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ADITIVO AO PARECER JUÚDICO N" 77I2OI7

01. Relatório

Na data de 04 de julho de 2Ol7 foi emitido, nós autos do Processo Administrativo no

477126117, o Parecer Jurídico n" 771201'7, onde ficou recomendada a improcedência, em sua

totalidade, das teses sustentadas pela defesa.da empresa autuada.

Diante de tais fatos, passa-se à análise seguinte.

02. Dos fundamentos

Inicialme4te, cumpre destacar que a juntada do referido documento está garantida pelo

mandamento contido no parágrafo 4', do artigo 34, do Decreto 44844108, sendo, pgrtanto,
juridicamente válida.

§ J" -_ A'continuidade da instalação ou do funcionamento de

empreendimento ou atividade concomitantemente com o trámite do processo

de Licencianenlo Ambiental ou de A,AF previstos pelo caput e § 1",

respectivqnenÍe, dependerá de assinatura de Termo de Ajuslamento de

Condula com o órgão onbiental, com previsão de condições e prozos para

instalação e íuncionamento do empreendimento ou aÍividade olé a sua

regularização.

Desta feita, para fins de continuidade do empreendimento, r@onhecem-se a força e validade

legal do novô TAC celebrado pela autuada com o órgão ambiental, de sorte que,
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Ocorre que, em 1110712017 , a autuada protocolou petição de juntada da cópia de npvo Termo

de Ajustamento de Conduta (TAC), celebrado, em 051O712017, com a Secretaria de Estado de

Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, requerendo, na oportunidade, o acolhimento
de suas razões de defesa, apresentada preteritamente.

Neste contexto, depreende-se que a autuada, por meio da celebração de novo TAC com o
órgão ambiental competente, comprova a busca pela regularização, ainda que temporária,

enquanto vigorarem os efeitos do referido acordo, de suas atividades, atendendo ao disposto

no parágrafo 3', do artigo 14, do Decreto 214844/08, que assevera:
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Contudo, entende-se que a penalidade de multa simples deverá ser mantida, haja vista que, à

época da fiscalização, o empreendimento, inequivocamente, pelo que já ficou constatado no

Parecer Jurídico n' 7712O17, encontrava-se desamparado de Licença Ambiental e de TAC,
sendo este o fato o gerador da penalidade de multa, cuja cobrança não está adstrita à posterior

regularização das atividades, mas, sim, ao que foi verificado no exato momento da

fiscalização, devendo, portanto, reitera-se, ser mantida, e exigido o seu pagamento pela autora

da infração ambiental.

Assim sendo, conclui-se que a comprovação, pela autuada, de celebração de novo TAC com o

órgão ambiental, é suficiente para desconstituir a penalidade de suspensão das atividades, mas

não para eximir o pagamento da multa, cuja cobrança deverá permanecer, com valor

devidamente atualizado.

06. Conclusão

Por todo o exposto, opina-se pelo deferimento parcial das razões da defesa da autuada. a fim
de desconstituir a penalidade de suspensão de suas atividades, porém mantendo-se a

penalidade de multa simples, com valor a ser devidamente atualizado..

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

Regularização Ambiental do Norte de Minas para decisão, conforme an. 54 Parágrafo único,

inciso II do Decrcto 47.M2/2016. Após. retomem os autos a este Núcleo de Autos de Infração

- NAI, para a confecção do Documento de Anecadação Estadual (DAE), intimando-se, o

interessado, da decisão proferida.

Montes Claros, 09 de agosto de 2017.
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especificamente, quanto a este ponto, anui-se com o retomo das atividades pela autuada,

devendo ser desconstituida, imediatamente, a penalidade de suspensão das mesmas.

Salvo melhorjuízo, este é o parecer.

Carlos Frederico Bastos Quéiroz


