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PARECER N" 378/2019

I - CABf,ÇALHO

N' do Auto de 9,1681/2017

N' do Processo: 173E71lt9

2 _ RESUMO DÀ ÀUTUAÇÃO

27t03t2017Drta dâ
lâvraturâ

Datâ dâ cientiÍicâção do euto de

infrâçâo:
04to1n0t1

I

4llC&I I- DescumpÍiÍ condicionantes da LOC, constatandose degradação âmbie al,

consistend em desmatamento em reserva legal e dispor de modo inadequado

Íesiduos oleosos.

2 - Codigo n" 122 2- Causarpoluição ou degradação ao dispoÍ residuos oleosos diretamente ao

solo. no inrerior de um tbmo de carvào desativado.

Penalidades

I}lult Simples, inciso ll. do art. 56- do Decreto n' '14 .844/2008

Valor: R$ 71.770.50 (s€tenta e um mil setecentos e setenta reai§ e cinquentâ centavos)

3 _ RISLIMO DA DEFESA APRISENTADA

Dâtâ da Po§tâgêm/Prolocolo dâ
dêf§! administrâtivr:
24t04t2011

uisitos dc Admissibilidade:

fl Intempestivâ

Cuúpre todos os requisilos de admiss ibilidade previstos pelo art

44.E4.1/2008

Rcsumo dâ

Que o órgào ambiental enviou oficio ao autuado orientàldo o cumprimenb das

l- condicionantes da licença que já estava vencida. Que o óÍgão deveria ter autuado o

empreendimcnto em razão da LOC no periodo de vigência. e que não é o caso

34 do Decreto no

No ê/Razão Social: iteiÍa Rainha Ltda.

CPF/CNPJ 0.1616.168/000t-00

44.84,r/2008Dccreto

C

Tcm ade:

Rua GâbrielPassot n-o 50, Cenúo, Montes claros/Mc -CtP 39400_112

Íelefone: (038) 3224-7500
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ResumlJ dos Pcdidos:

l- Solicita a anulaçâo do auto de intiaçào e subsidiariamente a aplicação de atenuante
stâ no ârt. 68. I

J _ FUNDAMENTOS

{.3 - DOS PEDIDOS

Solicita â atruleção do âuto dc iífrâção e subsidiariamente , aplicâção de atenutote
preYista Do art, 68, I, f.

Govemo do *tado de Minas Gerais
Sistema Estadual de ,leio Ambiqr,e
Secretaia de Estado de Meío Ambiente e Deseovolvimento Sustentávê,
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=

{.1 - Qre o órgão âmbientâl enviou oficio âo aütüado orientatrdo o cumpiimento das

condicionânúes dâ licença que já cstâva vencidâ. Que o órgão deveria teÍ autuado o

eDpreendimenlo em razão da LOC no periodo de vigência, e qüe nâo é o caso.

No auto de fiscalização há a seguinte informação

Considerando as ;nformaÇôes constantes. no P.ocesso Administrativo,
prazos e parâmctros definidos do Parcter Unico e pelo COPAM durante o
prmesso de licenciamento verifica-se que o empreendimento descumpriu

as condicionâítes t, 3. 4, 5. 6 e as de âutomonitoramento do ânexo I[,
dcvido a entrcgâ intempestiva de documentos exigidos, nào entrega ou

nào atendimento do solicitado. Pelo que autua-se o empreendimento.

constatando-se degradação âmbientâ|.

Diante disso é possível observar que o aulo de infraçâo foi lalrado em decorrência do

descumprimento dâs condicionantes durânte a vigência da licença de operação corretivÀ e

não em decorrência do descumprimento de condicionantes após o vencimento da licenç4
como afirma o autuado.

lmportante salientar o que o afl- 2" da lei 21.735/2015 dispõe que

O exeÍcicio do dever de fiscalização dâ âdministração pública estadual.

dircta. aularqurcâ e fundacional. visando a apurar açào ou omi\5ào que

configure infração admiÍiíÍativa ou contmtuâl e a aplicaÍ a respectiva
penalidade, decai em cinco anos a co ar da dâtâ em que a autoridade

admiDistrativa competente para fiscâlizar tomar conhecimento do ato ou

do fato.

Como o própdo autuado infbrma a licença de operação corretiva venceu em dezembro de

2014- sendo o auto de inli?ção lavrado em março de 2017. portanto dentro do prazo

decadcncial de cinco anos previsto na legislação.

Ruã GâbíielPassot na 50, Centro, Montes ClaÍos/MG -CEP 394m 112
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5 _ CONCLUSÃO

Diantc de todo o exposto. opino pelo coúeci
Autuâdo. haja vista que tempestiva c uma vez que

essenciais da de delàsa.

mento da defesa apresentada Pelo
foram respeitados os requisitos

Montes Claros. 12 dejuúo de 2019.

Priscila Barroso de o 1379670,1

Os fundamentos apresentados pela defesa nào sâo suficientes para gerar a nulidade do aüo
de inf.ação bem como as penalidades aplicadas.

O autuado solicita a aplicação da atenuante informando possüir rcserva avelbada Porém

para aplicação desta atenuante é necesúdo que a reserva legal seja averbada e preservada.

E somente o técnico que esleve ifl /írco poderia informar sobre a situação de preservação da

reserva legal. E o que o agente autuante informa sobre a reserva legal é que houve

inteÍvenção. Diante disso opino por não aplicar a atenuante.

Opino ainda pclo não acolhimento dos

ausência de íimdamentos de fato e de dirci
argumentos apresentados na defesâ- fàcc à

Io que justificassem o acolhimento das

argumenações apresentadas e tendo em \istâ estar o Auto de Iníiação em conformidade

com os requisitos lbrmai§.
Opinamos, assim. pela manutenção intcgral das penalidades aplicadas no presente

auto de infração. já mencionadas nesse paÍecer.

Recomcndamos a notificação do atuado para. quanto ao indeferimenlo. aprcsentar

Recurso no prwo de 30 (trinta) dias ou efêtuar o pagamento do valor da multa,

dcvidamente atualizâda- sob pcna de encamiúamento do processo administralivo para fús
dci do valor em dívida ativa do Estado

RLia Gabriel Passos, ne 50, Centro, Montes Clâros/MG CEP 39400'112
Telefon€: 1038 ) 3224-7500
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DfCIST

N' do Auto dc Infraçâo: 94681/20t7
N" do Processo: 473871/19

Nome/Râzão Sociâl: Lmpreiteira Râinha Ltda.

CI'F/C,\ PJ: 04.636.i6E/000r -00

O(â) Superintendentc Regional de Meio Ambiente, nos refinos do aú. 54, panigrafo único. inciso
II do Decreto n.o 47.042/2016

Em observância âo disposto nos aíigos 34, 35, 36. 37 e l8 do Decreto Í." 44.844/2008, e tendo
em vislâ o Parecer acostado aos autos- decide:

Pelo conhecimento da defesa âpresentada- haja vista quc tempestiva e que foram alendidos os
rcquisitos essenciais da peÇa de defesa.

ManutcnÇào

Pelo não acolhimcnto dos argumentos apresenlâdos na defesa face à ausência de fundamentos
de fato e de direito quejustificâssem o acolhimenlo das ârgumentaçôes apÍesêntadâs e tendo em
vista estar o Auto de lnfraçâo em conformidade com os requisitos formais.

Pela manutenção integral das penalidades aplicâdas no Auto de lnÍração. quais sejâm

Mânutenção da multa simples que som aplicâçâo dâ ateÍuante passâ parâ o valor de R§
71.770,50 (sctenlâ € um mil setccenlos e setcnta reais e cinquenta certavos).

Notifiqüe-se o atuado para- quanto âo indeferimento, âpresentar Recurso no prâzo de 30 (trinta)
dias ou cfetuar o pôgamento do valor da multa. devidamente atualizada, sob pena de
encaminhamento do prmcsso adminisrativo para lins de inscÍição do valor em dividâ ativa do
Estado.

Clésio Cândido AmaÍal
Superintcndentc Resional dc Regularizaçâo Arnbiental do NoÍe de Minas

Rua GebíielPessos. ns S0, Centro, Montes Clâíos/MG - CEP 39400-112
Telêfone: (038) 3224 7500
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