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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
-Secretaria de Estado de Meio Ambiente c Dcscn~"ol".imcllto SustclltlÍ\'cl
Superintcmlênci.a Regional.de Meio Ambi,cntc do Norte de Minas.

PARECER ,JURÍDICO N" 54/2016 PROTOCOLO N" 0246716/2016.. ,

-
Indexado "ao Processo l{' 09183/2005/005/2015 ' .

Auto de lilrr~çflon.o~~62S3!~014 Data: 0511212014, às 09:28min,
~- ---<--------

Auto de fiscalizaçüo: 008/2014 Data: 06/06/21114 ,
-Data' da notificação: 05/02/2015 Delesa: SIM

Infrações: Arl. 83, anexo l, códs. ] 22 e ] 29 do Decreto nO 44.344 de 2008 ,

~ .._-_ ..~

Em r_ccndedor: Sacia SideruFTia Ltda.
Em recndimclllo: Sada Siderur 1~'ajL~t~d;a-,_~~~;==_-_-_-_-_-_~~~_-_-_-_--:;-_--;~_-;--_-_-_--:;--,-,,~_-_-_-_-j-f-_-_-_-_~-:..-_-1

ICNPJ: 06.069.703/0001-52 Município: Vi.Í.rzca da Palma - MG~ ..

d'A' 'd d dtlVI li es, o enwreen Imento:
Código DN 74/04 'Descrição Porte

- .. .
- B - 03-07-7- - ,

Produção de Fundidos de Ferro e Aço - M-
i ..-
I

01. H.ela,tório
,

Durante vistoria realizada nas instalações do empreendimento ~ada Siderurgia Ltda., o:pnstatou-se;
de forína geral, conforme consta do relatório do Auto de Fiscalização de nO008/2014l, datado de

, .
06/06j2014, que houve disposição inadequada de resíduo sólido "in.na/ura" a céu aberto, sem
tratamento prévio, causando poluíção ou degradação' ambiental de qualquer natureza Ique resulte.
ou possa resultar em dano aos. recursos hídricos, às cspécies vegetais e animais, aos e~ossistc!llas
c habitats ou ao 'Pa~rimôriio natural ou cultural, ou que prejudique a saúde, a segurança, e o bem
estar da população.

Em razfto dos' ratos acima, lavrou-se o Auto de Infração n.o,46283/2014, com
sanções nele descritas, te"ndosidOsua atividadc'cnquadrada como de médio porte.

a ap\icaçüo das
I '

o infrator tomou conhecimento do auto de infração mediante envio do ofício nlo 98/2?15
(recebido em 05/02/2015), ocasião. em que' foi. notifiçado para que, no prazo db 20 dws,
apresentasse defesa.

Em 24/02/2015, o interessado protocolou sua defesa adininistraLiva à infraçãq em comc$lO.

,LI, Notificaçãu e defesa - juízo de admissibilidade

Conforme comprovante de protocolo juntado aos autos, a defesa toi
tempestiva na data de 24/02/2015.

I,

apreselltada] de forma

SUPRAMNM

Assim, satisfeitos os pressupostos de admissibilidade Ja .defesa, nos lermos do Decrctp Estadual
0.° 44.844/2008, recomendamo,s que seja CONHECIDA a defesa, para' fins de julg~\Incn{o do
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mérito, confrontando as teses defensivas às conclusões exarad,is no aulo de 'infráção Il{)462831.14, .
na forma .do tópico seguinte. I

1.2. Dos fundamentos da defesa

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

•
1.3. Regularidad,c formal ~o Auto de Infração n." 462831J4

A análise do Auto de Infração revela que o mesmo foi lavrado com os elementos esspnciais, em
observância ao que determina do aríigo 31, do.Decreto Estadualll,<J 44,844/2008.

1.4. Análise dos fundamentos da defesa administrativa'

No'que tange ao mérito da qu~stão, Os argumentos apresentad9s.pcla defcsa~nãó são ,capazes de'
descaracterizar a infração com.etida. - .

Isso porque 0* 1" d~ artigo 74'do Decreto 44.S44i200S prevê que O embargQ da ativida~e'só deixa
de prevalecer quando o infrator toma as medidas' específicas para ces'sar ou corrigir a poluição
ambiental._Vejamos: .

•
"Árt. 74. O embargo de obra ou atividade será determinado { efetivado,
de imediato, nas hipóteses previstas neste Decreto. , .

~.1()O embargo de ohra ou atiJ'lidad~prevalecerá até que o infrator tome
as medidas específicas para cessar ou corrigir a pOluição ou degradaçflQ
a'mbiental ou firme Termo de Ajustamento de Conduta caIU q órgão
ambiental, 'Com as- condições e prazos ,para fU,ncionamento!até a sua
regularização." (grii'o nosso)

,
Entretanto, pode-se observar pelo parecer técnico que' ainda 11ão foi comprovado pelo
empreendedor que as medidas específicas para cessar O da.no tenham sido tomadas pelq mesmo e
nem há registr<?de assinatura de TAC para resolver a situaç.ão. . 4 :
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Pelo contrário, ao que consta, o resíduo chamado de areia ele fundição continua ~elldqdisposto de
, maneira ambiental mente inadequada pelo empreendedor, sendo este um dos motivos da imposição
do embarge. Portanto, fica claro que- o embargo da atividade tem sido .descumprido pelo .
.empreendedor. '

02. Compclência pUni decisão administrativa

Por oportuno, nos tcrrnos da Lei Delegada 11.° 180, de 2U de Janeiro de 2011, à SEMAD ficou
estabelecida a função cOllccl;trada das penas ambientais de competência 'das três ag~ndas, quais

_ sejam o IGAM;a FEAM e o IEF (ar!. 201, ~~ I" 02").

•
O presente jufgamento, por sua vez, d~ve ObediênCiaà delegação de cpmpetência estabflecida pela
Resolução conjunta SEMADIIGAM/FEAM/IEF 0..°.1.203, de 03/09/2010, ao atribuir' poder
decisório também concentrado aos Superintendentes .Regionais de Regularização' Ambiental

. I
acerca das infrações lavradas por seus servidores lotados nestes órgãos. I

03. Conclusão

Por todo o exposto, opinamos pela improc~pência da tese sustentada pela dcf~sa, ~evcndo as
sallções impostas no referido auto de infração serem confirmadas. L

Salvo melhor juízo, este é o.parecer.
•
Diretor Regional de Controle
.Processual da SURAM ~M

Yuri Rafael de Oliveira Trovão

Gestor Ambiental! Jurídico
Responsável pelo parecer jurídico

MASP

44~.172-6

MASP

Assillatur •• i
--'~

Assimltura

,

Adriano Souto Borges 1.401.607-5

SUPRAMNM DATA: 117A04/20]ó
P!l 'inaj 313


	00000001
	00000002
	00000003

