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PARECER No: 76120'18

Procêsso CAP n"; 516582/18
Auto de lnfração no: 5177312016 Data: 18/03/2016
Bolelim de Ocorrência n" M2657-2!'16{'100053 Data: 18/0320'16
lnfraçáo: AÍt. 83 do DecJelo 44.U4t2@8 Defesa: SIM

Aúuado(a); Daniel CoimbÍa Mourthé
CPF No: 485.267.11G87 Municlpio da lnfrâsão: Lassance/Mc

01. Relatório
CorÍoÍme se viÍiÍica no relatório lançâdo no Parêcer Jurídicb r.'.2o12o18, anexado aos

Futos. foi lâvrado o Auto de lnÍração no 51773QO16, com a aplicaÉo das sençóes nele

descÍitas. êm rezâo de ler sido constatada a seguinte violaçâo:

Extrair cascalho para conséruaçáo de estrada sam autoizaçâo
ambiental de funcionamento, de uma árca de 200 m'z, área

@mum de Cotrado.

O infrátor, âpós tomar conhêcimento do âúo (b infraçáo, aprêsentou sua defesa
administÍativa

Em decisâo pÍoíerida pelo Superintenderúe Rêgional de Meio Ambiente do NoÍtê de

Minas, subsidiado pelo parecer juÍídico acima mencionado, as teses de deresa foÍam
julgadas improcedentes, tornando deÍinitivas, tanto a penalidade dê multa simples, no

valor de R$ 16.6'16,27 (dezesseis mil, seiscenlos e dezesseis reais e vante e sete

cêntavos), que foi devidamenle atuálizado, quânto a suspensão das atividades, até a

regularização peÍanle o órgão ambiental competente.

O autuado foi notiÍicado da decisão em 28lOBl2O'18 e, inconformado, aprêsêntou

Íecurso, tempestivo, em 27n912O18, tendo sido observados os seus requisitos

fundamentais, nos termos do Decrêto 47.3831/2018, pelo que deve ser conhecido.

Códlgo da lnfÍação DescÍição

117

Funcionar sem autoÍização ambiêntal de funcionâmento, desdé
que náo eÍnparado por teÍmo de aiustamento de colúuta com o
óÍgáo ou eotidade embienEl competentê, se constatâda a

existência de poluiÉo ou dêgradaÉo ambientâI.
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02. Dos fundamêntos do IecuI§o
No que tange ao recurso ápresentado, o âutuado alega, em síntese:
- Que náo existê previsão como infraçáo a utilizaçâo- de cascalho pa propriedade para

manutenÉo da próprie estrada de passagem;

- Que a eíraÉo de çascâlho nâo é $Já a6iidade Íim, mas, sim, a pecuáÍia e
plantio/corle de eucalipto para a produçâo dê ceÍvâo lregetial, deüdamente regulaÍizada

e que, por tais motivos, úo podeÍia téÍ sido auluado poÍ funcionar sem autorizaçáo de

funcionamento, já que paÍa sua atividadê fim possui lic€nça; conÍorme documeniaÉo
apresentada no§ autos do prodesso;

- Que, para que seia caracterizada a jnÍÍaÉo é nec€s8ário haver dano ambiental, o qüe

não ocorreu no caso, hoh.a retirada do cascalho Íoi irrisóÍia e não houve supressáo de
nenhuma veg€laçáq a não ser pastagêm, que já voltou ao seu estado natural:

Ao Íinal, r€quer a desconstituiçâo da inÍÍaÉo, o cancêlam€ntô da pênalidade de multa

simples ou sua substituiÇáo por adveÍlência.

03. Análiso das râzóes recursais
Embora assuma e autoria da extraÉo de cascàlho em sua propíedade, coníirmando,
portanio, o que diz o Auto de lnfÍeçáo. o autuado quêstiona a legalidade da aplicaÉo
das pênalidades, no entanto, ao contÍário do que aduz, a ütitizaçao de câscálho da
propriedade para manutençáo da própria estrada dê passegem, sem a auloÍizaçáo do

órgeo arübnial é, sim, inÍraÉo, ume vez que manutençáolconservâçào de estÍadas,
ainda quê empregada ná própÍia eíÍâda de passagem da propriedadê, caracteÍiza

obra de construção civil, suieita ao controle do Estado de Minas'Gerais, por meio de

âutorizaÉo ou lioênciaÍhento pelo órgáo ambiental, nos teÍmos db Anexo Único,

Listagem das Aüvidades MineràÍias, Código A 03, da DelibeÍaçáo Normativa COPAM

n" 74t2oo4 (DN 74), que era a noràa apliável à datâ dos fatos, atualizada pelâ

Delib€ração Normativp COPAM no 2í7f2017 (DN 2í 7).

Neste íntêrim, por "construçâo oivil" êntendê-se

'(...) as dispciçóes ê métodos seguidos na Íealizaçáo de uma obra

8ólida, útil e ecànômica: por oôra todos os trabalhos de êngenharia de
que resulte cdação, mdlificaÉo ou ÍepaÍação, mediante construçáo ou
que tenham como resultado qualquer transÍoÍmaçáo do mêio ambiente
netuÍal (...)' (AZEREDO, Hélio Alvês de. O Edifício até suâ CobertuÍa -
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Prática de ConstruÉo CMl. 2 ed. revista. EditoÍâ Edgar BlÍlcher LTDAr
São Paulo/SP. Página 01).

Assim, não restem dúüdas de que a conduta pÍaticada pêlo autuado trata-se de.obra
dâ construção civil, passivel dê regutarização lunto ao órgáo ambiental compêtente. E,

uÍna vez não ÍegulaÍizada; caÍadedzda está a infraÉo.

Frisa-se,'ainda, que a noÍmas acima cibdas nào fazem distinçào sobre se a conduta é
ou não atividade fim do empreêndêdoí, ,nem, tampouco, sê á obra sê dêstina a
estÍadas dento da pÍópÍia propÍieda(É ou ÍoÍa dela, sendo inadmissível, poÍtanto, que

o juÍisdicioirâdo, a quêm noÍma se diÍigê, façà intêÍpreteçÕes extensavas qqe não
figuÍam na lei, a teoÍ do que dispõe o pÍiQcípio baêilar de hermenêuli(á iutidiâ ubi lex
non distinguit, nec nos distinguere deôemus (onde a lei não distinàuç, nâo cabe áo'

intérpretê íazêJo).

E, no que tange à alegâção do desprezível montente de cascalho explorado, mais uma
vez não $siste rázalo ao autuâdo, haia vista quê, à ép@a dos fatos, e aÍt. 20 da DN 74
estabêlecia a obÍigatoÍiedade da obtençáo de AAF para o caso, nos seguintes termos:

"Aí. 2' - Os empÍeendimentos e atividades listados no Anexo Único
dêsta DelibéÍaçáo NoÍmativa, enquadrados na§ classes í e 2,

@nsiderados de impacto ambÍental Íão signifcâtivo, íicâm
dispensados do processo de licenciamento ambientâl no níVel estadual,
mes surêitos obrigatoriamêntê à AutoÍizeção Ambiental de
Funcionâmento - AAF, pelo óÍgão ambiental êstadual competentê,
mediante cadastra iniciado pelo Íequerente junto à SupeÍintêndênciâ
Regionâl de Meio Ambiente e DesqnvoMàento §ustentável - SUPRAM
competente, âcompanhedo de Termo dê Responsabilidàde, assinado
pelo titular do empÍeendimênto e dé Anotação de Responsabilidade
Técnice ou equivalênte do pÍoíissional responsável."

Noulro giro, sobre a alegada inexistência de dano ambiental, destsca-se que quem tem
a competência parâ afiÍmar se houve dano ou não é o órgáo ambiental e, no @so, o
órgáo ambiental êstá afirmando, inêquivocamento, por meio do Auto de lnfração,
através do policiel militar ambiental que estave no locá|, que houve dano ao meio
ambiêrite. Náo é suficiêote eo autuado, para descaracterizaÍ as conslataçqes
consignâdas no Auto de lnÍração, que, meramenle, aÍiÍme, unilateralmente. e com duas
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ou três fotograÍias do local, inclusive sem indicaÉo de cooÍdenadas, que nâo houvê o
dano atestado pela Autoridade Competente.

Assim, por entendeÍ que as elegâçóes ÍecuÍsris não sáo suflcientes para a anulaÉo
do Auto de lnfraçAo, esta Assessoria Jurídtca opina pela manutenFo das penelidades
aplicadas ao autuado, sem possibilidade, ainda, dà conversáo dà multa simples em
advertência, por absoluta Íalta de ampaÍo normâtivo paÍa tal pÍocedimento.

04. Conclusão
Por todo o exposto,. o pÍesente parêcer é pêla IMPROCEDÊNCIA TOTAL OO
RECURSO APRESENTADO, devendo seÍ Íatificada à decisáo de 1a instância,
mantendo-se o Auto de lnfÍaçáo e as penalidades aplicadas.

Salvo melhoÍ.luizo, este é o paÍecer.

Finde a instruçáo, sejam os aulos encaminhados ao COPAM, via sr.ia URC, para
ânálbe do recúrso ê do prêsente PareceÍ, confoÍmê arl. 73 do De elo 47.04212016.
Após, sejam G autos encaminhâdos ao selor administÍaiivo do SISEMA para a
competente êlabo€çâo do DAE, intimando-se ó interessado parâ o seu pagamento em
20 (vinte) diâs, sob pena de inscÍição imediata do crédito êm Dívida Ativa do Estado.

Montes Claros, 12 de novembro de 20'18.
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