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Descumprir determinação ou delibelação do COPAM.

t22

ul

01. Relatório

Na.data de 14111t2013, foi realizada vistoria nas instalações do referido empreendimento,

conforme descreve o auto de fiscalização n" 62154/208. E, por ocasião desta, foi lavrado auto

de infração n'4869012013, pela verificação da següinte violação:

Descumprir determinação ou deliberação do COPAM' ou seja' não

apresentou o Relatório TéÔnico da 2" fase da investigação do passivo

ambiental - BTEX e HPA, conforme previa a condicionante no 04 da

Licença de Operação Corretiva. E ainda por violação ao artigo 83, código

122 do Decreto 44.844/2008.

Avenida José Corrêa Machado, ín - Bairrd Ibiturma -

Causar poluição ou degradação ambiental de qualquer natureza que

resulte ou possa resultar em dano aos recursos hídricos, às espécies

vegetais e arrimais, aos ecossistemas e habitats ou ao patrimônio natural

ou cultural, ou que prejudique a saúde, a seguralrça, e o bem estar da

Auto de Infração n" 4869412014 Data: 28103 1201 4, às I 0h45min.

Data: l4ll1l2}l3, às l7h50min.Auto de fiscalizaçáo n' 6215412013

Infração: Art. 83, anexo l, cód. I l6 e cód.122
do Decreto 4,1.844/2008

Empreendêdor: Comerçial Claros Moq§s I,TDA
Empreendi mento: Comerciàl Claros Montes LTDA
CNPJ: 21.672.183/0001-61 Município: Montes Claros/lvÍG.

Postos revendedores, postos ou pontos de abastecimento.
instalaçôes de sistemas retalhistas, postos flutuantes de

combustíveis e postos revendedores de combustíveis de

a ao
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As infrações foram enquadradas nos ódigos 116 e 122 do anexo I, do Decreto 44.844/2008,
sendo a penalidade aplicada multa simples no valor total de R$ 130.002,60 (cento e trinta mil e

dois reais e sessenta centavos) e embargo da atiüdade.

Cumpre salientar'que foi lavrado em substituição ao auto supracitado, ô auto de infração n"
48694D014, tendo em vista que foi constatado equivoco áo pieenchimento do primeiro auto de

08, o autuado foiDecretoinfração. Assim, em atendimento ao disposto no art. 82 do

devidamente notificado da lavratura do novo auto de inlraçào

oficio 5l 0/201 5.

10512015. ediante envio do

02. Da atualização do valor da multa

Compulsando os autos, verifica-se que o auto de infração lavrado não obedeceu a Resolução

Conjunta SEMAD/f EAM/IEF,aIGAM n" 2091/2014, que dispõe sobre a correção anual dos

valores das multas aplicadas às infrações ambientais por descumprimento das normas prêvistas no

Decreto Estadual n" 44.84412008.

Dessa form4 verifica-se a necessidade de adequação das penalidades de multa simples, conforme

abaixo:

- A penalidade de multa simples aplicada em Íazão da inlração ao art. 83. anexo I. código 116.

deve ser adequâda para o valor de RS 72.791,43 (setenta e dois mil, setecentos e.noventa e um

reais e quarénta e três centavos), com aplicação pelo agente autuante da agtavante de 30% do

valor (R$ 21.537.,43), em razão da aplicação da agravante prevista no art. 68, II, 'b', totalizando

RS 94.628,86 (noventa e quatro mil, seiscentos e vinte oito reais e oitenta e seis centavos).

- A penalidade de multâ simples aplicada em razão da infração ao art. 83, anexo I. código 122.

deve ser adequada para o valor de R$ 72.791.43 (setenta e dois mil, setecentos e noventa e um

reais e quarenta e três centavos), com aplicação pelo agente autuante da agravante de 30% do

valor (R$ 21.837,43), totalizando RS 94.628.86 (noventa e quatro mil, seiscentos e vinte e oito

reais e oitenta e seis centâvos).

03, Dos fundamentos da defesa

No que tange à defesa apresentada, o autuado alega, em síntese

. -ausência de requisitos de validade;
-efeito suspensivo da multa, em virtude da assinatura de TAC;

'não fazjus a agravante imposta, e tem direito a três atenuantes

Convém ressaltar que as demais alegações, de fundamentação técnica. encontram-se no parecer

técnico anexado aos autos.

SUPRAM NM Avenida José Corrêa Machado, s/n - Bairro lbituruna -
Montes Claros - MG CEP: 39401-832 - Tel: (38) 3224-7500
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A análise do Auto de Infração revela que o mesmo foi lavrado com todos os elementos
essenciais, em estrita observância ao que determina o artigo 31, do Decreto Estadual no .

44.844/2008. Igualmente, verifica-se a sua adequação aos princípios da razoabilidgde,
proporcionalidade e demais critérios estabelecidos no Decreto.

05. Análise dos fundamentos da defesa administrativa

Do ponto de vista jurídico, os argumentos apresentados na defesa são desprovidos de quaisquer
fundamentos capazes de descaracterízar a infração cometida.

Não obstante, esta Assessoria Jurídica considera oportuno tecer as seguintes considerações:

Art. 59. A multa simples será aplicada sempre que o agente:

I - reirrciJir em infraçâo classificada como leve:

II - praticar infração grave ou gravíssima; e

lll - obstar ou dificultar ação Ílscalizadoia. (grifos nossos)

Conforme se depreende da leitura do artigo. em conjunto com a infração descrita no auto de

infração, percebe-se que o autuado praticou infração classificada como gravíssima, código I l6 e
122 do referido. decreto, portanto, não existe razão à sua alegação, ou seja. não há imposição
legal de prévia advertência.

Quanto à alegação de que a assinatura do TAC suspende a aplicação da multa, a mesma não

merece ser acolhida. O artigo 74 do Decreto M.844, er;t seu § 5', determina que o Termo de

Ajustamento de Conduta poderá prever a suspensão da exigibilidade da multa aplicada. Assim,
se depreende que deve conter'no TAC uma cláusula que suspenda a exigibilidade da multa. e no

caso em tela não há essa previsâo.

Quanto às circunstâncias atenuantes, essas devem ser aplicadas quando couber. E foi verificado
ciue não se aplicavarn ao presente caso.

Já em relação à agravante, não é possível a sua retiratla, uma vez que foi constatado pelo técnico
responsável pela lawatura do auto de infração a sua incidência.

Avenida José Corrêa Machádo, s/n - Bairro lbituruna -SUPRAM NM Montes ClaÍos MGCEP:39401-832 Tel 3224-7 500

04. Regularidade formal do Auto de Infração n" 48.69412014

No que se refere a alegação da ausência de requisitos de validade, convém ressaltar que o

Decreto 44.&4412008 é a base legal que dispõe sobre norÍnas para licenciamento ambiental e

autorização ambiental de funcionamento, tipifica e classifica infrações às normas de proteçào ao

meio ambiente e aos recursos hídricos e estabelece procedimentos administrativos de fiscalização

e aplicaçào das penalidades. no âmbito do Estado de Minas Cerais. E em seu artigo 59 dispõe:
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Portanto, os fundamentos apresentados pela defesa não são suficientes para gerar a nulidade ou
descaracterização do auto de infração em comento, com a penalidade nele aplicada.

06. Da competência para a decisão

O presente .julgamento deve obediência ao Decreto 47.042. de 6 de setembro de 2016. que

estabeleceu no artigo 54, parágrafo único, a competência ao Superintendente Regionâl de Meio
Ambiente para decidir sobre as deiesas mterpostas quanto à autuação e à aplicação de
penalidades previstas na legislação, os pedidos de parcelamento das penalidades de multa
pecuniária e sobre demais questões incidentais, no âmbitó dos processos administrativos de autos
de infração cujo valor original da multa seja superior a 4.981,89 UFEMGs.

07. Conclusão

Por todo o exposto, .opinamos pela improcedência das teses sustentadas pela defesa, para

convalidar a pena de multil no valor de R$ 189.257,72 (cento e oitenta e nove mil, duzentos e

cinquenta e sete reais e setenta e dois centavos).

Após, sejam os autos encaminhados ao. setor administrativo do SISEMA para a competente

elaboração do DAE, intimando-se o interessado para o seu pagamento em 20 (vinte) dias, ou a
apresentação de recurso no prazo de 30 (trinta) dias, o qual deverá ser dirigido para a URC -
Copam, sob pena de inscrição imediata do crédito em Dívida Ativa do Estado.

Salvo melhorjuízo, este é o parecer.

Montes Claros,05 de dezembro de 2016.
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Yuri Ralael de Oliveira Trovão 449.172-6

Izabella Christina Cnz Lunguinho
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