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Gowrno do E3Írdo dc lllinas Gersi!
Silacm, Estadürl dc [leio Ambietrtc
Secrctariâ de Estrdo dc Meio Ambicnte e De3cnvolvimento Sustentávcl
Süpcrinlcndêrcir Regiond de Mcio Ambieíac - SI.IPRAM
Dircaoria de R.gioíâl d. Controlc Proccssual- DRCP
Núclco de Auto! dc lnÍração - NAI

PARECER JURIDICO N" 77l20I7

Processo Ítt' 47 7 126 I 17

Auto de Infração n.o 9468912O17 Data:2OlMl2Ol1
Auto de fiscalização n.o 1O092212O17 Data:2olMl20l7
Infração: Art. 83 do DecÍeto 44.84412008 Defesa: SIM

Autuado: Norflor Empreendimentos Agrícolas LTDA
CNPJ : 08.979.7721íJí]01 -29 Município da infração: Grão MogolMG

Atividadcs do em rccndinrento:

01. Relatório

Conforme consta no auto de' fiscalização n". 1OO92212017 foi realizada vistoria no

empreendimento. com.o objetivo de verificar a operação do mesmo e se o carvocjantento

havia sidci interrompido e, na ocasião, foi lavrado o auto de infração n". 94689/2O17, pela

verificação da seguinte conduta:

Operur.. atividade potenciahnente poluidora sem a devida

lícença.

A infração foi enquadrada no código 106, do anexo I, do DecÍeto 44.84412008, sendo aplicada

a penalidade de multa simples, no valor de R$ 35.885,25 (trinta e cinco mil, oitocentos e

oitenta e cinco reais e vinte e cinco centavos), alóm da suspensão das atividades do

empreendimento até a regularização perante o óÍgão antbienlal competcnte.

Rua Agapito dos Anjos, n' 455 - Bairro Cândida Câmara - Montes Claros - MG CEP:39401-040
Telefones: l138l 32L2-3267 / 3272-3695

PorteCódigo DN 74104 Dcscrição

-GG-03-02-6 Silvicultura

Código da Infração Descrição
Instalar, construir, testar, o'perar ou ampliar atividade cfctiva ou
potencialmente poluidora ou degradadora do meio ambiente sem as

licenças de instalação ou de operação, desde que não amparado por
termo de ajustamento de conduta com o órgáo ou entidade ambiental
competente, se não constatada a existência dc poluição ou degadação
ambiental.
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Goierno do Estado de Mirrs Gcrais
SisÍema E3ladual dc Meio Ambicíte
Sccrearria de Eitado de Meio AmbiclÍc c Desenvolvimer|to SusteÍtável
Superintendêncie Regional de Meio Ambieote- SUPRÂtrI
Diretoria de Rcgional de Controle Proccasuat - DRCP
Núcleo de Autos de lnfraçâo - NAI

02. NotiÍicação e defesa - juízo «le admissibilidade
A notificação da autuada se deu em 15 de maio de 2O77 e a defesa tbi apresentada,

tempestivamente,,em 02 de junho de 2017, contendo todos os elementos previstos no artígo

34 do Decrero 44844108.

03. Regularidade formal do Auto de Infração
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 DecÍeto Estadual n."
44.84412008.

04. Dos fundamentos da defesa

No que tange à defesa apre§entada, a autuada alega, em síntese:

- Quejamais exerceu atividade de carvoejamento;.
- Que assinou Termo de Aiustamento de Conduta no âmbito do Processo de Licenciamento no

02t5l2008loo5/2013
- Que o referido processo foi arquivado, por falta de informações complementarcs no prazo
legal, mas que foi apresentado recurso em face da decisão do arquivamento;
- Que, até a data da apresentação da defesa, o recurso ainda náo tinha sido analisado;
- Que, inobstante tais fatos, deu entrada em novo Processo de Licenciamento, de no

021.5/2008/00612017, onde solicitou assinatura de novo Termo de Ajustamento de Conduta;
- Que a última colheita de eucalipto no empreendimento ocorreu em novembro de 2O15;
- Que o TAC celebrado no âmbito do Processo de Licenciamento no 0215/2008 lOO5l2013
ainda eslaria vígente:

- Que a penalidade de suspensão foi desnecessária e desarrazoada.

05, Análise dos fundamentos da defesa administrativa
Inicialmente, é possível perceber, pelas informações contidas no auto de fiscalizaEáo, <1uc a

produção de carváo no local do empreendimento da autuada, nào ocorre há. pelo menos, três

Assim, satisfei(os os pressupostos de admissibilidade da delesa, pode-se prosseguir i análisc
do mérito, confro tando as teses defensivas com as conclüsões exaradas no auto dc infraçào,
na lorma dos loprcos segurntes.

Ao final, rcquer seja determinadô o c4ncelamento das penalidades aplicadas e o arquivamento
do auto de infração no. 9468912017, com a consequente sustaçáo do embargo de suas

atividades e que, acaso mantida a multa simples, seja estabelecida em seu.valor mínimo.

Rua Agapito dos Anjos, n" 455 - Bairro Cândida Câmára - Montes Claros - MG CEP:39401-040
Telefones: (038) 3272-3267 / 3212-3695
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Govcr[o do Est do de llíiías Gcrai3
Sirlemâ li§ardüd de ltt.io ÂmbicÍrac
Sccrctaria dc Estrdo dc Mêio AÍÍbi.[fc. DcseívolvimcÍao Sustenúável
SuDcÍintendôrcis RegioÍrl dc Dtcio Ambi.nte - SIJFRAM
DiÍEaoris dc RegionÍl dc Controle Proccssuel - DRCP
Núcleo de Auaos dc lnfreçto - N^l

anos, conforme declara o representante da empresa, tendo sido constatado, pelos técnicos

ambientais, que os fornos de carvão informados pelo empreendedor quando portador das

Licenças 018 e 019/2008, encontram-se demolidos, notando-se apenas vestígios (moinha e

tijolos) das antigas estruturas.

Noutro giro, conforme consta nos autos do presente processo administrativo, verifica-se que

houve o arquivamento do Processo de Licenciamento n" 0215/20081OO512O13, no qual foi
assinado TAC entre o órgão ambiental e a autuada, tendo esta apresentado recuÍso em face da

decisão de arquivamento e, segundo informa, o órgão ambiental não se manifestou a respeito,

até a data da apresentação da defesa do auto de infraçáo ora analisado, motivo pelo qual o
TAC ainda estaria vigente, conferindo regularidade às suas alividades, estando, portanto,

equivocada a lavratura do auto de infração.

Ocorre que, em contato com a área técnica responsável pela gestão do mencionado Processo

de Licenciamento, esta assessoria jurídica foi informada de que o órgão ambiental não se

manifestou porquanto a autuada desistiu do recurso apresentado, solicitando seu

çancelamento, nos teÍmos do ofício GSA/NORFLOR N" 06/17, protocolado na SUPRAM
NM, em 0210512017, sob o no ROl25l06l2Ol7, e, diante disso, o arquivamento do referido
Processo foi mantido, inclusive fazendo com que o respectivo TAC, obviamente, perdesse seu

objelo, ficando, dàste modo, a autuada, desacobertada de licença ambiental e desamparada de

TAC, em situação irregular, poÍtanto.

Alega, ainda, a autuada, que,

Liccnciamento, onde solicitou
incquívoca a comprovação da

órgão ambicntal, contudo não

TAC.

inobstante tal situação, deu entrada em novo Processo dc

assinatura de novo TAC. Neste contexto, salicnta-se que é

formalização de novo Processo de Licenciamcnto perante o

há qualquer evidência de solicitação de assinatura de novo

É alegado, também, que a autuada não estaria impedida de realizar a comercialização de

lenha, pois o TAC celebrado - no âmbito do Processo de Licenciamento no

0215/2008/005|20l3 ainda estaria vigente no momento da autuação e, que, inobstante isso, a

última colheita ocorreu em novembro de 2015. No entanto, o TAC não estava vigenle no

momento da autuação, em razão do arquivamento do processo no qual foi celebrado,

conforme já ponderado acima, e, quanto à colheita há iníormação, no auto de fiscalização,
prestada pelo próprio representante da autuada que acompanhou a vistoria, de que a última
conrercialização de lenha realizada pelo empreendimento ocorreu no segundo semestÍe de

2()16.

Rua Agapito dos Anjos, n" 455 - Bairro Cândida Câmara - Montes Claros - MG CEP:39401-040
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Finalmcnte, a autuada pondera sobre a desnecessidade e irrirzoabilidade da mcdida de

suspensão de suas atividades, bem como da imposição de multa em valor superior ao mínimo
legal. Porém, cumpre destacar que a penalidade de suspensão das atividadcs da autuada foi
aplicada em estrita observância ao que determina o códígo 106, do anexo I, do Decreto

44.844/2{n8, que prcvê que, no caso de empreendimentos em opeÍação, deverá ser aplicada

tal sançáo, além da pena de multa simples. E quanto ao valor da multa cominada, importa
salientar que foi considerado o mínimo para a faixa, de acordo mm a-Resoluçáo Conjunta
SEMAD/FE^M/IEF/IGAM n" 2463, de l0 de fevereiro de 2Ol'1, quc dispÕe sobrc a corrcçâo

anual dos valores das multas aplicadas às infraçôes ambientais por descumprimento das

normas previstas no Decreto Estadual n" 44.844, de 25 de junho de 2008. Destarte, verifica-
sc a adequação do auto de infração aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e

demais critérios estabelecidos no Decreto 44844/08.

06. Conclusão

Por todo o expo§to, opina-se pela improcedência das teses sustentadas pela defesa, pelo que
deve s'er mantido o auto de infração no.9468912O17 e as penalidades nele cominadas.

Finda a instrução, o processo deve ser encaminhado ao Superintendente Regional de

Regularização Ambiental Norte de Minas para decisão, conforme art. 54 Parágrafo único,
inciso II do Decreto 47.O4212O16. Após, retornem os autos a este Núcleo de Autos dc lnfraçào

- NAI, intimando-se, o interessado, da decisão proferida.

Salvo melhor juízo, este é o pare@r.

Montes Claros, 04 de julho de 2017

Rua Agapito dos Anjos, n" 455 - BaiÍro Cândida Câmara - Montes Claros - MG CEP:39401-040
Telefones: (038) 3272-3267 I 32t2-3695

t\{ASP AssinaturaGcstor Ambiental/ Juridico
Rcsponsávcl pclo parcccr jurídico ,

Carlos Frederico Bastos Queiroz 1403685-9 áiz

'{lcA
Govcrno do Estado dc Mioas GcÍak
Sisacn!. Est du.l dc Mcio Ámbicltc

. Sccrctarie dê E3t.do dc Meio Âmbienlê c Dcacnvolvimcnúo Suslcotável
Snperinicídêncir Rcgiotrrl d. Mcio Ámbi.nac - SUPR ltl
Dirctorir dc Rcgiollrl d. Cootrole Proccssual - DRCP
Núcleo tle Autos dc Infi.ção - NAI

Assim sendo, conclui-se que os argumenl.os apresentados pela defesa não são suficientes para

anular o auto de infração n" 946891201'1, devendo ser mantidas as penalidades de nrulta
simples, a ser devidamente atualizada, e suspensão das atividades até a Íegularização.


