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Ref.: Rêcurso Administrativo - Auto de lnfração n'9475212016

Processo Administretivo n" 4502291'17
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LIGAs oE ALUMíNlo s.A. - LlAsA, já qualificada nos autos
do processo administrativo decorrente da lavratura do Auto
de lnfrâçáo em epigraÍe, vem, perante V Exa., por seus
procuradores, nos termos do artigo '16-C, §2" da Lei

Estadual no 7 772, de 08 09 1980 e no art. 43, § 'lo, inôiso I

do Oecreto Estadual no 44.844, de 25.06.2008 apresentar
RECURSO ADMINISTRATIVO, pelas razões de fato e de
direito que passa a expor.
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Dt
, - S'A'IESE DA AUTUAçÁO: CABIMENTO E ADEQUAçÁO DA
PRESENTE PEçA

1 .1. Cuida-se de Auto de lnfração lavrado no dia 08.09.2016 tendo em visla a

supostâ conduta descrita como "Causar poluição e degradação ambiental
pela emanaçáo atmosférica do forno elétrico 1 (p1) sem slstema de
lratamento de emanações atmosléricas".

í.2. O mencionado instrumento teve por substÍato normativo o art. 83, anexo
I, codigo 122 do Decreto Esladual no 44844, de 25.06.2008 e a Lei
Estadual no 7.772, de 08.09.1980, imputando à empresa a infração de
natureza gravíssima caracterizada pot "Causar poluição ou degradaçáo
ambiental de qualquer natureza que resulte ou possa resultar em dano
aos recursos hidricos, âs espécies vegetais e animais, aos ecosslsÍemâs
e habítats ou ao patrimônio naturalou cultural, ou que prejudtque a saúde,
a segurança, e o bem estar da população".

1.3. Desse modo, foi aplicada à Íecorrente a sanção pecuniáriâ no valor de
R$33.230,89 (trinta e três mil, duzentos e trinta reais e oitenta e nove
centavos), cujo montante atuâlizado importa a quantia de R$37.460,47
(trinta e sete mil, quatrocentos e sessente reais e quarenta e sete
centavos), restando determinada, adicionalmente, a penalidade de
embargo do Forno '1.

1.4. No dia 11.1O.2016 a LIASA apÍesentou, tempestivamente, Defesa
Administrativa, tendo sido rcalizada vistona no empreendimento em
26.Og.2017 , nos teÍmos do Aulo de Fiscalização no 1 39963/2017:

'No dia 25 de setembro de 2017 estivemos no empreendimento
Ligas de Alumínimo AS para verifícar o Sistena de Controle
Ambiental (SCA), possíveis degradações ambientais e veriÍicar o
cumprimento das condicionantes da Licença e Operação, PA n"
0050,/1979/006/201 4 (. ) Forcm identificados os equipamentos
de desempoeiramenlo do rccebimenlo e manuseto de matérias
pimas e insumos (quartzo e caNão vegetal), bem como de
brilagem do produto final (silício metálico)."

1.5. Em 16.11.2017, após a emissão do Parecer Jurídico no '10612017, a
empÍesa foi notrficada acerca da decisáo proÍerida pelo Superintendente
Regional de Regularizaçáo Ambiental do Norte de Minas, a qual
desconstituiu a penalidade de embargo do FoÍno F1, "haja vista a

rcgularização da atividade perante o órgáo ambiental, conforme relaiório
exarado no auto de físcalização n' 139963/2017". No que tange à multa
simples, no entanto, a penalidade se tornou definitiva, não tendo sido
acolhidos os argumentos expendidos na peça defensória.
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lo).
1.6 Ainda inconformada, vem a empresa apresentar Recurso Adminrstrativo

em face da Decisão em análise, conforme Íundamentos a seguir aduzidos.

1.7. Frise-se que a presente peça é tempestiva (DOC. 1), por ter a recorrente
tomado ciência da Decisão de '1" lnstância em 16.11.20'17 (qurnta-feira),
considerando-se, ponan!o,'17.'l'1.2O17 (sexta-feira) como sendo o termo
inicial, o qual deverá estender-se até 16.12.2017 (sábado), prorrogando-
se ao primeiro dia útil subsequenle, 18.12.20'17 (segunda-feirâ), em face
do interregno de 30 (trinta) dias para que a recorrente se manrfeste.

,, - DA NAO OCORRÊNC1A DA TNFRAçÃO DESCRTTÁ NO CÓD|GO 122
DO DECREÍO ESTADUAL NO 44,844/2008 _ DA REGULARIDADE DAS
AT'V' D ADES EXE RCI D AS PELA REC O RRENT E

2.1. De início, cumpre ressaltar que nos termos do Parecer Juridico que
respaldou e decisão de manutençâo da penalidade de multa rmposta à
LIASA, "fo, constatada operaçáo do forno elétrico F1 sem a conexão do
sistema de exaustão de gás com os equipamentos de tratamento de
emanações atmosféricas", o que conÍiguÍaria inÍÍação ambiental passível
de auluação.

2.2 ConÍorme descÍito no PareceÍ Jurídico n" 10612017

'Dessa ioma, a constalação, pelos liscars aÍnblerlars, quando
da fiscalizaçâo, tn loco, no emprcendimento da auluada, no ano
de 2016, de que o respectivo sistema de equipamentos de
desempoeiramento do forno F1 nâo estavam conectados,
configura, claramente, inÍtação ambienlal passível de autuação,
já que o prazo para o cump mento da obrigação imposta à
autuada havia, inequivocamente, se expirado. Ademais, o
religamenlo do forno F1 antes da conexào dos equipamentos, pot
motivos técnrcos, como alestado no laudo anexado à defesa,
deveria tet sido comunicado ao óryão ambiental previamente, a
{im de se estabelecer um consenso enlre esle último e autuada
sobre a víabilidade, a tempo e modo, de tal procedimento. Logo,
por restar conlíquÍada a infraçào ambienlal no momento da
fiscalizaçào, a penalidade de multa deve ser mantida "

2.3. De fato, assiste razão o GestoÍ da SUPRAM Norte ao afirmar que, no ano
de 2016, em função dos cronogramas aprovados pelo órgão ambrental, já
deveria ter sido o sistema de desempoeiramento conectado ao Forno 1.

2.4. Ocofie que, conforme amplamente evrdenciado em sede de Defesa, toda
a implantação do sistema já havia ocoÍrido antes desta data, estando
apenas pendente, por ocasiáo da vistoria objeto do Auto de Fiscalização
n' 85137120'16, a colocaçáo das mangas de filtragem, as quais poderiam
queimar, ceso o sistema náo estivesse devidamente estabilizado.
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2.5. lnclusive, o PareceÍ Jurídico náo deixa de reconhecer a procedência
dessa aÍirmativâ e do laudo que foi elaboredo e apresentado na Defesa,
afirmando apenas que essa situação deveria ter sido alinhada
previamente com o órgão ambiental.

2.6. OÍa, náo há dúvides de que o Forno 1 possuía os equipâmentos de
controle de emanaçôes atmosféricas devidamente instalados, sendo certo
que a operaçáo sem o funcionamento dos equipamentos de controle se
deu pontualmente, apenas pare a sêgurança do processo de repertida,
não devendo configuÍar poluição ambiental.

2.7. Íanlo náo há dúvidas de que os sistemas de dêsempoeiramento se
encontrevam devidâmente implantados, que foi atestado por meio do
Ofício no 47512016, expedido pela SUPRAM NM e encaminhado ao
MinistéÍio Público do Estado de Minas ceÍais - MPMG em 01.06.2016,
q Uê:

"9 Acotdo Setotial | . (...)
E relevante informar que o Foruo I é o único fono com os
d,soosrÍivos de desêmooeirernento inslelados tais como

28

dulos, ventiladorcs, resfriador ciclones, fillro de mangas e
chaminé de exaustáo '

Como .iá esclarecido em sede de defesa, nos termos desse oficio, a
própria SUPRAM já havia evrdenciado que o Acordo Setorial I tinha sido
cumprido e que o Forno 1, objeto do Auto de lnfraçáo em análise, já se
encontrâva com os dispositivos de desempoeiramento instalados.

lmportanle ressaltar, como ocorre em todas as situaçôes de desligamento
prolongado dessas estruturas, que o filtro não pode ser imediatâmente
ligado na retomada do Forno. Caso contráÍio, as mangas são queimadas,
hipótese em que lodo o investimento realizado deixa de ser eficiênte.

2.10. Desse modo, cumpre reiterar que a opeÍaçáo do forno, em situacão de
reoa rtide. como é o caso, deve ser estabiltzada previamente, sob pena
de querma das mangas de filtregem, por conta das altas temperaturas
verificadas no período inicial de funcionamento.

Fica evidenciado, portanto, que o apontamento fêito no Parecer Juridico
da SUPRAM NM acolhido pela decisáo aqui rebatida, de que a empresa
simplesmente náo tefla alinhado com a SUPRAM previamente, se moslra
desarrazoada, na medida em que náo haveria qualquer outra forma
segura de proceder ao religamento do Forno 1.

Apesar de essa situação ter sido interpretada como irregular pelos frscais,
ceÍto é que a empresa ainda teria até o final do ano de 2016 para rnstalar
e procedeÍ a qualquer adequaçáo que se fizesse necessária no sistema I
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de tratamento de gases, de modo que a operação do forno sem a conexâo
com os equipamentos de desempoeiramento - ainda mâis se
consideradas as circunstancias de repartida, acima descritas - não deve
ser considerada como infracional

2.'13 Diante disso, é possivel dizer, rnequivocamente, que o Forno í possuía
os equipamentos de controle de emanaçóes atmosÍéricas devidamente
inslalados, sendo cêrto ouê a ooeraceo em o funcionamento dessas
strutur d tecnicamênte ustificada

aoenas oara a seourenca do Drocêsso dê reDartida. não devendo. em
hiDótese alouma. confiouraÍ hiDótese de poluicão ambiental

2.14

2.15

2.16

3.1 .

De se pontuar, adicionalmente, que ao elaborar o Parecer Jurídico, os
Técnicos da SUPRAM NM fizeram constar que poderia ter a Liasa
comunicado previamente o órgão ambiental acerca do religamento do
Íorno F'1 antes da conexáo dos equipamentos. E que, por não tê-lo feito,
restaria configurada a infração ambiental no momento da fiscalização.

Ora, rmportante ressaltar que vincular a materialização da conduta
imputada à empresa ao fato de não terem seus representantes informado
à SUPRAM esse detalhe técnico acerca do religamento dos Fornos nâo
condiz com qualquer Código passivel de penalidade previsto no Decreto
no 44.84412008, motivo pelo qual tal alegaçáo náo se sustenta.

Com efeito, tendo em vista tais consideraçÕes, a decisão proferida pelo
Superinlendente Regional deve seÍ reformada, sendo certo que caminho
oulro não há senão o cancelamento da penalidade pecuniária, a qual não
pode subsistir por não haver qualquer sorte de lrÍegularidade na conduta
praticada pela empresa, impondo-se, lambém por este fato, a
desqualrfrcação da conduta inÍracional descrita no Código n" 122 do aÍ|.
83, do anexo l, do Decreto no 44.84412008

,II - DA NECESSIDADE DE RECONHECIMENTO DE C'RCUIVS TÁlVC'ÁS
ATENUANTES

Por fim, na absurda hipótese de náo ser acatado o argumento acima
exposto, com o cancelamento da multa imposta, há que se realizar a
adequação da penalidade pecuniária cominada, com base no que prevê
o art. 68 do Decreto no 44.84412008.

No presente caso, impôe-se o reconhecimento da incidência das
circunstâncias previstas no inciso l, alineas 'c' e 'e' do mencionado
artigo, quais sejam'

Att 68 Sobre o valot-base da multa serão aplicadas circunslâncias
atenuantes e agravantes, confoÍme o que se segue:

l-/
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I - Atenuantes:

(.)
c) menor gravidade dos fatos tendo em y/sla os motlvos e suas
consequências para a saúde pública e para o meio ambiente e rccursos
hídicos, hipólese em que ocoÍetá a reduçáo da mulla em tinta por
cenlo:

(.)
e) a colaboração do infrctor com os órgàos ambientais na soluçào dos
prcblemas advindos de sua condula, hipótese em que ocoÍerà a
reduçáo da mulÍa em até linta pot cento;

AtÍ. 69 As atenuantes e agravantes incidirão, cumulalivamente, sobre
o valor-base da multa, desde que náo ímplique a elevação do valor da
multa a mais de cinqüenta por cento do límite supenor da Íaixa
corÍespondente da multa, nem a reduçêo do seu valot a menos de
cinquenta por cento do valor mínimo da faixa coÍrespondente da multa.

3.3. De fato, como já exaustivamente ressaltado, o Forno 1 possuía os
equipamentos de controle de emanaçôes atmosféricas devidamente
instalados, o que foi atestedo pela própria SUPRAM, e a operação sem o
funcionamento dessas estÍuturas se deu apenas para segurança do
pÍocesso de repartrda, o que implica menor gravidade do fato.

3.4. Desse modo, considerando todo o históÍico narrado, bem como
justificativa técnica acerca do motivo pelo qual a opeÍaçáo do Forno F1

se deu pontualmênte sem as mangas, camrnho outro não há senão o de
se reconhecer que tais aspectos são suficiêntes para a redução do valor
da multa cominada, dada a falta de gravidade dos fatos.

3.5. Demais disso, deve-se considerar a colaboraçáo da empresa com os
agentes responsáveis pela fiscalizeção, certo que foram preslados todos
os esclarecimentos requeridos, bem como apresentados todos os
documentos solicitados, quando da fiscalização realizada no dia
25.O9.2017, conÍigurando-se, poíanto, os requisitos para incidência, ao
caso, da alenuante prevista na alinea 'e" do inciso l, art. 68 do Decreto
no 44.844t2008.

3.6. Assim, a colaboração do infÍatoÍ com os órgãos ambientais na solução
dos problemas advindos de sua conduta e a menor gravidade dos fatos
para os recursos naturais, ensejarão reduÇôes no patamar punitivo, no
montante de 30% (tÍinta por cento) para cada atenuante, sendo que não
há restrição de que todas sejam aplicadas cumulativamente, até o limite
de 50% (cinquenta por cento) nos termos do art. 69 do refendo diploma
Íegulamentar, o que desdê já se requer.

ty
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/ct
,Y- DOS PEDIDOS

Diante de todo o exposto, requer a recorrente

a) a reforma da Decisáo de '14 instância, para o cancelamento do Al
no 9475212016, lendo em vista não existir qualquer sorte de
irregularidade na conduta praticada pela empresa, impondo-se,
também por este fato, a desqualificação da conduta infracional
descrita no Código n" 122 do an. 83, do enexo l, do Decreto no

44.844t2008:

b) na improvável hipótese de permanecer o entendimento pelo
cometimento dâ infraçâo, seja reconhecida a aplicação das
circunstâncias atenuantes previstas no art. 68, l, .c" e .e,', para
redução da multa imposta de acordo com os limites legais.

Nestes teÍmos,

Pede deferimento

Belo Horizonte, 14 de dezembÍo de 2017
,.r

§N'Rici\do CaÍneiro
oAB/MG 62.391

rüi;r;,1 lho Ferna ndes
oAB/MG 131.492

/t - A,:1
Lara Pontes

oAB/MG '167.195
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(io\.rno dô tirado d. \linA G.r{t
Snt.m. EltrdÚl d. M.io Ádbi.íi.
S.cEt.rird.Eerodod.lU.ioAdbi.nl..D.s!niolr,r.ntoSu(.htÁvel
Sup.nnt rdanci, Rêgiôn.l dê 1têio Anbên..- StPRÂM
Dinro.i. d. Rcgioúrl d. CoÍtrol. Procdsusl- DRCI
\úcl.o dc,\urG d.lnÍírÇÀo -NÁl
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OFICIO N'. 2650 /20I7 NAI/DRCP/SUPRAM

Montes Claros. lO de novembÍo de 2017.

R€fi Julgamento dc Auto de Infração n'. 9475212016

NOTIFICACAO DI] DEBITO

Prezádo(e) S(e). representarte lcgal de l-iBâs dc Alumínio S,'A I iasâ

\otificamos V. S' da decisâo referente âo

Au.o d€ lnfreçIo n': 9475212016

Procêsso n': 450229/17

O Superinlendefie Regional de Meio Ambieore anatisou o Processo
Adminisúâhvo. de V. Sa. e decidirr:

â) Tomâr ÍleÍinitivÀ a pcÍ$lidâde d€ multr simples. no valor de RS
33.230,89 (trintâ ê três mil, duz€ntos e lrirtâ reais c oitetrtâ c trovc
centâvos), r ser devidâmeite âtuâlizado e

b) D6coDstiÍuir â p€nâlidrde d€ embârgo do forno Fl, hâiâ vistâ â
regularizâção dâ âtividâdc do m€smo perantê o órgÂo âmbientâ:.
conÍoÍme relâtório cxârâdo no âüto dê íiscâlizâçâo n" 139963/2017. d€
26109D017.

Lembmmos que, nos termos da LegislâçÍlo Ambienrâl. V. S" dispôe do prazo
de 30 (trinta) dias parâ. querendo, apresentar recurso conÍra a desisão. dirigido ao

COPAV. conforme pre\ isto no an 43 do Decrero 4.1.8,[4/08, e a scr encâminhedo para o

cndereço constânte no rodapé desta Notificaçeo. Caso não tenha interesse em recorrer, a
quitação da divida poderá seÍ reelizâda através do(s) Documenro(s) de AÍ.cadâçãô
Es-taduâl-DAE(s), anexo(sl, pagável(eis) cm qualquer agênciâ dos Bancos do Brà]j:1, Iraú.
Bradesco. Coopcrarivo do Brasil. MeÍcantil do Bmsil, Caixa Econôrnica Fedclel ou
Banco SantaDder A não apresentação de recurso e/ou o não pâgamenrô do{s) DÀE(s,
cnsejará â inscriÇão do débito em Dívida Aliva e consequente e \ecuçào j udic ial

Caso não se.ia possivel 3 quitação inlegÍal. v. S'pode.á efetuar o pâgameflto

pârcelado. apenâs do crédito estadual nâo trihutário rrsultentc de mulras âplicadas,

Rua Á€àprto d6 Anlos, n'455 - Barro Càndidà Gma.a-Monta Clã.os - MG CÉP 394Or 040
Ie erones:1038) 3212-3267/ 3212 369s



medrante solicitâção, devendo ser preenchrdos ôs requisitos do DecÍct(r Esladuâl
,t6.6ó81t4.

lnlàrmamos que o débito orâ apresentado não repres€nra a inexistênciê de

ourros débitos.

Caso a ârrtuâção ge.e Reposição Flo.eÍal/Pe\ca V.S'estaÍá recebendo 0l
(dois) I)AE's pâra pagamento-

Solicitamos a V. S" desconsideÍar esse expediente caso o débito referido Jc
tenha srCo qurlado. situâção em que a informâção do pagamento é fleccssária para

solucionar e pcndônci4 com cópia da quitâção para o endereço âbairo iotàrmado_

Par.l demâ;s intbrmâções, Íàvor entraÍ em conkto com o Núcleo de Autos de
Infrâção no telcfone (38\3212-3695 1 3212-3267.

cflt

aslo\ Queiruz(;estor rídico - Masp 1403685-9
Autos de InÍrâçâo

Corlmo do Fll.{rn d. \tir! G.r.t
Si!r.D. fstDdurl d. lÍ;io Ahbicnt
S(rctrr'.dcDÍrdodêM.io A'nbi.nk.Ir.r.nrolrim.nloSu6t.trílv.l
$Fri,r.ídêr.i. R.gion., d. M.'oaDb'.ni. - SLPR{V
Dirlrori. d. R.CiorqldÊ (-óhríoL Pm6n'rl DRCP
\úcld d. 1ü16 d. lnfrrçio - \,\l

Lisâs de Alumínio S/A (I-IASA)
Âr'. Dr. Jose Pâtrus de Souza, 1.fim. Distrito
lndustrial
PiraporâMc - CEP 392?0-000

"/,

ÂuâAgapitodosAnjos,n'455-BanroCándrdacâmara-Monr.!Ctâros-MG CEp:39401 O4O

Íelefo.ês {038) 3212 3267 / 3212-3695



/ra

@
SECRETARIA DE ESÍADO DE
FÁZEI.IOÁ OE MINÀS GÊRAIS

DOCt[lt E\TO DE ARitCÀO^ÇiO ESTAD!'Ar, - DAE
' .rtrrm u-,,nÀn llrs

1?.2,',r., r1loLriir r)l

a! so!.a ur l . !l)i '1e$lÉE:Y[

2C 1r, pro.ê3". i:me..

....

Sr.C.lra, 6t dôcumênto dôvo *r reohido êxct6tEmêlíê p.ta lêlojô do c'ídtgo dê b6@s ou linhá dlOtúvê,
Lnlra dSnável'lo códEô de b.,6

35bOÍ)(ian-1?{ ! (i)1ii)?13111 17t1.2l2tt):.) 2 }9t6161n/1. i

:lllllllfl ilililllltill]illiltilililil1t

@
SECRIiIAIIIA DE ES1'AIII DE
I 
'END,A 

I)1 MIÀAS ( I RA]S

Í,ocuMÍ,NToDf ÁRRICÁDAçAOES|'ÀDUÀL DÂE

ffi- Í

f!ffi]"'dim.

;.,^^

R5

RS

-L-----.....:.--

R$

:

.


