
..r
~~I)N.Df1f~
!(j FOUlA N° 'Ó
« 1(;s Y'

~ Aí) ~
,"" '"<P UBJUCA Y

'0 ."ILMOS SENHORES DA SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO oISE~~

AMBIENTE E DESENBOLVlMENTO SUSTENTÁVEL DO ESTADO DE

MllfAS GERAIS SUPERlNTiIlDENCIA REGIONAL DE

REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL - NORTE DE MllfAS - SUPRAM

SUPRAM NORTE DE MINAS
protocolo n"1\0058'1#1 1.JC1'.~ece1t em23)~ ;:>Q(~ .
Vi5tOcrlCod4Z;;:+- ~~

Autos de Infrações D.o55306-2016 e 55308-2016

Nome do Autuado: CLAlR MONT IDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Número do CIfPJ do Autuado: 25.980.095/001-88

Clair Mont Indústria e Comércio Ltda., pessoa jurídica de

direito, inscrita sob o CNPJ de n° 25.980.095/001-88, com

estabelecimento comercial a Rua Vinicius de Morais, n° 73, bairro
Planalto, CEPo39.404.026, nesta cidade de Montes Claros - MG,neste
ato representada pelo sócio proprietário o Sr. Christian Michel

Lacastagneratte, brasileiro, casado, empresário, inscrito sob o CPF de
n° 6756.649.096-68 e Identidade de n° M- 2.343.020 SSP, residente e

domiciliado a Rua: Professor João Cãmara, n° 644, Bairro: Morada do

Parque, CEP:39.40L351, nesta cidade de MontesClaros - MG.



l-OS FATOS

A Recorrente fora surpreendida com a autuação de número
55306-2016, com o fundamento baseado no artigo 83, 1 código 106,

entretanto no dia 27 de abril de 2016 recebeu oficiocom a substituição

do auto de infração de número 55306-2016 pelo de número 55308-

2016.Porém, o recorrente nunca fora notificado, nem tão pouco obtido

respostas de suas solicitações de renovação de licença realizadas

conforme documentação anexas.

Antes de se discutir o mérito da infração é necessário

relatar alguns fatos que são de importância ímpar para o julgamento

em questão.

A Recorrente é uma empresa do ramo de produtos õticos

que possui 80 funcionários e não 180, como constam nos auto de

infração.

Assim, não há do que se falar em mudança de classe 3 para

5.

11 • O DIREITO:

1. Improcedência do auto de Infração

o Fiscal enquadrou a conduta do autuado nos

descumprimento das condicionante de nümeros 1,2,3,4,5,6, e 77 porém
não especifica quais condicionantes, nem ao menos demostra em qual
legislação o recorrente infringiu.

Ora, o autuado não se enquadra em qualquer das hipõteses

de infração ambiental, as quais aparecem como condição para que seja

posslvel a aplicação da pena de multa.

Com efeito, jamais foi advertido, com vistas a sanar
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Diante dessas considerações, é de se julgar improcedente a

lavratura do Auto de Infração n, 55308-2016 excluindo a imposição da

multa,

"Art, 70, Considera-se infração administrativa ambiental

toda a ação ou omissão que viole as regras jurídicas de uso, gozo,
promoção, proteção e recuperação do meio ambiente,"

Ora, da simples anãlise dos dispositivos legais acima, e ods

documento que acompanham esse recuso não se vislumbra quaiquer

ilícito perpetrado pelo autuado.

De fato, a empresa estã autorizada a funcionar a mais de 25

anos na cidade de Montes Claros, e vem apresentando sempre grande

interesse com o meio ambiente, inclusive a empresa recorrente está em

conformidade com toda a legislação ambiental, incluindo licenças

ambientais, e tendo como politica da empresa o principio da prevenção,

que é a base de qualquer politica moderna relacionada ao meio

ambiente,

A Clair Mont utiliza-se o principio da prevenção para suas

ações, sejam no âmbito trabalhista, tributãrio e principalmente

ambiental, destacando-se como meta da empresa a prevenção,

conforme documentação anexa,

Vale ressaltar que a autuação fiscalizadora das autoridades

administrativas implica em medidas as quais sobressai a ameaça da

sanção que terã como objetivo inibir condutas que possam causar

danos ou impactos ao meio ambiente.
Ainda que o direito ambiental tenha sua base de

sustentação em dispositivos sancionadores, seus objetivos

fundamentais devem ser os preventivos.
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m- Substituição ou redução da pena de multa

Nos termos de previsão legal (~ 4°, do artigo 72 da Lei n.o

9.605/981, a sanção de multa simples - aplicada no caso em tela -,

poderá ser substituida por prestação de "serviços de preservação,

melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente". E, não

contanto o autuado com antecedentes, parece inegável a possibilidade

de se efetuar esta conversão legal.

Aliás, cumpre enfatizar que o autuado vem,

sistematicamente, buscando sempre o cumprimento das normas
ambientais (doc. anexa) o que demonstra sua consciência e

preocupação com a preservação ambiental.

E, para demonstrar a sua boa-fê, declara interesse em

reunir-se como representantes desse órgão para, caso possível
assinarem termo de ajustamento de conduta.

Entretanto, não sendo do entendimento de Vossa Senhoria

em substituir a pena de multa, há ainda que se considerar a disposição

do artigo 72, caput, da Lei n.o 9.605/98: "As infrações administrativas

são punidas com as seguintes sanções, observado o disposto no art. 6°"

(grifosnossos).

Por sua vez, o artigo 6° do mesmo Diploma Legal, impõe á

autoridade competente quando da imposição e gradação da penalidade,

a consideração dos "antecedentes do infrator quanto ao cumprimento

da legislação de interesse ambiental" (inciso 11).

Portanto, se o autuado requereu desde o ano de 2010 as

licenças ambientais e conforme dito acima, e jamais contou com
qualquer registro de prática de crime ambiental, não há razão para, nos

termos do artigo acima, rejeitar-se a redução da penalidade.
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Vale observar, mais uma vez que conforme documentação~~uj ;,JE.
~8Rf~anexa, que a Clair Mont possui 80 funcionários e não 180, conforme 8rSEMA' 0,'

mencionado no auto de infração.

m. 2 - A CONCLUsAo

Diante de todo exposto, espera e requer seja acolhida o

presente recurso, cancelando-se o auto de infração lavrado, em

possibilidade remota, caso não ocorra o cancelamento do auto de

infração que seja observado os atenuantes e possível redução dos

valores arbitrados.

Em hipótese remota, caso entendam pela manutenção da

multa, requer o parcelamento.
Requer também a produção de provas; tais como nova visita

do órgão ambiental, juntada de documentos e demais em díreito

admitidas.

Termos em que

Pede deferimento.

BeloHorizonte, 20 de fevereirode 2017.

OAB{MG130.837

TELEFONE(31)98640-0350
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PROClIRACÃO

CIaIr lImrt lDdústda e Com&do Ltda, pessoa jurídica de dirdto,
inscrita sob o CNPJ de n'" 25.980.095/001-88. com esrabdecimento
comercial a Rua Vinicius de Morais, nO 73, bairro Planalto, CEP:
39.404.026, nesta. cidade de Montes Claros - MG. neste ato
representada pelo fiJÕciO proprietário o Sr. ChrlstiaD Michel
14nstacnemtte brasileiro, casado, empr-esãrio, inscrito sob o CPF
de o'" 6756..649.096-68 e Identidade de n'" M - 2.343.020 SSP.
resident:c"e domiciliado a Rua: Professor João Cãmara, n'" 644, Bairro:
Morada do Parque. CEP'.39.401.351. nesta cidade de Montes Claros -MG .

OUTORGADOS:
FLÁVIA SANTOS GUlMARAES LACASTAGNERA'ITE

C1NTlA MOTA DE ANDRADE

OAB{MG 90.672

OAB/MO 130.837

•

Com escriiórioprojissianal /oc.olizado na Rua Oro Veloso, n'" 1313, Centro.
Montes Claros- MG,CEP: 394(](}..()74, TeJ.efaM(38) 3222-0193
(38}9151-5790 (38}8817-1766

Todos os poderes da ClãusuJa ~AdJudicia et Extra'"(para o foro em
geral e para PROPOR, CONTESTAR ou RECONVIR AÇÃO .roDICIAL
otl ADI1IlIlSTRATIVA, em qualquer instãncia e âtta, seja tivel,
criminal ou trabalhista. indusivt' perante órgãos e/ou repartições
publicas LEGiSLATIVAS ou EXECunvAS. podendo rrlrntar, receber
e dar quitação, reconhecer, concordar, transigir, desistir, denunciar,
nomear preposto rom poder para transgir, noticiar/representar
criminalmente, recorrer, Imunciar ao direito em que se funda a ação
e/ou em favor do monte-mor ou de bcnicirolsl. impetrar ~beas-
corpus., e mandado de segurança, exoepcionar. requerer COJl'"t:ições,
finnar.teml05e compro~ judiciais, e substabelecer, enfim•
praticar lDdos os aIDS que entenderem llteis e neoessãrios para o
bom e fiel cumprimenta do presente m;lndato. atuando conjunta ou
separadamente. independentemente da ordem d~ nomeação. e
poderes especiais pant; impetrar e acompanhar ate o fimAutos de
!ft&tor¥ JJe;!!:Dte o SUPRAM: BapçdtJendê4clo ~cioDal de
!l!rJladndo AmJrieDta1 do !forte deJfiDaa.

Montes Claros. 20 de janeiro d~ 2017_
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Oficio .' 43Sf.l016 SUPRAM NM

MonItO aams, TI de Abril de 2016. I

Foi recebido por Vossa Senhoria, o Aulo de Infração n<t5530612016. que penalizava f
o empreendedor Oair Mont lodo Com. LIDA por cometer infração ambiental. ,

Ocorre que bouve equivoco Da oomtl tipificação d. ÍIIÍl1IÇãD.exigí!ncia do ar!. 31
do Decreto Estadual 44.844f2008. Po<esse llIOIÍVo,foi substituído pelo Auto de (nfrnção If' I
5530812016. o qual lhe é éncaminhado em anexo neste ofício. '

CoIocamo-IIOS • vossa disposiçá<>para esclarecimento de eventnais dúvidas.

Atenciosamente.

i
I
•

Anilmis Mame1uque Mota
Sloperilo_1e Regioul de ~ AaobioJllJIl NM

•

José Da.' Figueiredo
Estagü o-Jtuidieo

elair Mona Indústria e Comércio.
Ru ViJúd•• de Monis, .' 73- pluoJIo.
MoIlteo Clamo - MG
CEP. 39.400-000.

•
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A~J05éGJ"" ••Mxh3do, ./n- BairroIbiwruna- Mon••• Ga105- MG
CEP.: 39401-832 - Tee (38) 3224-7500I

!
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