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PARECER JURIDICO N" 10612017

Autuado(a): Ligas de Aluminio S|/A

CNPJ: 17.221.771lCú01-01 Município da infração: Pirapora/MG.

Código da
Infraçâo

Descrição Clessilicação Pena Outras cominações

122 Causar poluição ou
degradação ambiental de
qualquer natureza que resulte
ou possa resultar em dano aos

recursos hídricos. as especies
vegetais e animais, aos

ecossistemas e habitats ou ao
patrimônio natural ou cultural,
ou que prejudique a saúde, a

seguÍançá, e o bem estar da
população.

Gravíssima - Multa simples;
- Ou multa
simples e

embargo de obra
ou atividade;
- Ou multa diif ia"

Quando for o caso,

apreensão dos
instruÍnentos,
petrechos,
equipamentos ou
veiculos de
qualquer natureza
utilizâdos na
infração.

Causar poluição e degradação ambiental pelo emonqção almosrtirica
do forno elétrico I (FI), sem sisíema de Íratamento de emanações

atmosféricas.

A infração foi enquadrada no código 122 do anexo I, do Decreto 44.84412008, sendo aplicada
penalidade de multa simples, no valor de R$ 33.230,89 (trinta e três mil, duzentos e trinta
reais e oitenta e nove centavos), além do embargo do forno Fl, cujo desligamento total
deveria ocorrer num período mriximo de 5 dias após o recebimento da autuação.
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Processo no 459220/17
Auto dé Infração n.' 9475212016 Data: 08/09/2016

Auto de Fiscalizaçáo n". 85137 /2016 Data:0810912016

Infração: Art. 83 do Decreto ,14.844/2008 Defesa: SIM

0l.Relatório

Conforme relatado no Auto de Fiscalização n'.85137120'16,, em fiscalização realizada no

empreendimento da autuada no dia 30/08/2016, às l6h30min, foi constatada operação do

fomo elétrico Fl sem a conexão do sistema de exaust2Ío de grás com os equipamentos de

tratamento de emanações atmosfericas e, diante disso, foi lavrado o auto de infração n.'
9475212016, pela constatação da seguinte violação:
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02. Notificaçâo e defesa - juízo de admissibilidade

A notificação da autuada ocorreu em 2l/09/2016 e a defesa foi apresentada, tempestivamente,
em ll/10/2016, contendo, ainda, os elementos previstos no art.34 do Decreto 44.844108,
satisfazendo, portanto, os pressupostos de sua admissibilidade, nos termos legais.

03. Verificação de regularidade formal do Auto dc Infração

A verificação prévia do Auto de Infração revela que o mesmo foi lavrado com todos os
elementos formais esse4ciais, em estrita observância ao que determina o artigo 31, do Decreto
Estadual n." 44.84412008.

Assim, satisfeitos os pressupostos de admissibilidade do auto de infração e da defesa. passa-se
à análise do mérito, na fonna dos tópicos seguintes:

04. Dos fundementos da defesa

No que tange à defesa apresentada, a autuada alega, em síntese:

- Que não cometeu nenhuma infração, em razão de ter implantado, tempestivamente, os
sistemas de desempoeiramento do forno Fl, conforme cronograma do Acordo Setorial;
- Que procedeu ao religamento do forno FI antes de sua conexão com o sistema de
desempoeiramento porque era necessária a estabilização do funcionamento do mesmo, sob
pena de queima das. mangas de filtragem, por conta das altas temperaturas verificadas no
período inicial de repartida.

Ao final, requer seja cancelado o Al n" 9475212016 e cancelado o embargo do fomo Fl.

05. Análise dos fundamentos da defesa administrativa

A autuada alega a tempestividade da implantação dos equipamentos de rratamento de
emanações atmosféricas no fomo Fl, nos termos das prorrogações dos prazos que foram'concedidos 

até 2016.

Ocorre que, pela análise dos documentos presentés nos autos de presente processo, é possível
perceber que, no cronogÍarna iugerido pela pópria autuada e aprovado no parecer único nô
030074312014, consta o ano de 2016 para implantação dos filtros apenas dos fomos F3 e F4,
sendo que, para o fomo Fl, o prazo seria o ano de 2014, estando, inclusive, este último prazo,
consignado no Ofioio SUPRAM NMN" 266/2014 enviado à autuada.

Dessa forma, a constatação, pelos fiscais ambientais, quando da fislc;,alizzção, in loco, no
empreendimento da autuada, no ano de 2016, de que o respectivo sistema de equipamertos de
desempoeiramento do forno Fl não estavam conectados, configurq claramente, infração
ambiental passível de autuação, já que o prazo para o cumprimento da obrigação imposa à
autuada havia, inequivocamente, se expirado. Ademais, o religamento do fomo Fl'antes da
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conexão dos equipamentos, por motivos tecnicos, como atestado no laudo anexa{o à defesa,
deveria.ter sido comunicado ao órgão ambiental previamente, a fim de se estabelecer um
consenso entre este último e autuada sobre a viabilidade, a tempo e modo, de tal
procedimento. Logo, por resqr configurada a infração ambiental no momento da fiscalização,
a penalidade de multa deve ser mantida.

Entretanto, no que se refere à penalidade de embargo do fomo Fl, esta deve ser
desconstituída, haja vista a cônstatâção, pelo órgão ambiental, em nova vistoria no
empreendimento, de que, atualmente, há equipamentos de desempoeiramento do fomo F1,
conforme relatório do auto de fiscalizaçáo n" 13996312017, lavrado em 2610912017 .

06. Conclusão

Por todo o exposto, opina-se pela improcedência das teses sustentadas pela defesa, para
ratificar a pena de multa simples. no valor de R$ 33.230.89 (trinta e três mi[. duzentos e trinta
reais e oitenta e nove centavos). porém deverido ser desconstituída a penalidade de embargo
do fomo Fl, por ter sido constatada, pelo órgão ambiental, a regularização da atividade. em
momento posterior.

Finda a instrução, o processo deve ser encaminhado ao Superintendente Regional de
Regularizaçâo Ambiental Norte de Minas para decisão, conforme art. 54, parágrafo único,
inciso II, do Decreto n" 47.04212016. Após, retomem os auros a este Núcleo de Autos de
Infração - NAI para a competente elaboração do DAE, intimando-se o interessado para o seu
pagamento ou a apresentação de recurso no prazo de 30 (rinta) dias. o qual deverá ser
dirigido ao COPAM. conforme previsto no art. 43 do Decreto 44.844/08, sob pena de
inscrição imediata do cÉdito em Dívida Ativa do Estado.

Salvo melhorjuízo, este é o parecer.

Montes Claros, 25 de outubro de 2017

' Gestor AmbientaU Juridico
Responsável pelo parecer jurídico

MASP Assinatura

-.-)
Carlos Frederico Bastos Queiroz ' 1403685-9
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