um Centavo), conforme constJ no,
referido Auto de Infração.



Infração 11- "Desmatar 0,76 há (setenta e seis ares) em APP

Preservação Permanente)

ambiental competente".
I

Em decorrência da notificação, a Policia Ambiental lavrou multa sitples

no valor de R$ 1.495,32 (Um Mil e Quatrocentos e Noventa e Cinco Reais e

Trinta e dois Centavos), estipulando um acréscimo de R$ 830,75 (Oitoc~ntos

e Trinta Reais e Setenta e Cinco Centavos), totalizando o valor d~ R$

2.326,07 (Dois Mil e Trezentos e Vinte e Seis Reais e Sete centaros),

conforme consta no referido Auto de Infração.

Infração 111- "Cortar 38 (Trinta e Oito) árvores esparsas, sem proleção

especial, localizadas em área comum, sem autorização do órgão arTibi~ntal
I

competente".

Em decorrência da notificação, a Policia Ambiental lavrou multa sJples

no valor de R$ 3.156,66 (Três Mil e Cento e Cinquenta e Seis ReJis e

Sessenta e Seis Centavos), estipulando uma redução de :iO%,
correspondente a R$ 946,99 (Novecentos e Quarenta e Seis reais e Nov~nta

e Nove Centavos), em conformidade ao que detennina o Artigo 68, IncirO I,

incidindo, assim, um valor total de R$ 2.209,67 (Dois Mil e Duzentos e Nove

Reais e Sessenta e Sete Centavos), conforme consta no referido Auto de

Infração.

A aplicação da Multa pelo agente ambiental teve como embasaml'nto

legal o seguinte enquadramento:

Infração I - "Art. 86, Decreto Estadual 44.844/2008,

infração 301, Inciso 11,Alinea b, Lei 20.922/13,".

Anexo 111,código de,

Infração 11- "Art. 86, Decreto Estadual 44.844/2008,

infração 305, Inciso 11,Lei 20.922/13,".

Anexo 111,código de



Infração 111- "Art. 86, Decreto Estadual 44.844/2008, Anexo 111,

infração 307, Lei 20.922/13,".

No campo "Demais Penalidades / Recomendações / observaçõeJ, do

referido Auto de Infração, a autoridade ambiental assinalou: I

Infração I

• "Multa lavrada com indice do ano de 2016"

• "Suspensa atividade de exploração na área autuada".

• "Retirado material lenhoso do local de infração, sendo acrescido o ~alor

á multa base conforme tabela base para cálculo de rendimento lenh4so"

Infração 11

• "Suspenso atividade de exploração na área autuada".

• "Retirado material lenhoso, por isso foi acrescido ao valor da multa b"se,

conforme tabela de cálculo".

Infração 111

• "Material lenhoso apreendido encontra-se espalhado na área, de

autuação entre as coordenadas 5160 25' 15,9'We 0430 06' 36,3" a 5'160

25' 02,8'W e 0430 06' 36,8", estimado 0,72 m3 madeira in natura".
;

No campo referente ás Atenuantes / Agravantes, a autoridade ambie~tal

não assinalou nenhuma atenuante I agravante para a Infração 11,assina~ou
I

atenuante para as infrações I e 111, aplicando uma redução de 30% no valor[da

muita base, em conformidade ao que determina o Artigo 68, Inciso I, Decreto,

44.844/2008. I



4 - DO JULGAMENTO DO AUTO DE INFRAÇÃO

Através de oficio nO105412017 do Núcleo de Autos de Infração, d tado

de 12 de maio de 2017, o autuado foi notificado quanto a débito soJre o

julgamento do Auto de Infração sob nO016659/2016, vinculado ao proces~o nO

471647/2017, tendo decidido o seguinte:

a) Estender a atenuante aplicada no auto de infração ao códigos 301 e 307

também para infração do código 305; I

b) Tornar definitiva a aplicação da penalidade de multa simples no valor de

R$ 58.209,88 (Cinquenta e Oito Mil e Duzentos e Nove Reais e Oitenta

e Oito Centavos);

c) Pelo perdimento de 0,77 m3 (zero virgula setenta e sete metros cúbIcos)

de madeira in natura quer foram apreendidos; I

d) Manter a suspensão das atividades na área suprimida a/é a

regularização.

5- EMBASAMENTO LEGAL

A Resolução Conjunta SEMAD IIEF 1905 de 12 de agosto de 2013, Di póe

sobre os processos de autorização para intervenção ambiental no ámbitb do

Estado de Minas Gerais e dá outras providências, estabelece procedimJntos

que racionaliza a exploração fiorestal, para uso futuro do solo, procur1ndo

minimizar os impactos ao meio ambiente e, conseqüentemente, assegUra~dO a

utilização da biomassa explorada.

Conforme definição apresentada pela Resolução SEMAD 1 IEF 1905, em

seu "Art 1", entende-se por intervenção ambiental: a) supressão de cobe~ura

vegetal nativa, com ou sem destoca, para uso alternativo do sold; b)

intervenção com ou sem supressão de cobertura vegetal nativa em área$ de

preservação permanente - APP; c) destoca em área remanescente de

supressão de vegetação nativa; d) corte ou aproveitamento de árvores isol~das

nativas vivas; e) manejo sustentável da vegetação nativa; f) regularizaçãP de

ocupação antrópica consolidada em APP; g) supressão de maciço fiorestfl de

origem plantada, tendo presença de sub-bosque nativo com rendimento



Ainda em conformidade com a Resolução Conjunta SEMAD IIEF 1905, em

seu Art.1', Inciso VIII, entende-se por Limpeza da área ou roçada, "práti1a da

qual sáo retiradas espécies de vegetação arbustiva e herbácea,

predominantemente invasoras, com rendimento lenhoso até o limite ~e 8
,

sUha/ano em áreas de incidência de Mata Atlãntica e 18 sUha/ano paia os
I

demais biomas, e que não implique na alteração do uso do solo". i

Conforme determina a Resolução SEMAD I IEF, em seu Art. 19; são
I

dispensadas de autorização, em razão do baixo impacto ambiental, as

seguintes intervenções: j
I - Os aceiros para prevenção de incêndios florestais, quando não xistir
potencial comercial de produção volumétrica de materiallenhoso. 1
11 - A ex1ração de lenha em regime individual ou familiar para o con umo
doméstico.
111• A limpeza de área ou roçada.
IV - A construção de barragens de retenção de águas pluviais para contro:leda
erosão, melhoria da infiltração das águas no solo, abastecimento hum,no e
dessedentação de animais em áreas de pastagem, desde que não esteja
situada em área especialmente protegida e nem impliquem em supress~ode

vegetação nativa. I
V - O aproveitamento de árvores mortas, decorrentes de processos naturais,

para utilização no próprio imóvel. t
VI - A realização de podas, que não acarretem a morte do indivíduo, bem orno

a realização de picadas, destinadas à manutenção de estradas e à reali ção
de levantamentos científicos e topográficos. I

VII - A instalação e manutenção de acessos em áreas de preservação
permanente para captação de água e lançamento de efluentes tratadoJ que
não impliquem na supressão de vegetação nativa, desde que a utilizaçãcldos
recursos hidricos esteja devidamente regularizada. :

,

I
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VIII - A instalação em áreas de preservação permanente de sistem s d~5'~~
I S 'SIS~'"

dissipadores de energia para lançamento de água pluvial, adutoras dé água,-

coletores, interceptares, emissários e elevatórias de esgoto doméstico qu~ não

impliquem na supressão de vegetação nativa, desde que a utilizaçãd dos

recursos hídricos esteja devidamente regularizada. I
IX - A coleta de folhas, flores, frutos, sementes, partes de plantas, arbóre$s ou

não, e demais produtos não madeireiros, ressalvados os casos em que: haja
proteção legal da espécie, desde que cumpram as práticas descritas nos

termos de referencia a serem disponibilizados pela Secretaria de Estado de

Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - Semad. I
X - A realização temporária de sondagem geotécnica e a caracterização do

solo em áreas de preservação permanente, sem supressão de vegeiaçãO
nativa, para obras essenciais de infraestrutura destinadas aos serviços PÚfliCOS

de transporte, saneamento, abastecimento público, energia, contenção de

enchentes e encostas.
XI - A recuperação de áreas degradadas e o plantio de espécies nativas com a

finalidade de promover a recuperação de APP, respeitadas as obrigJções

anteriormente acordadas, se existentes, e as normas e requisitos téchicos

aplícáveis.

li 1° O material lenhoso resultante da limpeza de área e da n)çada

descritas no inciso 111deste artigo deverá destinar-se a uso exclusivo na

propriedade. J
li 2° Ressalvados os casos previstos nos incisos VII, VIII, X e XI, a dis ensa

prevista no caput deste artigo não se aplica ás intervenções realizadas é APP

e em área de reserva legal.

Portaría IEF W 2 de 12 de Janeiro de 2009 - Que cria o Documento

Autorizativo para Intervenção Ambiental - DAIA, em substituição a Autoríiação

para Exploração florestal- APEF. I
I

Lei Florestal do Estado de Minas Gerais nO14.309 de 19 de junho de 11002,

re9ulamentada pelo Decreto Estadual n° 44.844 de 25/06/2008 - Dispõe sobre

as políticas florestal e de proteção á biodiversidade no Estado.



Gerais.

LEI N° 12.651, De 25 De Maio De 2012., Dispõe sobre a proteçã da

vegetação nativa; altera as Leis nO'6.938, de 31 de agosto de 1981, 9.39k, de
I19 de dezembro de 1996, e 11.428, de 22 de dezembro de 2006; revoga as
I

Leis nO'4.771, de 15 de setembro de 1965, e 7.754, de 14 de abril de 1989, e a

Medida Provisória nQ 2.166-67, de 24 de agosto de 2001; e dá oLtras

providências.

6 - DESCRiÇÃO DAS ÁREAS CARACTERIZADAS COMO "LIMPEZA"

Conforme pode ser verificado "in loco", onde não é constatado qualquer

tipo de vesligio de supressão de vegetação nativa de porte arbóreo, co~ um

baixo rendimento de material lenhoso. A área objeto de autuação poJsuía

originalmente e caracterizava-se sumariamente pela presença de uma

vegetação típica de Cerrado, em estágio inicial de regeneração natural, com

presença de arbustos e arvoretas de pequeno porte e reduzido diãmetro, com

predominância de espécies tipicamente pioneiras, com um baixo rendimento de

material lenhoso, tratando-se, portanto, de uma área que apresentava um *aixo

rendimento de material lenhoso.

Ressalta-se que a vegetação presente na área possui rendirrjento
,

lenhoso bastante insipiente, com volumetria inferior a 18 sUhalano, um~ vez

que são áreas já exploradas em um passado recente e onde era expldrado

pecuária de corte extensiva. I

7 - PRELIMINARMENTE

A aplicação da penalidade, com erros, vícios na sua formata o e

inexatidão de informações, conforme ficará comprovado no mérito,' não

encontra o devido amparo legal. Dai o autuado apresentar o seu requrso

administrativo, devidamente instruido com a juntada de documentação, po( não

concordar com a autuação.



8 - DA TEMPESTIVIDADE DA DEFESA

Conforme determina a Lei Estadual 44.844 de 25 de Junho de 2008, em

seu Art. 33 - "O autuado poderá apresentar defesa dirigida ao órg~o ou

entidade responsável pela autuação, no prazo de vinte dias contado\; da

notificação do Auto de Infração, sendo-lhe facultada a juntada de todbs os

documentos que julgar convenientes á defesa, independente de deJosito

prévio ou calção.

Dessa forma, conforme se depreende do oficio 105412017, a data da

notificação foi dia 12 de maio de 2017, entretanto, o autuado apenJs foi

notificado, via correios, através de carta com Aviso de Recebimento- Ak na,
data de 23 de maio de 2017, dessa forma, conforme preceitua a legislação

vigente, o autuado tem um prazo de 30 dias para pagamento da multa ou a

apresentação da defesa, contados da data da notificação, prazo esse que

prevalece até 21 de junho de 2017, Portanto dentro do prazo Ilegal,

tempestivamente, vem o autuado apresentar a sua defesa administrativa. '

9- DO víCIO FORMAL DA AUTUAÇÃO

Diante da análise e julgamento do Auto de Infração sob nO016659

datado de 06 de abril de 2016, vinculado ao processo nO471647/2017 e

considerando o recebimento da notificação de débito sobre a decisão refJrente

ao recurso devidamente e tempestivamente protocolizado junto ao NÚcl~Ode

Autos de Infração, entende-se que o julgamento por parte do prgão

responsável não levou em consideração as justificativas e argumentaçõFs do

autuado, considerando, tão somente, estender a atenuante para o código de
I

infração 305, o que, no nosso entendimento caracteriza uma avaliação

sobremaneira superficial, uma vez que não houver, conforme requisita~ono

recurso administrativo, uma perlcia técnica por profissional habilitado! para

conhecimento dos fatos e comprovação da argumentação constante da; peça

de defesa.
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Assim, reiteramos na presente defesa da necessidade indispensáv!,,1d:~"~$
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uma pericia no local para averiguação e comprovação dos fatos e justific~tivas

do autuado, sob pena de penalizar duramente o suposto infrator sem o

conhecimento real dos fatos, o que configura a não observáncia de um c11ro e

convicto direito. Portanto, percebe-se que no tramite do julgamento nãol está

expresso o princípio do contraditório e da ampla defesa, uma vez qJe as

justificativas e argumentações do autuado não foram consideradas, PbiS o
I

julgamento carece do embasamento de uma perícia técnica. '

Sendo assim, mais uma vez, solicitamos uma Perícia Técnica por

profissional habilitado ou equipe de técnicos, pertencentes ao quadr6 de

servidores desta conceituada instituição, para comprovar o que se argu~enta

nesta defesa administrativa.

Na oportunidade, novamente elencamos as justificativa$ e

argumentações do autuado, na expectativa de que as mesmas Sejam

realmente avaliadas, de forma imparcial e embasadas na realidade coricreta

dos fatos, o que somente poderá ocorrer através de um estudo pormenorizado

da autuação, dos seus fatos geradores, dos questionamentos e argumentJções

e, sobretudo de uma perícia no local:

1) Equivoca quanto ao enquadramento do Código de Infração 301 :

Para aplicação da penalidade a autoridade ambiental fez

enquadramento do ato infracional considerando o Código de Infração 301 para

a Infração I, já tipificado neste recurso, entretanto, após análise pormenor zada

do Auto de Infração e suas cominações, bem como vistoria técnica "in oco",

constatou-se que o código em questão não corresponde á realidade de cJmpo,
I

senão vejamos: A área objeto de autuação já sofreu intervenção ambiental no
,

passado, encontrava-se em estágio inicial de regeneração natural,: com

presença de arbustos, arvoretas e alguns poucos individuos arbóreos

remanescentes, distribuídos espaçadamente e originalmente apresentaJa um

baixo' rendimento de material lenhoso, ademais, trata-se de uma áreJ que



2} Erro quanto á classificação do estágio sucessional da vegetaç - o

Ainda com relação á Infração I, a autoridade ambiental descreve no Jmpo

"6" do Auto de Infração que a intervenção foi realizada em área de vegelaçãO

nativa do tipo campo cerrado, entretanto, pode-se constatar pelas eVidêhcias

que a tipologia vegetacional que existia na área pode ser caracterizada ~omo

Cerrado Senso Stricto, em estágio inicial de regeneração natural, portl.nto,

equivoca-se a autoridade autuante na medida em faz uma caracterizaJão e

ciassificação da vegetação de forma errônea, o que, invalida a autuaçãb por

efeito de lei.

3) Da retirada do material lenhoso do local

A autoridade, diz ainda no campo "6" que houve a retirada do ma erial

lenhoso do local da infração, fazendo incidir sobre o valor base da ~ulta

acréscimo correspondente, em conformidade com a tabela base para JICUIO

de rendimento lenhoso por hectare e por tipologia vegetacional, entretantol não
I

deixa claro qual foi o valor do acréscimo e, mesmo que tenha sido considerado
I

para efeito de calculo a tipologia campo cerrado, a autoridade incorre em ierro,
mesmo porque, a tipologia vegetacional da área é caracterizada como Celrado

Sensu Stricto, em estágio inicial de regeneração, não havendo, portanjo, a

geração de materiallenhoso que possa justificar a autuação.

4) Não observância de circunstãncias atenuantes

Conforme está descrito no Decreto Federal 44.844 de 25 de junho de 2008,

em seu Art. 28, deverá ser aplicado sobre o valor base da multa, circunstã~cias

atenuantes, entretanto, como pode ser verificado no Auto de Infraç~o, a

autoridade ambiental não considerou nenhuma das atenuantes prevista~em



5) Equivoco quanto à metodologia para mensuração do

lenhoso

mlterial
I

A autoridade ambiental assinala que no local da infração 111 ficou apreendido

material lenhoso que permaneceu espalhado na área objeto de autJaçãO,

entretanto, fica a dúvida de qual foi a metodologia utilizada pela auto/idade

para mensuração e estimativa de tal volumetria, tendo em vista que, seguhdo a

própria autoridade, todo o material encontrava-se espalhada na referida árba.
I

É de causar estranheza e perplexidade o fato da autoridade ambientai

no seu exercicio de cumprimento do que preceitua a legislação ambienta,1 não

levar em consideração, nem tampouco buscar maiores informações sobre a

área objeto de autuação, conhecer o seu histórico, nem tão pouco SOlicit~r do
I

autuado a apresentação de qualquer tipo de documentos elou estudos ou buvir

a sua versão sobre os fatos, o que denota, no mínimo, falta de preparo. I
;

Por fim, percebe-se uma conduta extremamente contraditória, autoriJãria,
I

insensivel e arbitrária por parte da autoridade autuante, na medida em que: não

toma conhecimento da realidade dos fatos, não leva em consideraçã~ as

argumentações e justificativas do autuado, ignora de forma intransigente to~o e

qualquer indício que pudesse comprovar o que argumenta o autuado e não

procura conhecer o histórico do empreendimento.

10 - NO MÉRITO

Meritoriamente não pode prosperar o Auto de Infração diante da

nulidade decorrente de sua imperfeição. Certamente será estudo de extinçao o

Auto em referência, diante da sabedoria peculiar dos especialistas na ciê1cia

ambiental que julgarão o recurso administrativo. Não pode uma Instituição da

envergadura social e moral como o Instituto Estadual de Florestas - IEF, d1em



11- DA NULIDADE DA AUTUAÇÃO

I

informações, senão vejamos:

a) - A Lei Florestal do Estado de Minas Gerais n' 14.309 de 19 de

Junho de 2002, regulamentada pelo Decreto Estadual n' 14.844

de 25 de Junho de 2008, em seu Art. 86, assim estabelece:

Art. 86 - "Constituem infrações às nonnas previstas na lei n'

14.309, de 2002, as tipificadas no anexo 111deste Decreto".

Ainda trás em seu S l' -"As penalidades previstas no Anexo 111a que se

refere o caput incidiráo sobre os autores, sejam eles diretos, contratuais,,
I

e bem como a todos aqueles, que de qualquer modo, concorra para a

prática da infração, ou para dela obter vantagem".

Ainda trás em seu S 2' - "Os valores. das penalidades previstaS no

Anexo 111a que se refere o caput serão indicadas através da UFEMG".

Como bem diz a redação do Art. 86 do Decreto 44.844/200F' as

penalidades existem para aqueles que concorram para a prática da infração ou,

para dela obter vantagens. Para tanto, não consideramos que a ativida~e de

limpeza de pasto se caracterize como ato infracional, não merecendo, poJanto,

qualquer tipo de penalidade elou multa.

I

O Auto de Infração não expressa à verdade dos fatos, por Jso é

instrumento nulo de dire~o. O agente autuante é insensivel com a situaJ;o do

autuado. Moralmente não encontra guarida este Auto de Infração. I
I

Com tantos erros, vícios e impropriedades do Auto de InflaçãO

evoca-se a aplicação da Súmula 473 do STF que enuncia: "Os atos



,,~\. DE "'~
,,-$'~~:lO"?,
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administrativos eivados de vícios são ilegais, porque deles não se origin ~ ~$
direitos~. I J't:~~'i:~~

I
O Prof. Roberto Rosas ("in" Comentários ás Sumulas do STF, 2° Ed.

1981. Ed. Revista dos Tribunais, p. 220), comentando sobre a sumuia ~73 e

sobre a anulação do ato administrativo, alertou que "a anulação do ato

administrativo ocorre quando há inconveniência, inoportunidade ou ilegalidade
I

do ato". Herly Lopes Meirelles, por sua vez, ensina que a adminis1ração

pública, como instituição destinada a realizar o direito e propiciar o bem-

comum, não pode agir fora das normas jurídicas e da moral administratival nem

reiegar os fins sociais a que sua ação se dirige. Se por erro, culpa, ddio ou

interesse escuso de seus agentes, a atividade do Poder Púbiico se desgalra da

lei, se divorcia da moral ou se desvia do bem-comum, é dever da administfação
I

invalidar, espontaneamente ou mediante provocação, o próprio ato, contrário á
I

sua finalidade, por inoportuno, inconveniente, imoral ou ilegal (Ob. Cilada, p.

177/178).

O Prof. Feijó Coimbra na sua Obra, Defesas Fiscais, cila o Acordão,

n0117, de 01.12.75 - 1" Cãmara, que enuncia: "Nulo é ao auto de infr'ação

impreciso e falho, não reveslido das formalidades legais previslas em lei".lora.

O Auto de Infração em questão é impreciso e falho, não expressa á verdade

dos fatos, por isso é nulo de direito.

12 - DO REQUERIMENTO

Diante do exposto, respeitosamente, requer de Vossa Excelência, se

digne de receber o presente recurso administrativo, apreciar as jUstificativrls e

argumentações contidas na presente defesa.

Requer a Pericia Técnica por profissional habilitado ou eqUiP~ de

técnicos, pertencentes ao quadro de servidores desta conceituada instituição,

para comprovar o que se argumenta nesta defesa administrativa.



implantar as atividades,

preparada para plantio.

área já se

Requer ainda que o Auto de Infração seja reavaliado e decretado a

sua nulidade, com a isenção do pagamento da multa imposta ou rJdução,
drástica da mesma, com a revogação do embargo das atividades e, final(nente,

o arquivamento do mesmo, para que produza seus devidos e legais efeit~s, por

ser de direito e imperativo de lei.

Termos em que,

P. Deferimento

Montes Claros, 01 de junho de 2017

~~,e&-.,~
ADILSON ROBERTO RIBEIRO DOS SANTOS

Requerente



.~\./\ .
. __ .. i ••••..•.•.•

1



I
l '

. ,.'
."I .G~~~rnodo Estado ,~eMinas Gc~is

Sistema"Estadual de Meio'Ambiente
Secreta'ria de Estado (te Meio Ambiente ti Desenvolvimento Sustentável'
Superintendência' Regional dé MeiO:Ain~ieDte-SUPRAM
Dirdorill de Regional de Controle ProceSstfal- DRCP

: NI1c1~de ~u~os'deInfração ~NAI.;

OFÍCIO N;'. 105412Ó17NÁIlDRcP/SUPRAM .
,..

NO-rIFICAÇÃODE DÉBITO

.Prezado(a) S;(a). Adilson RobertoRibeirodosS;U;tos .. '

_ Notificamos'V. 53., da.decisão referente.ao::"
."1\-ul';de IlIfração n': 01665912016. .

~', -,

Prneesso 11°: 471647/17 .'

. "

. c.-

.' .

..,

. .' Montes Claros~12 d~maio lie'2017.
Ref.: Jolgamenlo de Anlo de iiúração nO.016659/2016

. _..' i

I
I
I
I

',. .

O. S\lpermtende;nte Regionãl de", 'Meio- Ambiente. analisou o .. p1o~ssô
-Administrativ~, -deV.-53. e decidiu: . . . 1: . '.' ..•.. •. . . . I,

a) Est~Ddera atenuante aplicada no'auto d~ infração aos códigos'
,', 301 e 307lambém para';lIfração do eódigo 305; --l

,-'-.- b)- T~rnar~der~itiv~-a ~;li~~ã~.I;pe'Dalid~d~d~'m:lt~sim~l~D~.~-- -'~--
valor de' R$ 58..209,8.8' (cinquéDta e' oito- mil duzentos ê oove

,. "'. I

,reais é oite~ta e oito. c,eotavos)'a ser devidame~teahiD:lizalbJi
. .' '" " ' '. "I .

c) Pelo perdimento de 0,77 m:J(zero vírgUla",setenta "é sete metros
c6bicos) de madeira io.'natllra que 'foram apreendi~os; t-,
. . .;. ,-, .. ,', ' I

d). ~~ter 'a :silspen.sã~das' atividad~ na 'área s,uprimida I.até,à
regularização. ' .' ., ". .

': _" i I ... , ,.- l .

. . ....umbramos, que, nos termos da~giSlação Amb!en~, V. S' dis~e do~razo "
de 30' dias. para: querendo ap;esentar ~~~~. ~nt~a de_Clsao, a ~re~~a~~ ~arao.
en?ere_ço'~~s,t~a,~te..no ,rodape d~sta.~o~~çaó.,-Cas;o nao ~~a ~teres!;i~~mrecorte~,~a,
qwtaçao da ,dlV1dapoderá ser realizada atraves does) Do=ento(s)de Arrecatlaçao
Esladnal.DAE, anexo,pagável(eis) em qualquer agência <los Baneosdo BraSil,I itaú,

.•Bradeseo, Cooperativo ao Biasil,. Mercantil do. BráSiI, HSBC Bank Brasil,' Uniblmeo, .
caiX~Econômica Fed~ral,.BaticoSaD~der"Ã nãb"apresert4ição'de recurso'ou,pa&alb.e.nto ,
dc,>DAE enSejará a ~crição'do. débito' em 'Dívida Ativ~e'ronsequente-ex,ecuçãi?j"udid~.'. .' '.' -' .., I

.' 'RuaÀg;.p;~ó d~;Anjos,n' 455- Ba;''''C,nd;daCâmara~Montesç;,~s - MGm: 39401-6~b1- .
" I ". Telefones: (038) 3212.32671-3,212-3695 -, . " '....

. ,

. .', .~
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•

. ..' . Governo do ~tado,~e Moas Ge~
~ Slstemã Estadual de.Meio Ambiente

' - S:cr~t::.l'"j:l de Esmdo d~ Meio Ambi2n~1l e I)ese••voivirncn~o,Süg~i;üU:';e1-=--
- .•,•••-' .. , Superi~tendência Regional de Meio Ambieote -'SUPI.lAM'., .

Diretoria. de Regional de Controle Processoal."",:nRCP .:
_Núcleo de Autós de Infração. NAI . ,

Caso. não.,seja' po.ssível a quita~c.i integral,. y..Sa,,'poderá'efetuar .o"p'aWmiento
parcelado., :ape~s .~do.crédito._.êstadual não .tributário. resuitante. de multaS ~pliaid.as,.
mediante so.licitação., .devendo. sé~ pr~e:néhidas~'"os reqUisito.s do Decret~. Estadual'
46.6,68/14. , ,

Info.mamos,. também,' que o - débito.' 'ora. apresentada não." representa' a
inexistência de o.utro.sdébito.s. . -". - 0:. " . . . , l':' " .

. 'Caso. a .âutuaçao. ge.re.'Repo.sição. H~!estaIJPesca v~sa .~taiá J;e~1:ndo O~..
(dOIS)D~'s para pa~ap1ento.,,' . I

Solicitamos .a V." sa 'descapsidef(rr esse e~diente~ casQ' 0.- débito ..r~ferido já
tenha sido. quitado., sim,ação. em 'que a "info.rmação. da pagamento é .oeces$áiia para. \', .
.so.luclooar .apen~JncÚl, .Com ~pia ,dá quitaç~ó' p~a"oé~dereÇ(?,ibaixo info.n:D.ado..~".. . ,

Para: demais informações, favo.~,entrar em. contato. .com o. NúCleo. de ,Auto.s de
Infração no telefone (38)3212-3695 i 3212-3267.- , ,

,," ..

.

• '0-.

-Adilsón Roberto }9beiro dos Santos
RuaParus, nO 99~:G~arujá
Montes ClarosIMG"- CEP 39404'226

, ,

"

,RúaAgapito dos Anjo's, n. 455 --:Bairro Cândida Câmara"; Monte~ daro~ -MG CEP:39401p>40
. '-~,', I... Telefones: (0::18) 3212-:326713:2:~2.3695' . . .! _ .'

",
!
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SECRETARIA DE ESTADO-DE.
FAZENDA DE MINAS GERAIS

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL: DAE,
NOMIt I .• _
Adilson Roberto.Ribeiro dos Santos.
ItNll",i"ço •
'Rua' Puru5.:, 99.
,MumcíPla
MONTES CLAROS .

HISTÓRICO

llÍEsIANOElE~",,~~fil;çl" . I .
201~

I"'OOCUt.rnNTO ,I
130038S457360

Auto de Infração
DAE 01/01' . \

,nO 16659-, Série 2016; proc~sso número 46,669-1117 . '.'

, ,Valor do DAE -';,6'1.674,.21
.Valor,do Juros '0,00
V~:l1or-da Multa' .0,90'.
l'~lor da taxa 0,,00
Valor.TOTAL 61.674,21

- '.,

,'1'
, , -'. -' --. - ,'. '. -'." - -;" -, -. . ..--'-' '--:-., Sr,Calx~ste-.docuritento deve ser recebldo-exctns1vallliOotlf'pela leltura-do'cÓ(lIgo de b~rras ou linha dlgltáyel. Ii Unha digitáveldo,c6dlgode barTa5: 9$.200006166 742102H170 o 61212130039 08.(51.3600210 4 . -.

i [.~o ," :]'
-iS,
>•
___ !'I~D::'~.11_. .,.__,__ '"' ~ ~_"- :',""_'..: ': _._-_-:.,__. ,-o _. __ , ' '_.:. __ :. ~-_,;: _

I

R$
VAUlR.

"1'0 OI! rilamFu:.A<;Ao
h~ml\OU.u: <.O'!'
-Z:~~:'PROO..~~:~os

l$<Em l)e,'\-TIFiCAÇÂO

74'~376.~86-04
'CÓIIIOO MUNldplOVIl NG (l'AM'~I«IDI1TÓll.lmAL-1t llÃ(I ~'I ' "
NúMERo DO DAe r .

,13 o 03-884'51 360

SECRETARIA DE ESTADO DE
'-FAZENDA DE M~AS'GER,A1S

Adi150~' Roberto Ribeiro dos ~antos
I!I'lI)1!R'EÇo

Rua, Purus, 99

'MUNidPm.

'MONTES CLAROS

-Mo[l,06.lll.1i

,., .

'. I
I
I
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Nota FIscal. COllta de Energia ElelTld

SlIrl6: U1 NF: OOH81907
Controle:

01.031IR~SO 08A6 UIOl 04

Emlulo: a~ml6 Im~rmto: ~9/05!2Dl! lJllli SO~ill;1EI!llil Elitrit:a- mE IRljO pelJ
Elllnh a11irilolja pelo IIftllm úpellOllmA H' 1UOD1H52J.7D - SEr{W5 Lei I' lQ.i18 IIIMI •• tnD.!

I~~~s~~ROBERTORIBElRQOOS-lNO DO CLIENTE: 7004720736
fi PURU5 99 cs N° da Inslalaç50 Subcl,1SSC -r Classe

3004137177 klU~lrillConul lIuUllri~
GUAAUJA UOIDfhllD
MONTES CLAROS~. MG Oal~.doLo;llIf,' 0,,-,.. i Rc!erenle.'
CEP: 39(04-226 P,"","o'-T ~ "u",",O ","",,,.~~."

MEDIDOR N"' A81\977023951 09/06 i 09{05

'"
Valor (R$)!

'264,09 ,

Valor R$'
33.64,

36058 3me

VALORES FATURAOaS
Quantidade Pre,a

330 0.80034542
ENCAAGOS{COBRANÇAS

Energia EI~trica

Dmrlçio
Enorala Elétrica kWh

Dmrlçio
Contrlb,Custelo Ilum. Pública

TARIFAS APUCAOAS(Sem Impostos)
EMrgla Eletrlca kWh 0,50974000

CPF: 744.376.596-04

1709.0BOF .Oe7 A. 9EB6.3436.AB22.B49E.4B1 9
ICMS

1)"" de eM,,\'!o(9$1: A',",,~",

""18,M
12,tl

AS 13,70

VALOR A PAGAR
R$ 297,73

RS 2,95

VENCIMENTO
06/07/2016

ln<ilcadcfP' do O".I,dade d •• o,ned,nofi'C
~.'W CI'IUz' Mio, iJ/:!~\~ '1.1"•• p'II1liljUAjl.,.j,•••••,1 ",,,,.1 1,1.,,,1'"
DIC l,tJ 4,~g D,li
Fie 1.0& ~,11 8,12
D~IC 1,g,j 2.~t
OIC~1 0,00 12,U
1,,,1. W'llllil: UD/12Ii ~,.: 2D1/11~~ ~: 231n:.J v
il nrfuOlP-h.U. • .tUI>!wo....DLúI1bIllLo:..Bl-I1JI4
flEAVISO DE CONTAS VENCIDAS I OIO:BITO.:;;ANTER OR S

79,23'264.09 30

P''''''.1 1',10" ~\ \',

E.•.•"'>' 11,08 30,70
~"''':'''','O
;- ••',m<,,.;,,, (1,15 1UD

E"'O",o'''''''", W 2.15
T,~,,,',", 3D,1! 11.64
. A-li

Lí,Ri 38,31
~~.W 10D,00

/'."OQ Ç""''''fiQ "'&!Ih t>1~}do
,W" .vJldd'J ."UfiI"'""'"

VENCIMENTO

CÓOIGO DE DfOllITO AUTDMAmto

O()()O~1371774
Awme", '/"1,,,1' www.ce""g,oom,
~lc"crlm""lo@CCnlig ,oom,b,

Cgnllg TO'I'O(1<):2SS10 I

Fale C(1111 a Cern'g 116
(Se o número n~Destiver dispOlllv I I
na sua ciaúc1e, ligue: OBOO7210 11) I

f!bre, coceira. dor de cabeça I outros S"'ltor:la~
PedI sei dengua, chiku~ou~1a ou zika, ' I
Beba muila água eúa uma unidade do USo I

,
TOTALA PAGAR '

O~'"b,,,,,", "
crJAIG

ICMS8~IC!d~ conlorm&tel n' 21.78\/15.
1Io1l1lsClI ~!1112015qullllL1 ~m 06/M016.
ABR/1Qt61l11lId,Y!rdt - M~lno16Iland. Y!rd~
COMld&rll notllllClllllllllilll~ÓS debllo!m!1lI c/c.
Opa~m!nlo d!~t! tonra nlo ~ultl débltOl tnt!rlmll,
PI1I ~!Its !sllo sul!lIu ~!fJ!IIMdts Itpl! vlgtntts
(m~II&Sl,1011 11~&1I11;h 1I111nt!lrl (lurOS)bm!MS no
nnclmlnlo 1111mSIl\l~.
lJllull rtll1l1dl conl. tAII~~iIID d&111Urtm~n1I,

06205043 I"';;;';;;'774 06/07/2016 R$ 297,73

"'lllíijfiiifillíiimiiJilllí~ml :

A8R/2016 302 1~,06 lO
M~R/2016 27G 10,00 21
mn016 309 9,85 32
JANm18 310 10,1311 31
Df1}2015 330 11)1 29
NO'I/ZnlS m 11)6 33
OUltl015 l09 16,65 n
SET/2015 29B 9,93 3D
~GOn015 323 9,73 33
JlIt/2015 2-12 8)1 , 29
JUN}2015 2~5 l,gO 31
AlmI5_.m__ 8,(B--1

Ini!"'''OÇõos Gp,","
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