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REGINA CELIA CALDEIRA DA SILVA. bmsileirà.

casada, portadora da CI M-4.023.839 SSP/MC, e CPF-635.072.006-34, corn endereço

de correspondência na rua Antonio Dó, n' 1855, João Aguiar, São Francisco-Mc, vem.

com o devido respeito, em face de ter sido autuado por infÍação ambiental, aprescntar

recurco, ern duas laudas, contÍa o Auto de lnfração N'035056/2016, e da DECISÀO

que indeferiu sua defesa constante dos autos n" 44665212019.

Seguc, em anexo, cópia de documentos pessoais,

comprovante de endercço, cópia da multa e cópia do offcio 121 l/2019 da SUPRAM.

Teodo ateldido os preccitos legais, pede seja rccebido o

recurs,r. aguardando seja analisado cr)m a cosluneira lisura dcssc órgào de lnstarr..ia

Superior.

Pedc Deferimento.

CELIA CÀLDEIRA SIL\'-{

Q,--*" ,o n. ,. ,**^u

São Francisco,2 dejulho dc 2019.



{zr
Preclaros Julgadores

I DOS FATOS

REOINA CELIA CALDEIRA DA SILVA, brasileira, casada, po(adora da (.1
M-4.023.1139 SSP/MC. e CpF-635 072.006-34, com endereço rJc corr.esponrJéncia Da
rua Antonio Dó. n" 1855, João Aguiar, São Francisco-MG, vem. con o dcvido rcspcrro.

l"r:ll. "".j Colegiado {CORÁDEl órgào cle Instância Anbiental Superior rlo Estatlrr
de Minas Cerais, RECORRER da rnanutcnção das pelalidades adrninistrativas que lhcf:ri:ltf,"!* pcla Polir.ia Amhrenrat, atrarcs do Àuto de tnfraçao N. O:SOiãrzotO, e
da DE( ISAO que indcferiu sua tlefesa constante dos autos n.446652i:019. pclos làk)s
e motivos quc se seguem:

ConÍôrme consta do Aulo de Infraçào acima enumcrado. o agcnte ambientalFtancisco Mendes íla Cr.n:: autuou a recorrente por infração tipifi"rOu ii_r- on. ã0, ,l"*uIII, código 301, inciso II, alinea B, do Dccreto 44B44]OB c Leii}g22/13.

lr - Do ENQUADRAMENTO NOS COD 30t, Do DECRETO 448.14.

O agente ambiental enquad«ru o auluado no codigo l0l, o que deíola untarnteTretaçào haslanle equivocada da Lci. senâo vejamos:
O afl. 301 diz rcspeito à exoloração, destnate, destoque, supressâo, cxlração.danificaçào ou provocaçâo da mnrri d. Ílorestas dc a",nri. 't,rnnol' a. ü"ioçc,, .r.espécicslativas, em áreas comuns, sern licençu n, urro.irçãn aà ,;.é,, 

"rniii"",.Na verdade. Prcclaros Julorrirrres- nâo exisria ,a e.au 
"il'qu"",à.' n_*,"alguma. Com cllito. a área já havi-a há rnuiro sido desnralada- e eslcve ent eslado dc

l;li;; f.,Xlll"..i 
nâo rez rnais do que uma reinrrodução .1"'p;J;;;,;:."" q*

Sendo o pousio. instituto acolhido no Có<iigo Florestal Brasilciro. há que scrconsiderado no paese[tc caso.

III . DAS ATENUANTES

Não consta do auto a verificâçâo dc nenhuma atenuante com rclaçào ilsirfrações ]]roccdidas,
E de cntc[dimelto geÍal. tanto do DiÍeito Civil, quanto do penal. quc enrhar endo prelisio rle circunslincras atcnuantes. devcm esras slr ob.e*adÃ lrnra,n.nr.com a üpuraçio dos fatos. para serem consideradas qu"na. à" 

-riii.rça,, 
A,*penalirladcs.

Podcmos verificar. cm aralogia, o art.''4 pena-base scrá fixada arcndcndo\c ao cndno do an.

168 do Código penal Brasileiro. quc diz
59 desle Código: gllsçgllida !§lio_ssrsid§tadõ

O agentc Fiscalizador. por deler de oÍicio. derc apurar os Íàtos em peítêihobservâncjâ de todos os aspectos lcgais, o quc nâo se vc.iíi ca no preslntc caso. Orit. sco Dectcto em Suma, traz etn scu texto as inlrações. penalidac{ei. c cit.cunstánciasdinrinuição da penn a ser itnposta. Dada mais ceÍto que scjam obscrvados lodos ()§aspectos, quando da apuraçâo dos fatos.
Coof'orme podcrá ser

socorrem o autuado, no prcsenlc

C

constalado- Sapientcs Julgcdorcs. âlgutnas clcnualltc\
caso. quats seJatn:



Da mesma lorma quc o agentc fiscalizador se achou na obrigação de veriicar n
ocorrôncias das inftações, dcvcria sc obrigar também na verificação das circrmslàlciüs
favonivcis ao infiator. paÍa cstar, dcssa foÍma, fazendo Justiça, que é um dos princiPros
dc todo o agentc público.

Agindo da tbnna como se procedeu, vem o ente cstatal sobrecarrcgar ainrla rrais
o homem do campo, já tão sofrido, e que busca, na verdade. ajudar ir pais conr a
produção dc alimentos.

a- Os falos nào tiveratn conseqüências graves para a saÍrde públi
ambienle ou recursos hidricos. vez que nâo foram apuradas conseq
em relaçào ao desmate;

I\] - CONCLL]SÁO

V _ DO PEDIDO

Pedc c EspcÍa Deferimento

Sào Francisco, 2 dejulho de 2

Pelos Íàtos acima expostos, rcquer o auluado:
Sejam reconhecidas as tàlhas do auto de infiâção, acima cnumcradas. bern como

do cálculo da multa, e que scja cxpurgadas, ou não sendo cssc o cntendimento-
rccalculada para o vabr real e legal, obsqvando-se a atenuante elencada no item II[. e
rcvista a decisão que não acolheu o recurso da pleiteante.

- Tenham certcza quc atcndendo o que aqui se pedc, cstaaào làzenrlo a nrars
límpida JUSTIÇA!

Comptovado cstá dessâ forma, o cngano por parte do agente ambiertal. devcDdo
a multa aviada scr cxpr.rrgada cm sua totalidade.

Não scndo csse o cntcndimento, seja reconhecida a alenuanre, rliminuinrlo a
rnulla em seu qrrarrlrrrn, e chegando ao valor real que, com certezo. será bem inÍêrior ao
apurado.

t
a
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Preclaros Julgadorcs

REGINA CELIA CALDEIRA DA Sll-VA, brasileira, casada, poflador.r da (tt
M-,1.023.839 SSP/MG, c CPF-635.072.006-34, corn endereço de corrcspondência n.r
Íua Antonio Dó, n" 1855, João Aguiar, São Francisco-Mc, vern. com o dcvido respciru.
perànte essc Colegiado (CORADE) Orgão de Instância Arnbicntai Supe or &) Estado
de Nlinas Gerais, RECORRER da rnanutençâo das penalidades adnljnistmtivas que lhc
foram aplicadas pcla Policia Ambiental, atravós do Auto de InÍiaçào N" 0350561101(r. e
da DECISAO quc indcferilr sua delàsa constante dos autos n'4.16651/2019, petos tàtos
e molivos quc sc scgueml

I DOS FATOS

ConÍinlrc consta do Auto de lnÍiação acilna enulcrarlo. o itgente anlbienldl
b'nrncisco Mendes tla C)1r: autuou â r-ecoffentc por il1fi-açào tipificada üo art_ 86. arc\o
I ll. código 301, inciso II. alí1ea B. do Decrcto 4,184.1i 08 e Lci 20912/ I i.

Il - DO ENQUADTIAM ENTO NOS COD ]01. DO DECRETO ,1,18,1.1

O agcnte ambientâl enquadrcu o autuado no código 301, o que derotâ ulnir
irrÍcrpretrçâo hastantc cquivo(adr da I ci. senào r c_jarnos:

O aú. 301 diz respeito à explorâção, dcsmate, destoquc, supressão. exffaçio.
danificação ou prcvocação da moÍte de florestas de demais fonnas de vegetaÇão de
cspócies üâtivas, cm áreas comuns, sq11 licençâ ou autorização do órgão ambiental.

Na verdade, Preclaros Julgadores, üâo existia na área enl questão llorcsta
alguma- Com elêito, a áÍca já havia há muito sido dcsmatada, e estcve eD1 eslado de
pousio. A autuada não fez mais do que uma reirtroduçào de pastagcnt, en1 área quc
estava a descansar,

Sendo o pousio, ilstituto acolhido no Código l.-lorestal Br.asilciro, há quc scr
considcrado no pÍcscnte caso.

III - DAS ATENUANTES

Não consta do auto a verilicação de nenhuma atenuantc com relação às
infraçõesprocedidas.

E de entendimento geral, tanto do Direito Civil, quanto do penâI, quc cm
havendo previsão de ciÍcunstâncias atenuantes, devern estas ser observadas, juntamcnte
com a apuração dos fatos, para sercm consideradas quando da aplicaçâo das
pcnalidades.

Podemos veriíicar, ern analogia, o art. 168 do Código l,enal Brasileiro, quc diz
"A pena base será fixada ale.dendo-se ao crirério do áÍ. 59 desre Códjeoi 9!tseeuida s.rào consideradis
as circunstânciâs atenuantes e acralanter: Dor último- as câusas de di nmni

O agente Fiscalizador, por dever de oficio, deve apuraÍ os fatos em perfeÍa
observância de todos os aspectos legais, o quc não se vcrifica no prcscnte caso. (JÍa. se
o Decreto cm Suma, traz etn seu texto as inÍiaçôes, pelalidades. e circunstáicias dc
<liminuição da pel'Ia a ser imposta, nâda mais certo que sejâm obseNâdos todos os
aspectos, quando da apuraÇão dos fatos.

Conforme poderá ser constatado, Sapieltes Jr gadoles, algumas atcnua[tes
rocurrer,r o autuarlr. no presenlc caso. quais selarn:

,Uil- c/-c, S9-

!-: -a .



a- Os latos não tivcmm coDseqüências graves para a saúde públi
ambiente ou recuÍsos hidricos, vez que não foram apuradas conseq
em rclação ao desmato;

Da mcsma forma que o agente fiscalizador se achou na obrigação dc vcritical u
ocorrêrcias das infiaÇôes, deveria se obrigar tamtém na verificação das circunstánciâs
favoráveis âo infrator, para estâr, dessa forma, fâzendo JustiÇa, que é uu dos principios
dc todo o agente público.

Agindo da forma como se procedeu, vem o ente estatal sobreca[egar ainda m is
o homem do campo, já tão sofrido, e que busca, na verdade, ajudar o país com 2r

prcdução dc alimentos.

I\T - CONCLUSAO

Comprovado está dessa foIma, o engano por paÍe do agente ambiental, devendo
a rnulta aviada ser expurgada eln sua totalidade.

Não sendo esse o enlendimento, seja recoúecida a atenuânte, diminui[do a
multa em seu qudr?Íxn , e chegando ao valor reàl que, com certcza, será bem infe or ao
apuado.

\I DO PEDII]O

Pelos fatos acima cxpostosr requer o àutuado:
Sejam rccoúeoidas as falhas do auto de infraçâo, acitna elumeÍadas. berr u(n»o

do cáiculo da multa, e quc seja expurgaclas, ou não sendo esse o cntendimcnto.
recalculada para o valor r-eal c legal, obscnaüdo-sc a ateDuantc elencada ro ilem III. c
revista a decisão que não acolhcu o recurso da pleitcante.

Tenham cerleza que âtendcndo o que aqui se pede, estarào lazendo a mrrs
Iínpida JUSTIÇA!

Pcde e Espcra Del'erimcltto

Sào Francisco, 2 de julh
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Govemo do Estado de inas Ge'âis
Sêc.êtále do Estddo dê t êio Amblente e Desenvolvim.,rto Sustentável
Supaíintêndência Regional de lÜelo Ambientê - SUPRA
Diretoia de Regional de Conuolê Píocessual-.DRCP
Núcleo cle Autos.le lnínção - NAI

30

oFtclo l2l I/2019

N, do Auto d€ I
N" do Processo:

\ social:
615.042.006-34

35056/20r 6

1.16652/19

l(cSi na Celia Caldeirâ da Silva

CPF/CNPJ:

l'rezâdo(a) scnhoía).

O(â) Superintendertle Rcgional de Meio Ambiente. ros tennos do utt. 54. parágrafo único,

inciso ll. do Dccrclo n.".17-042/2016

l.m observância ao disposto nos âíigos 34. 15.36.37 c 3 8.do Decreto n." l'1.8'l'111008. c

lcndo enr vista o PareccÍ acostado âos autos. decidc:

Pclo conhecimento dâ dcfcsa apresenÍada. haiâ !ista que tcrnpeÍiva e quc foram ateÍdidos os

isilos csscnciais dâ dc defesa

Pclo rào âcolhirDento dos argumentos apresenlados pclo autuâdo. face à âusência de

Íiudâ!Íentos de falo e de direito que justificasscm o acolhimmto dâs argumcntações

apreseltadas e tendo cn) \'ista €stâr o auto de infiação cm conformidadc com os requisitos

li,rnrais.
l'ela lranulenção intcgrâl das penâlidades âplicadas no presente âLlto de infração. quais sejam'

iltulta simplcs, no vâlor de RS 25.254,14 (vitltc e circo mil duzento§ c cinque[ta e quâtro

[câis c qüâaorr-e centâlo§), â ser d€vidâmenÍe rtuali?rdo;
.'iuspe;são <las {liriilad€s no :ocal :lri'â regularizâçâo pêrãÍte o órgto âmbientâI

competentc.

Lenrbtêmos que. nos lennos da Legislação Ambiental. V. S'dispõe do

dias. pâra apresenlâÍ Rccurso quânto à manutençào das pcnalidades ap

pa.qâmento do lalor dâ ultâ. devidamente âlualiTâdâ. sob pena de

prazo dc 30 (trinta)

licâdas- ou ef€tuâr o

cncâminhâmento do

processo administrativo pam fins de inscrição do vaÍorem dívida ativa do llstado

Pàra demais i[fonnações. favor entraÍ em conlâto corn o Núcleo de Autos de Infração

nlru\es do lclcfonc :18 l:l-1-750Ô ou do e-mail nai.nm@mcioambiente.mS.SoY.br

\lontes Claros. ll (lc irbrildc 2019

Priscila Barroso de Oliveirâ Masp 1379670-l

Rcgina C€liâ C{ldeire dâ Silva .
Rua Artôril, Dó, lE55 -João AgniâÍ,
São Frarcisco/Mc
cDP 39.300-117

Rua Gabriel Passos, ns 50, Centío, Montes Claros/Mc cEP 39400-112

rel€fone: 1038) 322a'7s00

\@
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DocUMENTo oE ARRECADAçÃo ESTADUAL. 63s 042 00ô.34

slcee'rnan oe esreoo oE
FAZENDA DÊ I\,4INAS GERAIS

6t1GINA CELTA CALDEIRA DA SILVA

28 a 30/06/2019

MG 5200909983341

â!lo: sEcRêÍaRr^ esr^Do M€ro 
^MBtENTE 

E
ssv4o: ÀNÀfrsE REcuRso tiÍrERposÍo - 

^uTo 
oE nFarcro

1041,9 I§.À E)€EDIENTE. SEMÂD

r.Ímaçóes CmDlêÍqiaê§
ÀuÍo DE rNFRAçÀo M 3so56r2or5 mocEsso 4665zre

E,í C& d. dôld. Qúrrlo e DAE T.EE {o) sEcRErÂRA EslÂoo MÊro ssrErÍTE E DESENVOLVIENIO SUSÍÊN ] Âvrl
F.aú E tEl@: BÂADESCO CÀrx ECONOMTCÀ FEDER L , UÊRCÂMnL DO BRÂst! , S^NI^XOER STCOOB
P.íorúàa.'ú..cro t t-be&tô.: Aqénüs hr.cr M.EA6êBsÉpGrár
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Dis 8s040000002 7 838602 3 90 I 145 2520090 99833t 0 37 0
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, ,J SECREIARIA OE ESTADO DE:: , FAZENDA DF À,I NAS GFRÀIS

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL.

Liíha DlgiÉv.t 85640000002 7 8386021 31 90 9 7051 2520090 1 9983341 01 37 0

Em dto d. dúvld. qu.rb & DÁE ,.e!B .íôl sEcREraRr^ Es) Àoo MEro ÀMBILNTE c oEsENVoLVrriENro susÍENrÀvÊL

BRÀOESCO CÂXÀ ÉCONOM]CA FEDERAL MERCÂNTI OOBRÀStr - SÀNÍANOER . SICOO3

P.au. tân»ô 6. E ordàí€ b.rctu16: À9úêãs Lorêrüs M
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REGiNA CI]L]A CALDEIRA DA SILVA

ÍOTAL
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