
I

Co"'errlO do Estado de Minas Gerais
Sistema Estadual de Meio Ambiente
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
Superinténdência Regional de Meio Ambiente - SUPRAM
Diretoria de Regional de Controle ProcessulIl- DRCP
Núdeo de Autos de lofração - i\'AI

PARECER JURÍDICO N" 03/2017 PROTOCOLO 00213Íl2/2017
I

Indexado ao Processo n" 00077/1979/021/2015 I i
Adto de Infração n." 48669/2015 Data: 28/07/2015

.
,

'Auto de fiscalização ll.o 94/2015 Data: 28/07/2015 ,
Infração: Art. 84 do D.ecrcto 44.844/2008 Defesa: SIM I

Em reendcdor: Novo Nordisk Produ ão Farmacêutica do Bras,il Ltda.
Em reendimento: Novo Nordisk Produ ão Farmacêutica do ~rasilLtda.
CNPJ: 16.921.603/t)OOI-66 Município: Montes Claros/MG.

Atividades do emoreendimento:
-Código DN 74/04 Descrição '-Porte ,

.

C-05-01-0

Código da Infração
!

213

IFabricação de produtos para diagnósticos com sangue e I I
hemoderivados, farmoquímicos (matéria-prima e princípios i - G -
ativos), vacinas, produtos biológicos .c 10li aqueles I,

iDrovenien~s de oro-anismos .e:eneticamentc modificados. 1-

Descrição-
I I

IExtrair água subterrãnea sem a devida ~utorga ou em desconforridade
,com a mesma. .

I

01. Relatório ,

Na data de 28 de junho de 2015, foi reaiizada vistoria n~ empreendimento, conforme dbscreve auto de
fiscalização nO 94/2015. E, por ocasião desta; foi lavrado auto de infração nO 41669/2015 pela
verificação da seguinte violação:

I
Extrair água subterrâncá sem a devida outorga ou. em desconf$rmidade
com a mesma, captando além da vazão outorgada. . !

,
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Ao final, solicitou que fosse reconhecida a nulidade do auto de infração.
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03. Dos fundamentos da defesa, '

No que tange à defesa apresentada, o autuado alega, em síntese:

-que a infração não foi grave, como conta no auto de infração.
- que seria mais adequada aplicação de advertênci~.

i

04, Regularidade for\llal do Auto de Infração n." 48669/2015 1
A análise do Auto de Infração revela que o .mesmo foi lavrado com todos os ,lemcntos
essenciais, em estrita .observância ao que determina o artigo 31, 90 Decreto. Est~duaJ n.o

44.844/2008. Igualmente, verifica-se a sua adequação aos princípios da razo*bilidade,
proporcionalidade e demais critérios estabelecidos no Decreto. I

. 05. Análise dos fundamentos da defesa administrativa
Ém sua defesa, o autuado não contesta a materialidade da infração veiiIicada pelo técnico do

. I
órgão arhbiental. Assim', inquestionável a existência da irregularidade constatada.' l
O autuado alega que o a infração não foi grave; como conta no auto de: infração. forém tal
argumento não deve preval~cer, uma vez que o Deçreto 44.844/2008 eIenca em cada código de
infração a gravid,ide pertinente à conduta, não_cabe discricj~nariedade ao agente a~tuante, o
próprio c;ódigo prevê se tratar de infração leve, grave ou graví:;;sima. E no caso em ~uestão' o
código em que o empreendedor foi aut~ado prevê se tratar de infração grave ..
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I

O autuado alega ainda que seria mais adequada aplicação. de pena de advertência~ Porém, a
advertência é uma penalidade que deve estar prevista no código da autuação, que não f o caso. O
código prevê multa e nã6 advertência. Uma vez verificada a infração, o agente fiscali~ador deve_
ter c?mo base a' legislação para a aplicação da pena!idade, o que ocorreu, uma !vI ez que a,

penalidade prevista para tal infração é.multa simples.

Portanto, os fundamentos apresentados pela defesa não são suficientes para gerar a niulidade ou.
desca;'acterização do autu de infração em comento, com a penalidade nele aplicada. i
0-6.Conclusão

. ,
Por todo o exposto, opinamos pela improcedência das teses sustentadas pela d~fesa, para
convalidar a pena de multa, no valor de R$ 22.539,58 (vinte.-e dois mil quinhentos e trilnta e nove
reais é cinquenta e oito centavos). .

Finda a instrução, o processo deve ser encaminhado ao Superintendente Ref'onal de
Regularização Ambiental Norte de Minas para decisão, confonne art. 54 Parágrafo ún o, inciso
II do Decreto 47.04-2/2016. Após, sejam os aut-os encaminhados ao setor adminis.rativo do
SISEMA para a competente elaboração do DAE, intimando-se o interessado pqra o seu
pagamento em 20 (vinte) dias, ou a apresentação de recurso nU prazo de 30 (trinta) dihS, o qual. ,
deverá .ser' dirigido ao Conselho Estadual dos Recursos Hídricos - CERH sob pC1la de sua

, inscriÇão imediata do crédito em Dívida Ativa do Estado,

Salvo melhor júízo, este é o parecer .

(

.
Montes Claros, 09 de janeir~ de 2017.

Gestor Ambiental/ .furidico
Responsável pelo parecer jurídico

Priscila Barroso de Oliveira
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