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PARECER JURíDICO N" 53/20í7

Processo no 17

Autuado: ARG LTDA - Fazenda Santa lsabel

Oatai 0610212015
Data: 06/02/2015
Defesa: Sll\4

Auto de lnÍraÉo no.:417@12015
Auto de Fiscalizaçáo no.: 28535/201 5
lnÍraçáo: Art.83 do DecÍelo 44.A44I2OOB

CNPJ: 20.520.862/0001-52 Município da lnfraçáo; Sáo Joáo da
Ponte/MG

códi dal ao Descrição
FuncionaÍ sem autorizâçáo ambiental de Íuncionamento, desdê
que náo amparado por termo de aiustam6nto de conduta com o
órgáo ou entidade ambiental cúmpetente, se constatada a
existência de olui oud ambiental

0í. Relatório
Na data de 0610212015, diante da denúncia apresentada pelo IBAMA Montes Ctâros,
por meio de seu servidor Rafael Macêdo Châves, Íoi rêalizâda Íiscalizaçào na Fazênda
Lagoa Redonda, localizada no município de Sáo Joáo da ponte, de propriedade da
ConstÍutoÍa ARG LTDA, conÍorme descreve o Aúo de Fiscalizaçao em epígrafe, e,
naàuela oportunidade, foi lavrado o Auto de lnÍraçáo no.: 41760/2015, peta constataçâo
da seguinle condúa inÍracional:

O empreendedor Íaz extÍaçáo de brita e calcário nas coordenadas
S.15"58 40,74"/ W 43'48'02,07" paÍa uso no empreendimento,
§em a deüda autoÍizaçáo ambienlal de Íuncionamento.

A inÍraçáo Íoi enquadrada no cfuigo 117 do anexo Í, do Decreto 44.Bzl4l2008, sendo
aplicadas penalidades de mutta simples, no valor de RS 15.026,g9 (quinze mil e vinle e
seis rêais ê oitenta e nove centavos) e suspensáo da atividadê de extÍaÇáo para a
produçáo de brila e calcário alé a regularÍzaçáo no órgâo ambiental compêtente.

02. NotiÍicaçâo ê defesa - juízo de admissibitidade
A notificaçao da autuada se deu em 27lOglZO.lS, via Coneios, com Aviso de
Recêbimento, ê a deÍesa Íoi apresentada, tempestivamente, dêntro do pÍazo de 20
(vinte) dias, em 07l04/2O l S, atendendo o requisito temporal de admissibilidade previsto
no art. 33, do Decreto 44-84410A, podendo seÍ constatada, ainda, a observância dos
dados obrigatórios previstos no aÍt. 34 do referido Decreto.
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Assim, satisÍeitos os pressupostos de admissibilidade dâ defesa, nos termos do
Decreto Estadual n.o 44.84412008, pode-se prosseguir á análisê do mérito,
conÍrontando-se as leses deÍensivas com as conclusôes exâradas. na forma dos
tópicos seguintes.

03. Dos fundamentos da defesa
No que tange à deÍesa apresentâda, a autuada alega, em síntese:
- Que a Íiscalizaçáo de que resultou o aúo de inÍraçáo decoÍreu de iniciativa própria,
caracterizando denúncia espontânea, sendo, tal fato, compÍovado pelo FCE
protocolado antes da Íiscalizaçáo realizada no empreendimento.
- Que o auto de infraçáo deve s€r anulado por ler descumprido requisito Íormal, ao se
omitir quanto à inÍormaçao do Campo 'í2, a respeito da constataçào ou náo de
reincidência.
- Que o enquadramento da inÍraçáo deve ser no código 1OB, pois náo há constataçao
de qualquer poluiçâo ou degradaçáo ambiental e, consequentemente, a inÍraçáo deve
ser considerada com grave e náo gravíssima.
- Que o valor da multa deve ser reduzido, considerando-se a readequaçáo da
penalidade, de gravíssima para grave, e diante da primariedade, já que náo íoi
caracterizada a reincidência de sua conduta.
- Que devem seÍ aplicadas as atenuantes do artigo 68, inciso l, alíneas (c), (ê) e (0 dq
DecÍeto 44844/08
- Que a penalidade de suspênsào deve ser cancelada,/afastada, diante da denúncia
espontânea, do enquadramento inadequado do código da inÍraÇáo, da impossibilidade
de efeitos imediatos desle tipo de pênalidade e da ausência de prova de gravê risco à
sociedade ou ao meio ambiente.

04. Regularldade formal do Auto de lnfraçâo
A análise do Auto_ de lnÍraçáo revsla que o mesmo íoi lawado com todos os elementos
êssendais, em estita obseÍvância ao que determina o aítigo 91, do Decreto Esladual
n.o 44.84412008. lgualmente, verifca-se a sua adequaÉo aos pÍincípios da
razoabilidadê, propordonalidado ê Eemais critérios estabelecidos no Decrelo.
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Ao Íinal, requer seja a deÍesa processada nos termos dos artigos 33 e Bg do DecÍelo
44U41O8, sendo, ao Íinai, julgado improcedente o auto de inÍraçáo e câncetadas as
penalidades e, em caso de manutençáo da penalidade de multa simples, seja esla
reduzida, nos termos apresentados na deÍesa.
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,05. Análise dos fundamentos da defesa administrativa
Em sua deÍesa, a autuada, em nenhum momento, nega a autoria e materialidade da
inÍraÉo vêriÍicada pelos lécnicos durante a Íiscalizaçáo, limitando-se a questionar os

critérios Íormais do auto de inÍraçáo e pugnando pela aplicabilidade de ciÍcunstâncias
alenuanles de sua conduta. Dessa Íorma, resta inquestionável a existência das
iÍÍegularidades constatadas, o que, dê plàno, iá corrobora as inÍormaçóes do Auto de
Fiscalizaçáo nas quais se sustentam as penalidades âplicâdas no Auto de lnÍraÇáo.

Náo obslante, pondera, a autuada, que Íoi atraúés de denúncia espbntânea que a
Íiscalizaçâo Íoi desencadêada ê, portantg, náo deveria ter sido sancionada pela

ausência, justamente, da autorizaçáo de Íuncionamento que ela náo possuía na época
da Íiscalizaçáo. Contudo, nos termos do §1o do art. 15 do Decrelo Esladual 44.a441oa,
"não se consideÍâ espôntânea a denúncia apÍesentadd após o início de qualqueÍ
procedimonto administrativo junto à SEMAD'e às suas entidades vinculadas ou medida
de Ílscalização relacionados com o empreendimento ou atividade'. (GriÍo acrescido).

Em consulta ao banco de dados SIAM veÍiÍica-se a existência de processo de
licenciamento, na modalidadê Licença de Operação CoÍretiva no 01'136/2001, datado
de 2011212fo1. Dessa Íorma, e considerando o dispositivo legal supracitado, náo há
que se falar que a ÍormalizaQáo de protocolo do FCE no R35597912o14, em 1611212014,

conÍigura hipótese de denúncia espontânea. Anle à preexistência de procedimento

administrativo junto à SEMAD, náo há que se Íâlar em aplicaÉo desse instituto.

No que tange à alegaçáo de nulidade do auto de infraçáo por omissáo quanto à
constataçáo de reincidência ou náo da conduta da autuada, importa salientar que náo
se trata de vício insanável que enseiaria a anulaÉo do auto, pois, na mâioria dos
casos, a veriÍicaçáo de reincidência ou não de conduta intracional é impossível de ser
realizada em campo, no exato momento da fiscalizaçáo. . Neste sentido, a Nota
Orientativa SUACP no 06/2015 detetmina que os requisitos mínimos a constarem nos
autos de infraçáo, obrigatoriamente, sáo somente a individualizaçáo do autuado, o
Íundamento legal e a identiÍicaçáo do agente autuante. A ausência de informaçáo
quanto à reincidência, portanto, é passível de convalidaçáo, pelo que, desde já,

considera-se convalidado o auto de infÍaÇáo ora em análise, sem qualquer prejuízo de
sua regularidade Íormal, conÍoÍme já atestado no item 4 (quatÍo) do presente parecer.

Assevera, ainda, a autuada, a necessidade de reenquadramento da conduta, do código
117 para o 108, haja visla aüsência de poluiçào ou degradaçáo ambiental, porém náo
merece acolhida tal argumentaçáo eis que dêspÍovida de qualquer Íundamento, pois da
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análise dos autos de fiscalizaçáo e inÍraçao depreende-se quê náo existe nenhum Íato
que dê sustenlaçáo a este arbumento, ao invés disso, é possível perceber que náo se

menciona ausência de poluiçáo ou degradaÉo, pelo contrário, ao disporem o código

117 no auto de inÍraçáo, os técnicos estáo atestando, inequivocamente, quê existe
poluiçáo ou degradação ambiental no locai. Se náo existissem estes elementos,
caberia à autuada a comprovaÇào de tal alegaçáo, o que náo ocorreu. Neste contexto,
resta prejudicado, também, o acolhimento do argumento de reclassiÍicaçáo da condula
de gravíssima para grave, eis que esta análise é cololário lógico da anáise que acâba

de se realizar, em sede de reenquadramento do código da inÍraçáo.

O valor da multa também é objeto de questionamento pela autuada, que pleiteia sua
reduçáo, diante da necêssidade de reclassiÍicaçáo da conduta, de gravíssima para

grâve, e da sua primaíiêdade, já que náo Íoi caracteÍizada a reincidência. Neste

contexto, o argumento da reclassiÍicaçáo da conduta náo poderá ser acolhido, pelos

Íundameítos já expostos anteriormente. Ouanlo à náo constataçáo de reincidência, tal
Íalo já Íoi lêvado em considêraçáo pelos técnicos no momento da Íixação do valor da

multa, em obediência ao comando do art. 66, l; do DecIelo 44844108, aplicando o valor
mínimo da Íaixa dê penalidades, considerando.a Resoluçáo SEMAD n" 2261, de 24 de
maÍço de 2015, que dispóe sobre a correçáo anual dos valôres das multas aplicadas às
inÍraçóês ambiêntais por descumprimento das normas pÍevistas no Decreto 44844108 e
qué estabeleceu, paÍa aquele ano, o valor mínimo de Fl$ 15.026,89 (quinze mil e vinte

e seis reais e oilenta e nove centãvos) para as multas do Anexo I do Decrêto 44844/08,
aplicadas às inÍÍâçóes cometidas por empreendimentos de porte pequeno e condutas
classiÍicadas como gravíssimas, em caso de náo reincidência. Dessa Íorma, náo há
que se Íalar em reduçáo do valor da multa, por já estar devidamente adequâda aos
parâmetros normativos que tutelam a situaçào.

Ainda pugna, a autuada, pela aplicaçáo dâs atenuantes do art. 68, l, alíneas (c), (ê) e
(0 do Decreto 44844nA. No entanto, a atenuante da alínea "c" não poderá ser
reconhecida ante a absoluta ausência de comprovaçáo. pela autuada, de menor
gravidade dos Íatos decorrentes de sua conduta inÍracional. Igualmente, a atenuante da
alínea 'e" náo poderá ser aplicada, já que a colaboÍaçáo a que se refere, diz respeito à
realizaçáo de açóes, pelo empreendedor, na busca de etetivas e imediatas adequaçóes
para o correto Íuncionamento do empreendimenlo, o que náo foi veriÍicado no caso.
Por fim, a alínea "f' também náo poderá ser aplicada como atenuante, pois o requisito
da preservaçao da área de reàerva legal náo pôde ser constatado na presente análise,
já que náo houve comprovaçáo nesle sentido pela autuadá, que limitou-se a Íazer
remissáo ao FCE, documento este meramenle declaratório, preenchido pelo próprio
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empreendedor e que, sozinho, náo lem o condáo de comprovaçâo cabal da
prêservaÇáo da Íeserva legal.

Finalmente, diante da pÍesente anáise, resta evidente que a penalidadê de suspensáo
dêve ser mantida, pois prêsentês todos os fundamentos que lhe dáo sustentaçáo.

Dessa Íorma,. considera-se que os Íundamentos apreseniados pela defesa náo sáo
suÍicientes para gerar a anulaçáo do auto de inÍraçáo, com as penalidades nele
aplicadas.

06. Conclusão
Por lodo o exposlo, opina-se pelâ improcedência das teses sustentadas pela deÍesa,
para convalidar a pena de multa simples, no valor de H$ 15.026,89 (quinze mil e vinte ê
seis reais e oitenta e nove centavos), a ser devidamente atualizado, e para manter a
penalidade de suspensâo da atividade de extraçáo de rocha paÍa a produçáo de brila e
calcário, até a regularizaçáo perantê o órgáo ambiêntâl compelente.

Finda a instÍuçáo, o processo devê ser encaminhado ao DiÊtoÍ de Controle processual
da Supíam NM para decisáo, conÍorme ârt. 59 do Decrêto 47.04?20.16. Após, inlime-
se o interessado da decisáo do presênte Processo Adminisüativo.

Salvo melhor juízo, este é o pareceÍ

Montes Claros,05 de abrilde 2017

'ffiffiffi

Carlos Frederico Bastos Oueiroz '1403685-9
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Responsável pelo parecêr
AssinaturaGestor


