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Avenida José Correa Machado, n' 9OO - Bairro lbituruna - Montes Claros - MG CEP: 39400-000

Telefones: (038) 3224-7500

PARECERJURIDICO

AUTO DE INIRAÇÃO: N"463r8t2}t5 Processo: 02438/2001 /005/20 I 5

EMBASAMENTO LEGAL: ART. 84,

ANEXO II. CóDIGO 2I3 DO DECRETO
44.844/08.

AUTUADO: Comercial Claros Montes Ltda CNPJ: 21.672.183/0001-61

MUNICÍPIO(S): MontesClaros/MG ZONA: Urbana

Auto de Fiscalização n": 6215412013 DATA: l4ll l/13

ASSINATURAMASPEQUIPE INTERDISCIPLINAR

l40l ó0 r -8Izabella Christina Cruz Lunguinho - Gestora
Ambiental/Jurídico

449.t72-6De acordo: Yuri Rafael de Oliveira Trovão.- Diretor
Regional de Controle Processual

4«lr'^*"1^o

,%-



Govcrno do E3tâdo de Minrs G.rri!
SistcmÀ E.tadual de Mcio Ambi.nac
Sccrctaria d. Estrdo dc Mcio Ambicnta c DcscÍvolvirDcíao SNtcntávcl
Sqpcrintcndência RcgioÍsl d. Meio Âmbientc- SUPRAM
DiÍctoris dc Rcgio[al dc Controle Procelsurl - DRCP

PÂRECER - Doc n" 0503329/2018

Empreendedor/Recorrente: Comercial Claros Montes Ltda
CNPJ: 21.672. 183/0001-61 Município: Montes Claros/MG.

Código da Infração Descrição

213 Extrair água subterrânea sem a devida outorga ou em desconformidade
com a mesma.

0L Relatório
Conforme se verifica no relatório lançado no Parecer Jurídico n' 309/2O16, anexado aos autos.

foi lavrado o Au.to de Infração n" 4631812015, com a aplicação das sanções nele descritas, em

razão de terem sido constatadas, em vistoria, as seguintes violações:

, Extrair água subterrânea sem a devida outorga ou em desconformidade
com a mesmâ.

O infrator, após tomar coúecimento da infração, apresentou súa defesa administrativa.

Em julgamento realizado pelo Superintendente Regional de Regularização Ambiental do Norte
de Minas, subsidiado pelo parecer jurídico no 309/2016 e parecer técnico de 0l/1212016, as teses

da defesa foram julgadas improcedentes, ensejando a convalidação da aplicação da penalidade de
multa no valor de R$ 29.301 .45 (vinte e nove mil. trezentos e um reais e quarenta e cinco
centavos), a ser corrigido monetariamente.

02. NotiÍicação e recurso - juízo de admissibilidade

Avenida José Correã Machado, n' 900 - Bâirro lbituruna - Montes Claros - MG CEp:39400-OOO
Telefones: (038) 3224-7500

Processo n" 02438 /20O I / 005 /20 I 5

Auto de Infração n" 4631812015 Data: lll05l20l5
Auto de fiscalização n" 2612015 Data:2910412015

Defesa: SIMInfração: AÍ. 84, Anexo II, cód.213 do Decreto
44.844/2008
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O autuado foi notificado da decisão em 0910112017 e conforme protocolo n' R0038909/2017, o

recurso foi protocolado tempestivamente, na dala de 0610212017 . ,

Assim; satisfeitos os pressupostos de admissibilidade do recurso, nos termos do Decreto Estadual

n" 44.84412008, recomendamos que seja CONFIECIDO, para fins de julgamento do mérito.

03. Dos fundamentos do recurso
No que tange ao recurso apresentado, a autuada alega, em síntese:

-Ausência de dolo/culpa e prévia notificação;
-lncompatibilidade com o tipo legal - outorga renouaàa e uso adequado - erro de medição:

- Descabimento da ordem de tamponamento do poço tubular;

-lmpossibilidade de imputação de circunstância agravante e existência de atenuantes;

Ao final, solicitou que fosse julgado insubsistente o auto de infração, com exclusão da multa, e

casa fosse mantido, aplicar as atenuantes com diminuição em 50%o, e ainda a redução de 90% das

multas para pagamento à vista.

O autuado alega ausência de dolo/culpa e que seria necessária prévia notificação. Não cabe razão

ao autuado, uma vez que o Decreto 44.84412008 não prevê advertência para infrações graves,

como a que foi aplicada no auto de infração em análise. Conforme dispõe o art.58, a advertência

somente é aplicada para infrações leves.

Não há que se admitir também a tese de que não houve captação acima do autorizado, uma vez

que o empreendimento não fez prova do suposto defeito do equipamento instalado. Ademais, foi
constatada a captação de água pelos agentes fiscais mesmo após o vencimento da outorga do

empreendimento, conforme narrado no auto de infração, sendo tal fato suficiente para

manutenção da penalidade aplicada.

Quanto ao tamponamento determinado pelo agente autuante, cabe salientar que, conforme consta

do parecer técnico anexado ao processo, "o tamponamento solicitado é aquele com caika de

proteção extema ao Íevestimento do poço utilizada para desativação temporária de poços".

O autuado alega a existência de atenuantes e a impossibilidade de aplicação de agravantes. Mais
uma vez, não cabe razÃo ao autuado. As circunstâncias atenuantes e agravantes encontram-se no

Avenida José Correa Mechado, n' 900 - Bairro lbituruna - Montes Claros - MG CEP: 394OG00O

Telefones: (038) 3224-7500

04. Análise dos fundamentos do recurso administrativo
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Portanto, os fundamentos apresentados no recurso não são suficientes para gerar a nulidade ou a

descaracterizção do auto de infração em comento, com a penalidade nele aplicada

05. Conclusão

Por todo o exposto, opinamos pela improcedência total das teses sustentadas no recurso, para

manter a decisão do Superintendente Regional, que convalidou a aplicação da multa ao autuado.

Salvo melhorjuízo, este é o parecer.

Montes Claros, ló de julho de 2018.

Avênida José correa Mâchado, n' 900 - 8âirro lbituruna - Montes claros - MG cEP: 394o(HDo
. Telefones: ((B8) 3224-7500

Gestor ÀmbientaUJuridico
Responsável pelo parecer

MASP Assinatura

Izabella Christina Cruz Lunguinho 140 l60l -8

artigo 68 do Decreto 44.844, e são verificadas pelo técnico no momento da lavratura do auto de

infração. Não foram verificadas atenuantes pelo técnico responsável pela lavratura, não sendo

cabível as atenuantes solicitadas pelo autuado. No caso da agravante imposta, prevista no aíigo

68, Il, b, deve permanecer, uma vez que a mesma foi constatada pelo agente autuante e

confirmada no parecer técnico.

Por fim é requerido a emissão do DAE para pagamento a vista com redução de 90oZ nos termos

do art. 10, I da lei 21.73512015, porém tal legislação foi regulamentada pelo Decreto

47.24612017 que prevê a redução de 907o dos acréscimos legais de débitos existentes anteriores a

3l de dezembro de 2014 e que fizessem a adesão ao programa regirlarize por meio do endereço

eletrônico da Semad até dia 3l de novembro de 2017, nos termos do art. ll do Decreto

47.24612017. Cabia ao recorrente a iniciativa da adesão ao programa para usufruir do beneÍicio,

se não houve adesão no momento oportuno cessou a possibilidade.

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, sob

pena de inscrição imediata do crédito em Dívida Ativa do Estado.
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