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DANTEL COTMBRÂ MOURTHÉ, brasiteiro. cásado, autônomo,
portador do RG n.o M - 2 29S.9SB e do CpF n o 48S 267.116 _ 87, residente e
domiciliado na Rua Dr. Ensch, n.o 865, BaiÍro Centro, Cidade de Vá'zea da
Palma - MG, por intêrmédio de seu advogado e bastanle procurador
(procuração juntada aos autos), com êscritório profissional sito à Av. Dr.
Mallard, no 1370, Baino Cenlro, Cidadê de Várzea da palma _ MG, onde
rêcebe notific€çôes e intrmações, vem mui respeitosamente à presença dê
Vossa Excelência apresentar RECURSO, contra a decisáo proÍerida sobre a
defesa ambiental apresentada em virtude do auto de inÍraÉo lavÍado por
Polícia Militar de Minas Gerais, fundamentado no Art 83 e no Anexo t, ódigo
'1 17 do Decreto 44844/08, pelos motjvos de fato e de direito a seguir aduzidos

ILUSTRíSSIMA UNIDADE REGIONAL COLEGIADA DO CONSE
ESTADUAL DE POLíT|CA AMBIENTAL - COPAM - DO NORTE OE MIN
GERÂIS.

PROCESSO N" 516582/í8

Auto dê lnfraçáo n" 5177312016

DOS FATOS E FUNDAMENTOS

O Sr. Daniel Coimbra Mourthé é produtor rural arrendatário de
aproximadamente 800 hectares da fazenda Engenho Velho e desde o
arrendamento desenvolve atividades voltadâs à pecuária e plântio de
eucálipto/produÇão de c€rváo vegetal, sempre devrdamente licenciado.

A têíra ârrendada é dê diÍícit utilização, sêndo composta de
terreno árido e arenoso, com pouca água e árêas de afloramento de
cascalho, nas quais sê desenvolvê apenas yegetâção composta de capim
fino.
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Para desenvolveÍ suas atividades o Sr. Daniel dependê de que seia

o carváo transportado pelas estradas rurais através de pêsados câminhóes,

buscando acesso à rodovia.

Algumas destas estradas, localizadas dentro das propriedades rurais

da regiáo, sáo constantemente daniÍicadas pelo transporte de caÍgas e por

questóes natuÍais (chuva, erosão, etc.), sendo o uso ê manutenção
responsabilidades dos Íazendeiros, como no câso em tela.

No dia 18 de março de 20'16 o Sr Daniel Coimbra Mourthé, foi
autuâdo e multado, recebendo como pênalidade uma multa no valor de R$

16.616,27 (dezesseis mil seiscentos e dezesseis reais e vinte e sete centavos),
sêndo que, na autuaçáo supramencionada, foi descrita a infÍação da seguinte
maneira:

"EXTRAIR CASCALHO PARA A CONSERVAçÃO DE
ESTRADA, SEITI AUTORIZAçÃO ATIBIENTAL DE
FUNCIONAMENTO, DE UTA ÁREA DE 2OO M" ÁREA
COMUM DE CERRADO".

Mais adiante a autoridade policial colou no campo de observaçóês o
seguinte

.FORAM SUSPENSAS AS ATIVIDADES DE EXTRAÇÃO DE
CASCALHO SEM AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL DE
FUNCIONATIENTO."

Msto isso, é necessário apresentar aqui o texto do art. 83 e do
anexo l, ódigo 'í '17, do decreto 44844108, utilizado para tipiÍcar a suposta
infração:
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Art. 83 - Consütuêm infiaçÕes às noÍmas sobre a proteção,
conservação e melhoria do meio ambiente, as üpificadas
no Anexo l.

ANEXO I

(a que se reíere o aÉ 83 do Decreto n.44.844. de 25 dê
junho de 2008.)

Foi, nos termos da lei, apresentada deÍesa à SUPRAM, contudo foí
iniustamente julgada improcedente mantendo os termos do auto de infração e
da penalidade aplicada.

1't7

Eis o resumo dos fatos e passa-se entâo aos funda mentos deste
RECURSO

O parecer jurídico apresentado, que serviu como base para a
decisão de Fl. 29 dos autos, não analisou a questáo observando o tipo tegal
indicado pelo âgente público, já anteriormente transcrito, que anrmá que, para
configurar a infraçáo, são necessários 02 (dois) Íequisitos:

> Existência de atividade náo licenciada
i Existência de dano ao meio ambiente

O auto de infraÉo mais parece um injusto ,,ajeito, para tipiflcar a
conduta do Sr. Dantel, já que náo existe previsáo como intãçao'a utilização do
cáscálho da propriedade para manutênÉo da própria estradá de passagem.

O art. 83 do referido decreto, Anexo l, ódigo 117, não ctassiÍlca
como infração a conduta do Autuado, indicândo, ea ,""rro, que não poderja
funcionar ali uma atividade sem a prévia autorizaçáo ê licenciamento, o que de
fato não acontecia, já que o SÍ. Daniel não desenvolvia atividêde de extraçáo
de cascalho, limitando-se a pecuária e plantio/mrte de eucalipto para aprodução de cárvão vegetal, ambas as atividades dêvidamentê licênciadas.

a

o
Especificáção
das lnfraçôes ajusta

Fu onnci af sem utoa am nbie tarização funcide desdeonamento,
aon a radoque termompa depof dmento con @mduta o

ou adentid ma bórgáo ental com sepetente conslalada a
exrstênci dea U Uo ambienta

Classifi Gravíssima
Pena

- ou mutta simples e suspensáo da atividade:
sáo da atividade e demo de obÍasus- ou multa sim S

- mufta simples;

Outras
Cominações

uando foo o c€tso nSáo osd tnapree slru tomen s hrecpet os,
ui entoseq ou locu spam d U nueÍ uatq utilreza izadalq OS na
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omo pode ser visto, apesar de ter constatado que a retirada do sEtl
cascalho Íoi apenas para manutenÉo da estrada, o ilustre agênte da PMMG
constou, no auto de infraÉo, que náo havia autorizâção ambiental de
funcionamento ê, como já apontado, o Autuado possui sim autorizaçáo para
funcionamento, sendo que a inisória retirada de cascalho, com a fnalidade
especíÍicâ de manutenção de trecho da estrada, não pode ser classificada
como atividade.

Fazer um "ajêito' na tipiÍcaçáo de inÍrações é algo tnaceitável
praticâdo pelo agente público, sendo que, segundo a interpretação por ele
indicada, se o dono de uma propriedade rural fosse até uma vereda ê retirasse
um copo de água, para beber, estaria infringindo a lei pois estaria exptorando
recursos hídricos sem autorizaÇão.

A legislaÉo serve para todos, demonstrando o que de Íato é
infração ou não. Neste câso o Sr Daniel foi autuado injustamente por um
agente que realizou uma adequação da lei de acordo com seu pensamento
individual, o que náo deveria acontecer.

O Auto de lnfraçáo encontra-se irregular devendo sêr anulado,
assim como a pênalidade imposta, pois não existe corrêlação entrê a
conduta praticada ê o dispositivo legal utilizado pelo agente que autuou o
Recorrente.

O Autuado possui autorizaÉo para a atividadê Íim (produçáo e
comercialização de cârvão vegetal), sendo que paÍa -ealizá)a sáo necêssárias
algumas medidas, subentendidas no momento da concessáo de liÇenças,
como por êxemplo, manutenÉo de esiradas.

A rêtirada do cascalho ocorreu mais de 04 (quatro anos) antes da
data da autuação, com o intuito de promover a manutenção de um pequeno
trecho de estrada, sendo que, se não o fizesse, ficaria impedido o tránsito de
veículos dentÍo da Propriedade, rmpedindo o desenvolvimento da atividade
cârvoeira, devidamente licenciada, náo caracterizando de fato uma exploraçâo
da atividade, desnecessária, portanto, licenç€.

Não houve supressão dê nenhuma vegetação, a náo seÍ pastagem,
sendo que apenas foi Íetirada uma Íina camada de cerca de no máximo 20
(vinte) cm do solo, com uma espécie de raspagem na superfície da área de
afloramento de câscalho, náo revirando o solo, sendo que este é outro ponto
impoÍtante a ser apontado, já que o dispositivo utilizado para autuar o
Recorrente, condiciona a autuação à existência de dano ambiental, o que náo
oconeu como pode-se perceber nas fotos já apresentadas.

Ao observarmos as ÍotograÍlas apresentadas na defesa podemos ver
peÍou seu estadoque, mesmo após a retirada do cascalho, a vegetaçáo
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originário, não ocasionando nenhum dano ao meio ambiente, bem co
podemos observar a estrada Íêstaurada por onde passa o caminháo de
transporte dO cárvão.

Por todo o exposto é imperioso que a infração seja
desconstituída e a pênalidade cancelada ou substituída por adveíência
simples, por ser o autuado licênciado, não reincidente, não ter havido
dano ao mêio ambiente e por não existir tipificação nâ lei que identifique
a conduta do Recorrênte como infração.

DOS PEDIDOS

Diantê do até aqui exposto é a presentê paÍa requêrer

a) Que sêja reyista a dêcisão de fl.29 ê considêrada procedentê a defêsa
apresentâda EM TODOS OS SEUS TERMOS, dêvendo ser desconstituída e
cancelâda a infração proveniente da lavratura do Boletim de OcoÍrência
n.o 100053, a fim de exctuir a imposição da mutta de Rg Rg í6.616,27
(dezesseis mil seiscentos ê dezessêis reâis e vinte e sete centavos) ao
autuado ou substituir por advertência simples, por ser o autuâdo
licenciado, não Íeincidente, não ter havido dano ao meio ambiente e por
não existir tipificaçáo na lei que identifique a conduta do Recorrente
como infração.

Nessês Termos,

Pede Deferimento.

Vánea da Palma, 26 de setembro de 2018.

AD GADO
BRUNO A MOURTHÉ

OAB/MG í50.1169

ENTE
DÂNIEL COIMBRÂ MOURTHÉ
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lLusrRisstMo(A) sENHoR(A) cooRDENADoRA Nú
INFRAÇÃO - SUPRAM NM - Mê.

CLEO DE AUTO D

ogo30tJ00722/17
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BoLETM DE ocoRRÊNcrA N.o í000s3 c l. ::' [li::,.::,:Íi:ii;i,i;,,", -b,.r.L=Í:y _!.
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DANIEL COIMBRA MOURTHÉ, brASiIEirO, CASAdO, AUIôNOMO,
portador do RG n.ô N4 - 2 29S.9SB e do CpF n.o 4A5.267.116 _ aZ, restdente e
domicfliado na Rua Dr. Ensch, n.o 865, Baino Centro, Cidade de Várzea daPelma - MG, por intermédio de seu advogado e baslante procurador
(pÍocuraÉo anexa), com escÍitório proÍissionat silo à Av- Dr. f,l.ff"rO. nà iãio,
BaiÍÍo Centro, Cidade de Vátr:Ea da patma - MG, onde recebe notiRcaçOes e
inlimaçóes, vem mui rêspeitosamente à presença de Vossa Excelênqa
apresêntaÍ:

t

DEFESA ADMINISTRÂTIVA

em íace de auto de infraçáo hvrado por polícia Militar de Minas Gerais,
fundamentado no Art. E3 e no Anexo t, codigo 117 do Decreto 44M4lOg. pelos
motivos de íato e de direito a seguir aduldos.

i

1

,1

il

í - DOS FATOS E FUNDAi'ENTOS

Há corca de 13 anos o Aúuado anendou gOO hec{ares da fazenda
Engenho Velho, sendo que passou a desenvolveÍ atividades voltrdas à
pecuária e plantío de eucaliplor'produçáo de carváo vegetal, sempÍe procurando
licênciar-se conelamente paÍa todas as aúvidades que ali desenvolveu
(docu mentaçáo anexa).
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AÍt. 83 - Constíuem lnfr"çôe6 às normes sobÍE â
conse ação e mothoriE d
no Anoxo L

o melo amblonte, as dplflcsdas

ANEXO I

(â quo so .oíeÍe o aÍt. gJ do Oocroto n 44.6 44. do 26 do
Junho do 2008.)

a

o

O lexto do decreto e claro quando exige apenas autorizaçãoambientat de tuncionamento, em seu rot taxativo, alresentaJ" * ãrãro ,Sendo assim não há de se Íarar e, rrn.ion"rãito'aãiilaaà.;" ffi;;ç."
!1cá:catho, tendo em visla que o propoo agente dâ PMMG menciona que aextração apenas oconeu, isoladamente, p".a ,"nrt"nçaã _â;;,;; il*r.Ademais, como já mencjonado, o Auruado possui *r"iãça"ürl ã1ü0"0"fim (produÉo e comerciatizaçáo de c€rváo vegetat), *"0ã qrã ,r* *rla_,asão. necessárias algumas medidas, 

"ruunt"noior. 
no í;;; ã;il:*"de licenças, como poÍ exemplo, mânutenÉo de estradas

.. _9oro podê seÍ visto, apesár de ler constatado que a Íelirada docascalho foi apenas para manutenÉo da estradâ, o irrrt* lgunt" ã;ã;MCconstou. no auto de inÍraÉo, que não haviâ âutorizaçá; ,rOiun,"i O"íuncionamento e, como já apontedo, o Autuado possui sim zuto-riz-aüJoara
tuncionamento, sêndo que a iÍrisória retjrada de cascatho, 

"., " 
iil]iJ*"

especíÍca de manutenÉo de trecho da eslrâda, náo O*" ;;; ;;;;*
como eUvidade.

Ocone que, houve sim uma pequena relirâdâ de c€scalho há mais
de 04 (quatro ânos), por meío de raspagem do solo, com o i"frii;;;;;;;;u",
a manutenÉo de um pequeno lrecfio d6 estrada, sendo que, 

"" 
nao á tiãi"",Ícaria impedido o tÍánsito de veÍculos dentro da propriedade, _plOi"a" 

"desenvotvimento da aüvidade carvoeira. devidamente ficenliãJa, 
-nao
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xpflr'r'ffiitufr*tü*ffi
run';":ç.:,:,:'$1*1ti;1:i":::$-,yt11';,TI,Hli"iji,a onde Íoi íeila mânutenção.

.. Ao obsêrvarmos ês Íotoo

:*:""t"#"f Í";;:1"T1:f'flii"],i,ii:{§,'tH:ffi ff ,::?:
caractêrizâção o" 

'"n"rà" 
,"*ni; 

ambiente (requisito esle necêssário óâra a
esrradâ restaurada ;;;;."0T,J":;,#à" ;J,.:Hff 

demos observaÍ a

o"""on"tiL?í"::"J",,ã1i:"", é 
. 
imperioso que a inrração seja

srmples, por ser o autuado ,,".n.lll'-"0"-o' 
bstituída por adveíência

dano ao melo ambie__-__,_ 
-,=,,Lrado, não reincidente e não ler hâvido

caracterizando de fato uma exploração da atividede, desnecessáriâ, portâ

2 - DO VALOR DÂ MULTA APLICADA
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t Apenas com base no pÍincipio da 
.eventualidade, caso náo seja

:::t:d" : desconstituiÇáo da infração e cancetamento o" *nã,,J*"lLO*,que o vator da mutta apticada sêia reduzido ao ,,"ir" üJr"i'i"r"o*Jã_"o Sr. Daniet Coimbra Mourlhé no mênor pat .", uri.funr-"] .ãn;; ô;t:
O Art. 27, s1o. irEiso lll, a,íneâs .a, 

à "e, estabetece que:

f-f,e;+,5;a'a"*,t+,.*#J-****^=,[{;r
nmlyrf_#Ji#i:I_,,ffig::,"ffi #Í::
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inÍração- à legislaÉo ambientat; lll - lavraÍ notillcação para
regularizrção de situação, âuto de fiscalização oú bol;üm
dê.ocorÍência e auto de infraç5o, aplicando as penalidEdes
c€blveis, observando os équinôs critárlos na ÍoÍma
deíinida neste OecÍ€to: -
a)-a grávidadê do fato, tendo em vista o9 moüvos da
lnIÊçào e suas consequâncias para a saúde pública e para
o meio ambiente e recursos hidricos:
b) os. antecedentes do infrator ou do empreendlmcnto ou
instalãÇão relacionados à lnÍraçãg, quanto ao cumpÍlmento
de legislação ambiental estadual;
c) a situaÇâp econômica do inftator, no çaso de multa;
dl I eÊtividade das medidas adotadas pelo lnfÍator para a
correçâo dos danos causados ao meio ambientê e
rccursos hÍdricos; e
e) a cglaboraçáo do infrator com os órgágs ambiontais na
soluçáo dos problemas edvindos de suãconduta; e

,

il

Assim, como mencionado anteriormenle, a gravidade do fato (âlinea
'a') deve sêr considerada a menor existente. lendo em vista que o motivo para
a pequena Íetirada de c€sc€lho foi justo e baseado êm necessidade para
conduÉo dê atividadê devidamente licenciada. sendo lambém impoÍtante
relembrar que náo houve dano ambiental ao local da Íetirada do cascalho, no
qual só havia câpim, por ser área de pastagêm cumulada com afloramento de
cascalho.

Quanto aos antecedentes do Autuado (alÍnêâ .b'), estês sâo
impecáveis, tendo em vista que sempre buscou andar amparado pela
legalidade, requisitando todas âs licençás necessárias ao funcionamento de
suas ATIVIDADES, bem como sempre respêitou â App's (Áreas de
PreservaÉo Permanente).

Com relaÉo à condiçao econômica do Autuâdo (alinea .c'). esle
passa por severas dificuldades financeiras. tendo em üsta o baixo preço do
carvão de eucalipto. com difcrrldade para vend+lo, â queda no preço do gado
de mrte.

O Autuado possui necessidade de contÍataÉo Íixa de funcionários,
bem como custos de manutênÉo do gâdo e floresta plantada muÍto elêvados e
uma crucificánle carga tributáÍÍa, despêsâs estas que, apesar da crise, sempre
são altas e não esperam o aqueqmento do merc€do. Assim, deleíminar que o
Autuado pague a multa, de tão elevado poÍte. é o mesmo quê senlenciá-lo à

intenupÉo das atividades, suprimindo inclusive o necessário para seu sustênto
e dê sua família. assim como pagamento de seus funcionários, que por sua vez
possuem dependentes que prêcisam do seláío.

Página 5 dê7
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Ainda, não houve quahuer dano ambiental (alínea 'd'), por terAutuado se assegurêdo de fazer a reti radâ consciente do cascâ ho apenassuperÍicja lmente, com destinaÉo à manutençáo de um lÍecho da estrâda quepassa peh propriedade bem como colaborou com a Íiscalizaçáo de suaselividades, devidame nte licênciadas (alínea .e'), nâo havendo, como járelatado, existência de dan os por sua conduta
O mesmo Aí. 27, em seu s2o estabelece que

DOS PEDIDOS

Diante do até aqui exposlo é a presente paEi requerer;

nô6de7

a) Que seja dosconstituÍda ê cancolada a infraçáo pÍoveniente datavratura do Boletim de Ocorrência n.o íOOO53, ã ti, la'.^"irl. 
"imposição da mutta de RS Rt 16.6í6,27 (dezesseis rii 

"ãi""""a" "dezesseis Íeais e vinte e seto centavos) ao autuado ; ;;;;;",advertência simplos, poÍ ser o autuado licênciado, 
"a, 

,J".lo-"-"à" ,la"ter havido dano so meio ambiente,

b) Apenâs com base no princípio da eventualidade, c€so não seja acalada adesconstituiÉo da infração e cancelaÍn€nto da penalidade, r'"qr"i qr" ; ;fo,da multa apticada seia reduzido ao mínimo possível, 
"nqr.OÍanào 

o àr. O"ni"fCoimbÍa Mourthé no menor patamar existente.

s

a

§-11..: O_ sewidor credenciado, ao lãvrar os autos deRscaruâçáo ou boleüm de ocorrÉncla e de infraçao, devútundamênterã aplicação da penâlidade, tândo em viata oscrÍaênos pravlstos no Inciso .

_ Desta foÍma, a multa aplicáda, não Íundamentada nos moldes doparágrafo citado, enconlra-se desâÍrazoada e composta de vícios doprocedimento. devendo, em c€so de manutenção da penalidade (o que seadmite. apenas pero principro da eventuaridade), ser reduzida ao mínimoeslabelecrdo ou substituída por advertência.

a
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3,rãil::":,t:1.^l*s o§ pedidos acima, o que não sê êspera, a redução--',-rc,,re oo auto cte inÍração ao patamar de lO% (dez por cento);

=
Nesses Termos,

Pede Deferimento

Vázea da pâtma, 
21 de jutho de 20.t7

)
ADO

BRUNo CoRRÊA MoURTHÉ
OAB'MG í50.469

ADO
MBRA MOURTHE

a
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ORIEI{TAçóES PARA A OEFESA

Á peça do defesa devcrá .nnra. ^. -_..:--- -_---.

,,"*rtrffi ff ff "{m:,{,iff *{,ffijíl#E##ll,*ü,i-ffi s.rr".i
rv - o eno",eço oorld,lÍâ;?rr"r,*#:;:m,rf#nmgro 

de norincaÉes,
V-rormuraçao,ooped,Jf &ffir:,%,[Tã":";;";;,;;;,.yr - a data e âssinaturs do reqtieranle ou de seu ü-uã;#'"*

",:y:xff mTff ::T#,T:r,Hi:ffii,is"jffi Jfr-;;fl j;3ilr::,ffi #,:"
Câbe ao autuado a pIora dos Íetos que renha alsgado, sem prejuízo do dever atÍibuldo aautoridads Julgadora pára instuçao Oo pàcâssã

As o'.vas prposras pero autuado poderão ser recusadas, mediante docisãotundâmenbdâ da autorioaoe iurgaaora coÃ-petlij"."..." ""*
O€uluado podeÍá protestar, no afo daoo",,enús ãià-q'uã o-;-."iffi;: ffi:iilX*"1"r,.":f i,; i,ilXlllf"rrXfltl*:
Á deÍesa não será conhecida quando i empeslivâ, c€so sm que ss lomará defioitivâ aapticação da penatidad

Os rsquisitos ÍorrÉis indicados acir

"" ,'; á-"';;,*;"#.,,H"T:T"ffi 
,0 

í:":[:1iigêf"ffi#"0*?,j",,,Ll;iill,Í3; 0,".,

Na higitesô ds não apressntaÉo da doÍesa se aptiará dofinitivamente â ponalidade
Â DEFESA DEVERÁ SER PROT(

",*,*^*i:lffrlhrx1,HE-,,Sf ."Ti+iT;il*.,

FEAM . FUTDÂçÀo ESTADUAL tD xEIo ATiflET,TE
u ryi/.íEâln.b,

tcAlt .,rsrrn r-o 
_Dt-ERo 

DE cEsrÀo DAs AcuÁswúwJo.h,mg.gov.bÍ

IEF . II|SÍITUÍO ES'4DUA! DE FLORESIAS
wttú.teÍfig.gov.bÍ

supRAi, - SupERlt{TE DÊNch REGtor{AL I*,*...*"on'Àl#rllo#',tffi 
ffi?"t#LvrxErosusrErrÁvEr

SUCFIS . §UBSECREÍARIA OE COM

"*".'"çi,'B%5t.!'"t;t#àÉTIBTE.,TaL^rEGRÁDÂ

Itima

c

I

Scanned by Camscanner



cRlrqRro 
DE

ADVOCACIA

ES

oR. ,RUNo cortÊA uoatrrrÉ _ oau rra ,ro,a6,

pRocuR^ÇÂo

ã1;3[:'l i;l.'T"i# rl:;fl ,1.,,'r,,.T;"T;
srmpresmenre de OIJTORGADO.

OI.'TORGANTET OANIEL CO|MBRA MOURTHÉ, brasileiro, casado, autónomo,
Trta-d:r 90 RG n" M - 2 295.958 ê do CpF n.o 48s.267.116 - g7, residênte eo:T:il:j: na Rua Or. Ensch, n.o 865, Baino Centro, Cidade de VáÍ:zea da patma
- MG, cEP 39260-000

OUTORGADO (OS): DR. BRUNO CORREA MOIJRTHE OAB,fríc 1s0.469, com
endereço prolisional cstâb€lecido nâ Âv. Doutor Mallard, n.: 1.3?0- 2o AndaÍ, Centro, nacidadc de Várzea da palma,/Mc, CEp 19.260{00, cndereço eletrônico bruno.
mounhe@hotmail.com

PODER.ES: por este instrumento panicular de procuÍação, corslituo meus bastanles
procuradores os oulorgâdos, concedendo-lhes os poderes da cláusula âdjudicia a exra, para
o, foro em geral, podendo portanto, promovcr quaisquer medidas judiciais ou
adftinlstraltvas, em qualquer insÍ,ância, assinar ÍeÍrno, subslabcleceÍ com ou xm rcse*, de
poderes, e praticar aind4 todos e quáisquer atos rec€ssários e convenicnres ao bom e fier
desemperho destÊ mándato, podendo substabelecer em todo ou em paíe.

PODERES ESPECiFICOST A presenle procurÂção oulorgâ aos Advogados acima
descritos, os poderes paÍ., em nomc do oulorgante, rcceber cilâção, confessar,-reconh"cer a
procedência do pedido, trànsigir, desiíir, renunciar ao direilo sobÍe o qual se funda a a@o,
recêbeÍ, dar quitação, firmar compromisso, pedir a juílÉ gmluila e âssinar deúlaraçào de
hiÍrossuficiência econômica, em conforÍnidáde 

"o, o nori,u do srl 105 d; óóJi'go *
Processo Civil e, em especial, defender seus inleresses junlo a orgaos arnUienál's que
compôem o SISEMA (Siíerna Estaduat do Meio Arhbiente).

5

V AeEo, da Palma, 2i de jut ho de 20 I Z

DA

o infrd.signaúÍio denominado de

ihdicado, o qual se denomina
À1

I

,

B MOUR

o, í.370 - 2|.axoâi sala 02 _ cEraTRo
VÂRZEÂ DA PALTA. G

TELEFAX (38)373í-202a I 37r1.232a

AVENIDÂ OX. IALLAI
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EI'ÍOA EI: 11ÂÍ EI|OR OE BRASIU2t,J7ttutl a. lt?2

H:P,gfrtiii.J§8^T cospRovÂrÍIE DE ErscRlçIo ESÍÂDUAL O€ p

oaoos caoÂslRÂts
DrsCflÇtrO ESt^DoAr

@t2o52an.@-..

irorE Do REsFOrasÁ\,EL

OAflIEL COIMOFIÂ MOt'hNlE

t,oflE oo EstÀBELICNTÊI.IO I PR{,êRrÉOAOE RtIf,AL
FÁZENOA OAS LAG€s/ENGENIIO VELI]O

0 ! t t .2n]l - ôEç$ d. hliE g-. úG
cxÂE,DEsCR|ç/IO

RÉCITE DE API'ÍNÀçIO 
' 
EIGI, DR/\r|ENrO

0ÊorÍoE cRÊorÍo PRIÀIÉIRO ESIÀ'EIECIIIEN,D

oa.cràng
DAIA DO FII' OO COIITRÁÍO

DÂra D srn 
^çtro 

oÀ ÍrscÍüçÀosruaÇÀo oÂ ttscÉÇIo

I

ENDEREçO OO EsÍAAELEC|ÀTEMTO

392504tD

LOGRÂOOUNO

FAzENOA FAZEITOA ENGENII' VÉLI]O

9N

RÊFÉnÉic1 oEtcÁuz^çIo

PROXI,,O AO D§IRIÍO OE SÁIíÍA RIIA
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::'^:iff^::,::rff.,,:,:,m:.:Hi:*",,.,

cERTtDÂo N. 77642412013
Í

A Superintendência Flegional de Flegularizaçáo Ambientâldo Norte ds Minas

I

lntegrado - FCEI, sob o no R3gí699i20'l3, para o ticenciamento ambientat do
empreendimenb DANTEL cotMBRA MOURTHE / FAZENDA OAS LAGES , o quat segundo
inÍormaÉo do requerente desenvoÍve as alúidades de siMÇ-ultura (area útit: Í40 ha) e
produÉo de cârvão vegetal oriunda de Íloresta phntada {1g.Oo0 mdclano) enquadradas na
DN 742004 sob os códigos G-03-02-6 e G{3-03-4 no município de LASSANCE neste
Estado. Apos análise do ,oÍmuláÍio, Íoi verificado que o poÍte e o potencial potuidor do
empÍeendimento úo iníerlores àqueles rehcionados no Anexo único da DeljberaÉo
Normativa COPAM Na 74, de 09 de setembro de 2OO+, não sêndo, portanto, passÍvel de
llconclôm€nto, nêm m6smo do EutorizaÉo amblentel pará funclonamonto perlo

C,onselho Estadual de política Âmbientat - COPAM.

Esta ceíldào náo eximê o íequerenle de obter iunto aos órgáos ambientais compet6ntes
outorga para direito de uso de recursos hÍdíicos, âutorizaçáo para intervenÉo em área de
preservaçáo permanente e supresúo ds vegetaEáo e avertur a reserva legal, assim como
da anuência do &gáo gestor em câso de estar situado no entoírc de unidade de
clnseÍ\raÉo do grupo de proteçao integral ou em unidadê d6 cons€rvaçáo do grupo de uso
sUstêntável.

MONTES CLAR úi Junhi, dê 2013

CERTIFICA, por requeÍimento do
CPF Nô 485.267.11S87, protocotou

Gts VINIC

Supedntendêncta

inleÍessâdo qu€, DÂN|EL COTMBRÂ MOURTHE,

o Formulário de Caracteizaçáo do EmpÍeendimento

?

SOUZÂ
Regional dô uJa .Ànbier[al Norto do Minas

v_
nzaçâo

Eatr doclsraçáo tem valldade de quato anos

Âv..l6a cdà MElLldo, 3Ár'
f!É:13 322r ?50O lir:Ja

. lbirul@-t9]{)t8:rt-itONTrSCL^ROSnrc
lr47ÍA D @il ruíEn.rír(x o(i@hhi.d. m! lnr.br_ I IoE piÂr. \ q § !dm.nÊ § \.hr

feam-tr.,i* ,..ilEF ;=€rE
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I
GOVERNO DO ESTÁDO DE IIIÂS GERÁIS 

'çSBTEMÂ ÊIIIAI'I'ÁL DÉ ilEIOA IElfÍÉ E

REcuRsG HioRtcos - stsExÂ i:
SECTEÍAIA OE E§ÍÂt}O OE EIO AISEI{IE E

oEBEXto(VrelíIO SUETEM/iVEI - S€ 
^DNSITÍUIO ESÍÂDI,AL OE FTOFESÍÁS ' EF

CERTIFICADO DE REGISTRO

NúmeÍo do Rêgistro

E(ECICTO
201Ê

vÀuoo ÀÍÉ
31nl?017

o
{t52671í6S7

t352671164? - DANIEL COIÂ,BRÂ íqJRT}I€l loME / ENDEREço

cÀTEGOFIA
DÉFFOÍvro6 E SUEPÉOD{,ÍC6

cáFVÀo VE6EÍÁL AlÍÉ

03-01- PROOÚÍoR

fl@jfr1

a

*-''il'i',##ffi r"*ffi#'*^'

27t250
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CONTRATO PARTICULAR DE ARRENDÁMENTO

Pelo pÍlsafite irírunlcnto psniqlaÍ qüc cntrc !i fszcÍr! dc um lado conro aPÁCIFICO I'INTZ IíOURTI|E, BÍEsitci ro, Casado, fzzcndciro, CpF. U|.t27.6)G6gresidenre e domicilia do à Rrjâ Conírntino Duúâ Amâíâ|, numero 197,cerlÍo. no mulrcipCurvelo-Mc, e de outro lado coíro ârÍeÍdâtÍio DANIEL COIMBR MOURTEE, Bra-liCasodo, EngcÍrheiÍo, CPF- 485.267 I I 6E7, Esidcnte e doÍniciliado à Rlla DÍ. EíIGIL 865,Centro nesrã
prwiamcnte

PRDVÍEIRÁ:

munrcipio dc Várzêa dâ palma -MG, mcdiante es c,íucrlas úúo qúc
acaltam e oulorgstl

V*ü d, PdÍnl l9 de d.2ú4

A.iÍfÁr.doÍ
MOUTRIIE VI MOUR

AtÍeod!,tlrio
DÂNIEL

á

3

a

OlrriDaiÍo contrãrríG áqui dcíomirado Ârr.ldrdoÍ, kgíiíDo píopíictário de
t -) t z,ze n@ na lzzeíút Enge[ho Velho, no municipio de Lá3sence, csdrírrda rc INCRÁ sob
o^Errmero 410071003812-4, arrerds so s€gurdo conf.ratantc aqui denominado Àrnndeúrio.
EOO hec de lerrÀ1 para explorrçâo dls ad;dad6 que ouis lhes convicr, ficaado o ÁÍrendador
impêdido dc excÍca quâlqu6 âtiüdrde na aÍea âÍr.Ddâdâ.

SEGLINDA
Ficà dêsde já o arríderâio rutoÍizrdo e dúidrmcÍtc crcdenciado a rqrrcsantarjunto rc IEF
par8 requcrcr aúoÍizÉo p.ra o+loÍâçeo Bor6t l e Íeccber S€lo Anrbieotâl Âuaorizâdo.

TERCEIRÁ:
O pÍazo do píls.atc árr€ndÀnenlo é dc vidc c scrc .not trzrdo injcio cm lg dc jdÃeiro da 2OO4 e
térmiro em 19 dê jaieiÍo dê 2gjl.

QUARTÂI
O pre{o do preseírte âftldâlúcrrto é dc Rt |2O,OO (c€río c vintê r€âit) por aro e cujo psgamenro
sêÍá fêito em ooedr naciooal o pâgrmcnto se dâÍá quando findar cadâ'ano-

QUINTA:
O presenle contÉto é iÍrêvogÁvel e inr,,aiuel para adbas âs paÍt6, incluiÍrdo-se os herdêiro ou
arc€ssorts, no câ9o de Élecimeíío dc qualquaí dos aantáám€+ obrigardo_se eíes ao total
qlmprimêolo dás cláu las ora paúladas.

É por csfaerr as pcrtesjult&i e coúÍlfâdálr ÀriiÍlâ.st o prls€de eÚl 02 (dua!) üas de
iSual ÍêoÍ c forEâ na pÍes€osã dc O2(duat) l.§(Úuntas
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Gor.r.odo F.írdo d. $inx (:.nn
stl.h. t:!t.dútt d( $.iô,\dhi.n..
S(rc1..L d. t:.r.do 

't. 
Àt. io .\Ebi.rr. ( D.!.nr.hin.nro S!rr.íúv.l

§up.rinr.HLMir Réio..t d. tt.iD .tíbi.ok - sl ?Rrit
Diirorü d. R.rh..i d. (.o"rrDr. ?8.6'o.t - Dnc,
fió(t.o d(,1uroi d. t,t7.(ao_ \..u

s

PAREcER JURiDIco No 2o,2oI8

sso nô 51 6582y18
Auto de lnfraçáo no 51773U20í6

t

(,

't17

01. Do6 fundamêntc dE deÍe.a.
Em sinEs€, é alegado na deiesa:

- Oue a atividade do autuado é licenciadai

- Oue, para o transPorte do cârváo é necessário o trânsito de caminhóês p€las €stradas

rurais que Percorrem as Íazendas;

- Que o ugo e manutençáo dessas estrâdas sáo dG responsabilidade dos Íazêndeiros

como é o c€so do autlado:

-ãrã o 
"l.nr"ao "p"nas 

Íealizou a extraçáo de cascâlho isoladamente' para manutenÉo

da estrada, sem fins de oxploração:

]-o-* ã-."*t""ç.o de e§tradas está subêntefldida na autorizaçáo que já possur o

autuado para produçlo e comercjalizaçáo de caÍvâo vegetal:

]âr"l ,iã", ,",Joa do cascâlho a vegetaçáo Íecuperou seu $tado original conrorme

relalório íotográfi co anexo:

l"à,i'" .riã o*. .er fixada no seu valff mínimo' nos Grmos do art 27' §1o' Ill' alineas

,", g.e'.

Ao final, requer a exclusão da multa ou sua sub§tittÍÉo poÍ adveítência' ou que o valoÍ da

multa seja reduzdo ao mlnlmo posslvel ou.ainda' a reduçáo de seu vator eo pâtamaí de

.,).h ldez Poí cenlol'

tu â asaprto dosÁirjor, n'4;:,;:::::,:3:i,"1f.j]:f/-rÚ6íte3 craÍos - MG cEP: 3e401'040

Oatai 18/0U2016
m de ciOcorrên na M 7265 ,|-20 ,1Ê0 00053 Óata: 18/032016

Deíesa: SIMnÍra rtÉo 83 do Oecreto 844i200844.

Auniado: Da el Co b.a MouÍthêni tm

Municlpio da inÍtaÉo: Lassanc€/ MGCPFi 485. 267.í 16€7

iádc I dao Is ntração

Funcionar sem autorizãÉo ambiental de íuncionamento, desde que

não amparado por lermo de ajustamento de conduta com o ór9áo

ou entáade ambientat compeÉnle, se constâtâda a existência de

poluiÉo ou degradaçáo ambiental.

Doccrição
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Dessa foÍma, não há que se falar em exclusão da multa ou sua substituiçáo por
advettência; nem, ainda, em reddçáo de seu vatoí ao patamaÍ.de 10% (dez por cento), po.
absoluta ausência de fundamentos fáticos e jurldicos que deem respaldo a têls
requeímentos.

03. Conclugão
Por todo o exposto, opinamos pela lÍt PROcEOÊNcla TOTAL das teses 3ustenl,adâs
pêla dofeaa, devêndo seÍ mantlde a penalidadê do multa slmples, no valor de R$
í6.6í6,27 (dezesseis mil,3oiacontos e dêze3sêis rêâls e vinto ê sêlê centãvos), a ser

Ruã a!àpito dos anjos,.'455 - 8.k.o Cândida Cámaía -Montes cjãí6'MG CEP:39401-040

IeleÍoner: {03E) 3212_3267 / 3212_3595

i
Go\cho-do Frt.do d. t\tin1\ (;.ôn
rúr.mr lrtrdüotrt. t\t.n,,\hhr .

ü'*+:l.xft ,:t'.t$ffi ;ilPn**'-
02. Anállse dos Íundamenlos da dofesa administrativa.
Em sua defesa, o autuado náo nega a ,rtori" "'_,r]r.rr-,^ "_,_-pM Ambrentat. haia vista que 

"r,nr1" 
o,',loll-i "t"Íialidade 

da infraÉo constâtada peta

manutenÉo da estrada, exatamenre coj.l lellizou 
a extÍaÉo de cascalho para Íns dê

tomam-se definitivas a. p";;il;H#J""adescrito no Auto de lnÍraÉo Em íazâo disso,

lnobstânte, esta Assessoria JuÍldica entende pertinente reatizar as seguintes ponderaçóes:

Émbora a defesa tenha tentado minimizar e justiÍicar a conduta do autuado, certo e que as Bjusüicativas apresentadas não têm o condão de retirar o caráteÍ ilÍcito da condutâveÍifcâda. haia vista que a extraÇao de câscâlho, sem autorização do órgão amúentat, porsi só, já é a própria jnhaÉo. independentemente aa ror." 
"oiàlãiiJ,ãirã, ir" 0",

O que é.deteÍminante, para o c.lso, é a ausência dê auloÍizaÉo do órgào ambrenlal paraesta atiüdade, rÉo havendo que se talar de ,autoÍizaÉo 
subent"nOio"l.- 

- - - -

No que diz respeito ao suscitado aí. 27, slo, lll, âtíneas .a, a "ê., cumpre destecqr,

'l:,i]Til., q.ue a gravrdade do rato jà eslá consignada, no proprto 
"JJiio 

no qrrt ,@noula cto autuado fot enquaclrada, como gÉvíssima, não restando, portanL, ao agente
autuante, dtscricionariedade para classificar a condúa de modo diverso, por ser expressit
previsão legal. Ouanto aos ãntecedentes do infràtor, tat fato já foi objêto de pondeÍaÉo
pêlo €gente aufuante, uma vez que, por náo consfâlar qualquei reincldência, apticou a
penalidâdê no quanlum minimo para a faixa da inÍração, conÍorme valor estabêlecido pela
Resoluçáo SEMAD/FEÂií./lEF/tGAM no 2349/20i6. A situaÉo econômicâ do rnfiator, por
sua vez, é objeto de prova a ser produzida pelo mesmo, o que Mo se vistumbÍa nos autos.
E, finalmente, não restaram comprovadas medidas efeüvãs adotadas pelo infralor para a
coneÉo do dano verificado, nem cotaboraÉo com os órgáos ambienlais na soluÉo dos
problemas advindos da sua conduta inÍracional.

§EM

)

Scanaed by CamScanner

@



($,_§)
-§,l.rr-:.jt

rl'trrrí 
't. t:Í.dí d. utn.rí;.En:hr.nr. tit.rt.il rt. rt.h,rDbknr.\t|.rl.rl. InrÍli' c lt.t,,.tú,,rctrt.. tr.$nrrhtD.nrds{tr.ntr,.t.\,.rúlr.ínlrh ll.!r.n d. lt.tó,\ôtknt._ st,pn rrtrrrhlo.h 
't( 

laclt,,nrtJ( (ihtrôt( pro(.r.!.t t)n(.p\nrko d..rtrtu,1. tnrrr(.n -.{ \t

"":ll1l,'1, ff "::Tllt:.#1,:""ü: ffi;fiH.*.fl ,1:#i:n;ilf:,*
S.M.J.,êsloêoDarecer

5:1i-:. r"l.rç* o processo deve ser encaminhado ao Superjntendente Regionat de

,Tlll"l"içâ" Ambientat do Norte de Mrnas pa.â decisâo, conÍoíne art. 34 petáüaÍo

- ll:: :":,"9 ll. do oecr€ro 47.u2tzo16. Ápós, reromem_se os autos a este Núcteo de
^\/(os oe lnÍraÇáo - NAI para a com!,etente elaboraÉo do DÁE, inlimando-se o ínteíessado

. l"|.o o seu pagamento ou a apresentaçào de recuEo no prazo de 30 (tnnta) dias, o quat
deverá ser dnigido à URC None de Minâs do COPAM, conforme previsto no art. 73-A,
tânrbóm do DéÇrcto 4z.042no16, sob penà de inscriÇ;o ir"oi"ã ao crédito em Dívida
Alrva 6o E.,r.o

Montes Claros, t7 d€ abntde 2O1B

o

Car,os Fíededco Eastos Orr€iroz

Âua Ásapho dor Anios, n'455 - Banío Cândida Cà6.14 - Monle3 CLrot - MG CÉPi 39O1.OaO
ret?lonpi: lo38l32t2 3261 / 3212 3695

;
E

estor Ámàlqntal/ Juídico
Responsável polo par.ceÍ Jurldlco

G MASP Assin

1403ü5-9
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co..6ô do uír,1..t. \lin.r(;.Eit
súr.hr tihd!.td.rki' r hi.nt.
SRE!.ri.d.fir.doü(It.lo.lnrhi.rl..l)6rn\ohinr.nlÜsEtt.rllr'l
SuF.riEr.r.L..i. R.shr.tit.ll. .tmhk.r.. Sl llRtil
DiFrori. d. L.ri.tr.l d. ( hctml. lhrrsu rl -. l)R( lt
\ürliod..\úrq\ d.InÍEÍa. - I rl

DECISÃO AOMINISTRÂÍIVA
PROCESSô: 516sS2'1S
AUTO DE tNFRÂÇÃo: 51773/2016
AUTUADO: Daniet Coimbra Mouíhé

APRECIAç Oi Nos termos ào art. í, paÍágrafo unico' inciso I

47 UU2O1d o Superintendente Regional de Meio Ambi€nte, d

administrativa tempestiva. coníoÍme art. 58, do Decrsto Estadual no. 4

à decisáo administrativa acêrca da aplicaçáo das sançÕes de

§EMÀ'

&:.

l, do
iante
73831

multa

Oecrelo nÔ

de defesa
18, pÍocede

simples e

Com base nos fundamentos do Parecer Jurldico no 2Ol2018, constantê dos autos' iulgo

IMPRoCEDENTES as teses sustentadas pela defesa, decidindo:

a) Mafltêr a p€nrlldade de multa simples, no valor de R$ í6 6í6,27 (dêzesseis mil'

seiscêntos e dezes§eis reais e vlnte € sete csntaYos), a ssr devidemente
iatualizado.

b) Manter suspen§as as advidades de extração dê casçalho 8té a Íegularlzação

junto ao óÍgão amblental competente'

suspensáo das alividades até 8 íagulaÍizaçáo, rÊíerentes ao auto de in supÍa

DECIS o

Montes Claros, 25 de abrilde

ctéa o Cándldo aÍal
Superlntendente Regional d€ ttlelo Amblentê do Norto d€ Hlnas

Ruã aaap[o dos anior, n'45s - oàirro càndldã cámarã - Mont€t claros _ MG cEPr394ol{40
Telefones: (038) 3212_3267 / 3212_3695

Nôrifioue-se o interessado para o pagamenlo do valoí da multa ou apresentação de

.--",,""-i n" oo.o o. S0 (trinta) dias, o qual deverâ ser diÍigido à URC NoÍte de Minas do

c-õÉÀú, 
"ónro-" 

pÍevisto no art 73-4, também do Decrclo 47 04212016' sob pena de

insoiçao imediata do crálito êm DÍvida Ativa do Estado'
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(int.ho 
do Estrdo d.Itim! c.nir

Sitl.B. t:rtad{.t d. lt.i,,rDh,..t.
S.cr.hrü d. i:Í.do d. it.io^Dbi.,t.. D6.trvolein.nró Susí.4úrrl
SÍP.rlnr.nJir.i. RrÍid,t.ta1t.io.trbidt.-Sl PB,ttt
Drríoril d. R.Eio,.l.l. ('o!rBt.l.Mdúl- l)RCf
\ú.ho.l. 

^!to!d.InÍnrt 
- i\it

oFicto N. 2.t{{r20tt N^vDRcp6uI,R^t!1
COP

NortFIC^ÇÀo rrE DÉBITo

^o(^) 
S(a). Doniel Coimbrá Mouíhé

\iotificimos V. s... da dccisão rcfcrcntc ao
Au(o dc Infrâçõo n.: 517732016
Proccsso n":5t65t2/lt

o Strperintendentc Regional dc Meio,{mbientc analisou o Processo Administt-dtivo'

dc V. Sâ., c dccidiu:

a) Manlcru pcnolidsdc dc multa §implc§, no vnloÍ Ue RS t6 616,27 (dlzc§§cis

mil, scisccntos c'dczerscis rcâis c viÍic c sclc ccntavos)' ' scr.dcvidâmcnlc

âlurliado.

b) lllaltlcr susFcnsas ss stividodes dc crlrJç:Io dc csscâlho ató e rcgÚlâri7aÉo
junlo no órgilo âmbicntrl comPcterlc.

Buà GaúielPassot, ne 50, Centro - Mon tE ClâÍorMG - CEP: 394@112
ÍeteÍorÊt.lo?'al12u'7\3o13224'7sso :

LcmhÍa0ros quc, nos tcnnos da Legislaçào Ambicntal, v S" di9ôe do prazo de 30

(trinta) dias para, qucicndo, aprcscnlar rccurso contra â dcciseo, dirigido áo COP^M, conforme

n."risro no aí. 43 do'Decrelo 44 8tA/08. c a ser encanlinhado Para o cndcrcço constante no

l"i"n, o.rt"-*",ir.rt ". 
Caso nío lcnho inlcrcssc cm recorÍer' a quitação dâ dívidâ Podcá s€r

realizrda atiôvés do(s) Documcnlo(s) dc 
^nccâd3ção 

EstÂdual'D^E(s)' ancxo(s)' Pagávcl(eis)

cm qualquer ngôncia dos Bancos do Brasil, ltali, Bmdrisco' Cooftralivo do BrÂsil' Mercãntil do

Brasil, Caixa Econômica fldcml ou Bânco Santânder' 
^ 

não âprcsentação de rccuBo c/ou o nÀo

paganrenio do(s1 D.a.E1s) enscjsfti a jnscíição do débilo cm Dividâ Ativâ Q consqquenlc cxecução

iutiicial' Cr* não seja possível a quitaç-âo inlegrã|, v S- podeÂá efeluar o pagamenlo

úrcelcdo, aperlâs do cr&iro (rsrádrít nào lributário resúlLanlo dc mullâ§ aplicadas, mediantc

loliciraçJo, rlcvendo scr'preenchidos os rcqulsitos do Dc-crelo Eslâduâl 46 668/14'

t,e'

a

.C
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Clrcho do fí.,1o,t.l|ií.r Crnnsht.hr l.ío.túrt d. \t.to,tDni.nk
R_rlin,'1. 1.(rd. J. tt.n,.\m1,trik. t,*úrotr,;..t.,sú!t.rúr.l
il,[ff ;:"tr#:i;:ifi :l$J:*,i_,il,T. ".\c(r.o d( 1rlm.J. Inín.L - \ rt

istos Qaeiroa
Gcstor A úiídico - MÀsp l{03685-9

Núclcí)
^utos 

dc Infraçâo

lnfonnamos quc o débilo or. aprcscnlado nlo rcpÍcscnla :i incxislêncií dc oulÍos
ddbitos.

_ Caso a autuâção Ecrc Rcposiçào Florcstal/l,cscâ v.Sr cstará reccbcndo 02 (dois)
D^E's pím pãgcrncnto.

. SolicilÂmos a V. S'dcsconsidcrar sssc cxpcdicntc caso o débito ael'cridojá tcÍrha sido
quilado, situaçào cm quc â inÍormação do pagamcnto é ncccsúíia paío sotucionar a pcndéncia,
.com copra di quilaçào píra o cfldcrcço rhai\o informado.
. para dcmais informoçõcs, Íavor snlr6, cm contato com o Núclco dc Auros de
lnfmçào nos lclctôncs indicarlos no rodapcr dcsrâ Norificação

Alenc,osamcnlc,

Daniet CoimbrÂ Mouíhé
Rua Dr. l:nsch, no t65. Centro
vá/zeâ dÃ PalÍnaJMC - CEP 19260-000

. Rua Gabriêt passor, ne.sq cenr.o - Montes clâros/Mc _ cEp: 39oo_112
reteíona5: 1038, 3224-7530/32 24,7s 5O

Scanned bv CamScanner



PH§Iflêi.^.^."'âES^?S
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COPIA

lsr.c.r,"
thtú d4

,..r0 dcumÀro &É sr
n!Ér do códao dê báíre.l

r6@rrdo ôrd6lt5oí1, pêh Lltri. !,o códlso d. b.í o! llnh. dhltÁv.l
s!610000r?a 3 9o52o2l31eo 9 9r9r20200a2.23169110209 1
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020412?7-16911
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485.261,LL6-41

lil; "t cuio»" rro""t'u 
-

7Í,A tL P^Ú14

Scan-ned by CamScanner



,'?;.§t'_ .\ '!t=tj
Iif HltrffJÂ"i;,j#trs"f iil,l'-+':'"8?',,iâtT,",?'-,"
FUNOACAO ESIADUÂL OE iIEIO MEIENÍE
rNsÍÍúTo EsrÂouaL DE FLoRESÍas
rNsrruTo MtNElFo DE GEsÍÃo DÂs 

^GUÀsPoLlchMtLtraR oE MINAS GERÂls

Phnilhl dc Crilcukr

DEVEDOR : rhnr€t coimbrl liooír.
ENOEREçO

SAIRRO :

$uxtcipto

CPF/CNPJ 05 267

L §SÂNCE

CEP l

UF:

392601b0

MG

R! 16.616 2725DlAA11

0.0@0000

R30,00

PROCESSO: 5l65szrs | Âuro DE rNFRÁÇÀo tf '. , .trt!2o16

DrscRtMrNAÇÃO DO CRÉDITO

NÂTIJREA DA DMOA DÀTA LAVRÁTURÂ

coRREçÀo [oNErÁR]a
NoTrFtcÂçÃo Do Âl JUROS

2t' diâ Notilic.ção

18,/03/2016 uta1t41f

Farorde aruâlizâçào monetánâ. conforme labela TJMG Dezembro/2014

Valor atualizâdo

Juros de mora

TOTÁL ÂTUALIZADO 
^'é 

3llt2n0l4

VALORORIGINAL

I

R!0@ 
i

R!0,00

25n1t2011 .1,A766927

Fator.ryalor RS - SELIC Acumulado
Rl 1 27r 35

TOTÂL ATUÁLIZADO RS í7.190,62

suPERINTENDÊNCtA REGIONAL DE MEIO AMBIENTE NORTE DE MINAS' segu ída- Í.irâ. 20 d. rso§to de 2018
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