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Relatório de Vistas – PA nº 13247/2009/001/2015 Astral Industria e 
Comercio de Pães e Massas Especiais Ltda. ME 

 

Na última reunião da CPB, de número 28ª, realizada no dia 20/02/2019, 
pedi vistas do processo acima, fazendo agora o necessário relatório. 

Por ocasião da aquisição da licença ambiental o  junto a SUPRAM Norte de 
Minas, o empreendimento foi classificado como de Classe 5 (grande 
porte), conforme DN 74/2004, em função do número de empregados ser 
superior a 50, sendo que a área útil efetivamente ocupada pela empresa é 
de 7.800 metros quadrados ou seja 0,78 hectares. 

Código D-01-14-7 Fabricação de Produtos Alimentares, não especificados 
ou não classificados - classe 5 

Neste ramo de atividades, na classe 6, os empreendimentos que nela se 
enquadram são as grandes indústrias alimentícias como Itambé, Nestlé, e 
outras. Daí se conclui pelo grande equívoco no enquadramento do 
empreendimento em análise como grande porte, e por esta razão recebeu 
a condicionante de nº 13 de “Protocolar perante a Gerencia de 
Compensação Ambiental no prazo máximo de 60 dias  contados do 
recebimento da licença, processo de compensação ambiental .  .  .” 

 Posteriormente, o sistema de classificação de empreendimentos desse 
tipo mudou para área útil, em substituição ao número de empregados,  o 
que remete  para pequeno porte e pequeno potencial poluidor, classe 1, 
que se consolidou com advento da DN 217/2017. 

Assim, no tempo presente, o empreendimento ASTRAL INDUSTRIA E 
COMÉRCIO está enquadrado como pequeno porte , classe 1,  não estando 
obrigado ao pagamento da compensação ambiental. 

Na realidade, a compensação ambiental da ASTRAL ainda não existe, pois 
vai ser aprovada hoje. E, se sabemos que o porte e o potencial poluidor da 
empresa é pequeno, e a classe é 1, porque penalizar o empreendimento 
imputando-lhe o pagamento da compensação ambiental ?  



O princípio jurídico de que a lei posterior deve ser aplicada em benefício 
do agente, amolda-se como luvas ao presente caso. 

Com estas brevíssimas considerações este Conselheiro Relator opina pela 
não imputação do pagamento da compensação ambiental para a empresa 
ASTRAL IND. COM. LTDA. 

 

Belo Horizonte,  18 de março de 2019 

 

 

Carlos Alberto Santos Oliveira 

Conselheiro da CPB representante da FAEMG 

 

  

 

 

 

 


