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PÁRECER JURíDtCO N' 76120I7

PÍocesso no457tj07/17
Auto de lofrâç)ao n-o 5462712015 Dàta:04/09/2015
Âuto de Fiscalizaçáo n.' 105/2015 Data: 1-Í/08/2015

lnfraçáo: An. 83 do Dereto M-U412(n8 Defcsa: SIIU

4u!la!lo: Sanla Cecília Participaslcs c AdministÍações LTDA
CNPJ: 18.?64.357ru«)l-01 Muricípio dâ infração: Montezum&/I\{c

Código da lnfração Descriçío

1()5

Descumprir condicionântcs aprovadâs Ía Licença de Operação, inclusivc
plilnos dc colltrole ambiental, de fiedidâs rnitigadoras, de monibrâçâo, oÚ

cqüivalenles, ou cumpri-Iâs fora do prazo fDiado, se não conslalâda:r
cxistência de poluiçlio ou degÍadaçâo ambientd .

01. Rehtúrio

Na data de l4l0l2015 íoi Íealizâdâ fiscalizaçáo no empreendimcnlo do autuâdo e, por ol-xsiào
dcsla, foi lavÍado auto dc infÍação nô 5462712015, pela veriticação da scguinte violaçáo:

Desc l,prine ío dÍ$ contliciomntes no. 02. 03 . 01 .06 , 07. 08, 09. l0
11 e l2 da Licença de OleroÇão ('on'ativt no. 1552009. stttr
consklação rlo axisíência de pollição o dep ddução .tnbientel.

A inliação toi cnquâdÍada no ódigo 105 do anexo l, do Decrcto 44.844/2U)E. scndo irplicada a

penalidade de multa simples, no valor de R$ t5.026,89 (qüinzc mit e vinle c scis reais c oire[ti e

novc ccntavos).

02. Notificâção c dcfcsa - juízo de admissibilidâde
A dcfesa foi âprcscnlâdâ lempestivamcntq satisfàzendo o pressuposto lemporal de sua
âdmissihilidadc, nos temlos do Decrcto Estâdual n.ú ,14.841/2U)tj, podendô-sc prosseguiÍ à análise
do mérilo, co fronlando âs teses dcfensivas com âs conclusôes exaradas, na lbrrna d,rs ldpicds
seguintcs.

0J. l)rrs ÍundameÍÍos da defesâ

No que tanBe à defesa âpresentada, o âuluado alcgÂ, em sínlese:
- Que nâo foran csclârecidâs as ciÍcunstâncias que levarâm a tiscalizâçâo à coosiderar quc as

condicionántes nâo foram cumpridas:
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- Quc o fiscal autuantc não é crcd€nciado parâ lavÍaluÍâ do aulo de infração:
- Ouc a mulla foi aplicâda no vi or máxituo, sem considcraÍ atenuânlcs;

Ao tinal, requer seja rcarizadâ vistoria, indicando quc não foram descumpridâs as condicionântes,
bem conto assinalura de lermo de comprohisso, parâ cfeitos suspn.luo:l i pcnnlaoa", nten, aocancclanrento do aulo de infraçâo.

04. Rcgülaridâde ÍorDral do Aülo de-Infração
A anílisc do Aulo de Inftação Ícvela que o mesúo foi lâvrado com lodos os elcmcnros essenciais,cm eslrita observância ao que determina o aÍigo 31, do Decreto Estadual n.,, 14.g411200,3.Iguâlmente, verifica-sc a sua adequação âos princípios dâ rúolbilidadc, proporclonafidattc edemàis cÍitéÍios eslabelecidos no DecÍeto.

05, AnÍlise dos fundrtlentos d{ dêfesa administrâtiv,
Em suâ dcfesâ, o ituluado alcga quc somcnte o auto de infração e o auto de ljscalizaçâo foram

lr^"j,1.-1.T'" 
frscirt auru"nte. o quc prejudicou a defcsa. já qr" rr" i..r_ 

"p**"rados oulrosoocumenlos ou rnlormaçóes quc pudestm esclaÍecet âs citcunstâncias que levaram a liscalizíçàoà conchsão de que as coüdiciürantcs náo foÍam cumpridas. Contuáo, irnr,rrin o""ro"nr ru.documentos e inlormâçôes sobrc as condicionantes, bem como do âutom;;i;;r;enro c outrosassuntos, cncontram_s€ no processo Administíalivo de Licenciamento do qual o autuado é pníe, cque foi mcncionado no auro de fiscâlizâção. Logo, exislindo um pro""r.o- ,riirJ 
-e 

ourrnnro , o"sc depreendeÍ que o autuado já lenha ciôncia da <tocumentação u, liioÃiu". ,u" u.u"providenciat para o órgão âmbientâl compclente e, se náo o fe2, será passível de responrler por tal

Assevcra, âinda, o âutuado, que o fiscal autua[te não teria compeÉncia lcgal par lavraÍ o âulo deinfraçâo' porém náo i.dicâ, ncm oompÍovâ, o que o revou a concluir-por trl raciocínio. Aocontrário do que afirma, a servidora faz parfc dos quadÍos da SEMAD, previontente designadapara â alividade fiscalizató.iâ, nos termos dâ Resoluçao SEMAD no. 2ffO, à"ll.i" iulfro O" ZO f+,publicada Diário OÍicial do Estado de Minas Cerais do dia 02 íle J.rlho a.'ZOf+, fii* rt.."nA",ponanto, perfeitamentc compclenle para a IavÍatura de autos de infraç.iio. ' '

Mús adiânte, o âutuado âlegô quc a multn foi aplicâdâ no valoÍ máximo, suposrâmentedcsconsidcraDdo náo haver reincidência de süâ partc. OcorÍe que o vâlor dâ multa foi aplicâdo nomínimo da respecliva fãixa, a reor do que disg-)e o aÍtigo í,6, j, do De.r.,o +isi.tÀ, 1r",nrr"n,"por não tcr sido consratada a Ícincidênciâ, do conrráriã teria sido considera<io o v-alor máxinro,importando dcstacirÍ, âindâ, que os valoÍes das muhas sinrples, por clasÇnr*",.i, ,"*,r,"0:r.ambienral, são corrigidos anuarmcnrc, c.m base na .,ari;rçio ia u"ia"ai ei*."r1. r*t"a. ,r"Minas CeÍais UFEMC.
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O autuado ainrla afiÍnla que atenuantes do aíigo 6g do DccÍeto 44g,14l0g devcriam ter sido
considcÍâdLs em seu favor, porém náo comprova nenhüm dos rcquisitos previstos nâ refcrida
normâ para que pudessc fazcrjus à aplicação dc alguma atenuante.

É dcstacilda, aiDda, pelo âuluado, a nccessidadc de perícia técnict para comprovaÍ o cumprimento
das condicionaotcs, conludo não é possívcl acatar lal posicioniunento, haja vista quc técnicos
ambicntais já estivemm no locâl c (,onstlttaram, por si próprios, o àcscurnprimento rlas
condicionaotes, Iavrando o auto de infraçáo poÍ estc motivo, sendo dcsneccssána, portanto,
perí(ia para o üso.

FiDalmcnle, apresenta Íequerimento dc assinâtuÍa de tcÍmo de compromisso com o orgào
âmbienlal, cntretanto tal procedimenlo não sc aplica ao caso em âniilise, pois vcrifica_s€ que, além
de requisitos não cuúpridos, ncm compÍovados pelo autuado, a auiuação se dcu sem constatação
de poluição ou dcgradaçiio ambiental. prcssupostos essenciais que dcvem decorrer da inftação.
para quc seja possível a ânálise do termo.

Dessa tbrma, podc-se concluir que os tuldrmentos aprerenl dos pela defesà náu sio suficientes
pára ânular o auto de ir)traçâo n . 5462712015, nem a pcnalidadc nele cominada.

06. Conclusão
Por lodo o exposto, opioa-se pela improcedôncia das rescs sustentadas pela defesa, paÍa ralilicarà
[*Íra de multa simplcs, no varor de Rs rs,026,89 (quinze mil c ünrc e scis rcais c Ltenta e novcccltavos), a scr devidamontc atuâlizado.

Finda.a i'srrução, o processo deve ser encanrinhado ao DiÍetoÍ de controle processuar da supram
NM pa,a decisão, confoÍme aí_ 59 do Dccr€to 47.M42O16. Apôs, iÍrtime_se o inteÍcssado para o
pagâÍDcnto ou a apresentâção de rccurso, no prazo de 30 (trinia) dias, conforme pÍcvisto no art. 43
db Decrcro 4'í.844/08, sob pem de sua inscriçáo irnediata do crédiro cm Dívida Ariva do Estado.

Salvo mclhorjuízo, cste é o parecer.

Montcs Claros, 12 dejunho dc 2017.

nl
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Carlos FÍederico Bistos Quciroz á,
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