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INDEXADO AO PROCESSO: 00837/2003/009/2014 PA SLA: - SITUAÇÃO: Sugestão pela manutenção do
indeferimento

FASE DO LICENCIAMENTO: LAT (LO) - Revalidação de
Licença VALIDADE DA LICENÇA: -

PROCESSOS VINCULADOS CONCLUÍDOS: PA COPAM: SITUAÇÃO:

Auto de Infração - Siderurgia e elaboração de produtos
siderúrgicos 00837/2003/005/2008 Aguarda inscrição em dívida ativa

Licenciamento (LOC) - Siderurgia e elaboração de
produtos siderúrgicos com redução de minérios, inclusive
ferro-gusa

00837/2003/001/2003 Licença concedida

Outorga – captação de água subterrânea em poço tubular 00967/2003 Outorga renovada

Outorga – captação de água subterrânea em poço tubular 00968/2003 Outorga renovada

Licenciamento (RevLO) - Siderurgia e elaboração de
produtos siderúrgicos com redução de minérios, inclusive
ferro-gusa

00837/2003/003/2007 Licença concedida

Outorga – captação de água subterrânea em poço tubular 05348/2008 Outorga deferida

Outorga – captação de água subterrânea em poço tubular 05349/2008 Outorga deferida

Licenciamento (AAF): Produção de fundidos de ferro e
aço, sem tratamento químico superficial. 00837/2003/010/2016 Autorização concedida

Licenciamento (AAF): Aparelhamento, beneficiamento,
preparação e transformação de minerais não metálicos,
não associados à extração

00837/2003/011/2017 Autorização concedida

EMPREENDEDOR: MINAS GUSA SIDERURGIA EIRELI CNPJ: 05.456.420/0001-09

EMPREENDIMENTO: MINAS GUSA SIDERURGIA EIRELI CNPJ: 05.456.420/0001-09

MUNICÍPIO: Itaúna ZONA: Urbana
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COORDENADAS GEOGRÁFICA (DATUM): SAD 69       LAT/Y:  20º 03’ 35,2”                     LONG/X: 44º 33’ 50,7”

LOCALIZADO EM UNIDADE DE CONSERVAÇÃO:

_____INTEGRAL             _____ZONA DE AMORTECIMENTO             _____USO SUSTENTÁVEL             __X__NÃO

BACIA FEDERAL: Rio São
Francisco BACIA ESTADUAL: Rio Pará UPGRH: SF2: Rio Pará

CÓDIGO ATIVIDADES (DN COPAM 217/17): CLASSE

B-02-01-1 Siderurgia e elab. de produtos sider. com redução de minérios, inclusive ferro-gusa 5

B-01-09-0 Aparelhamento, beneficiamento, preparação e transformação de minerais não
metálicos, não instalados na área da planta de extração 2

F-05-07-1 Reciclagem ou regeneração de outros resíduos classe 2 (não perigosos) não
especificados 2

CONSULTORIA/RESPONSÁVEL TÉCNICO REGISTRO 

SANEAR Consultoria Ambiental

Reinaldo Moreira Araújo – elaboração RADA

CNPJ: 13.397.912/0001-90 

CREA-MG 94.526

AUTO DE FISCALIZAÇÃO: 092/2014 DATA: 18/09/2014

EQUIPE INTERDISCIPLINAR MATRICULA

Levy Geraldo de Sousa - Gestor Ambiental (Gestor do processo) 1.365.701-0

José Augusto Dutra Bueno – Gestor Ambiental – Formação em Direito - DRCP 1.365.118-7

De acordo: Viviane Nogueira Conrado Quites – Diretora Regional de Regularização Ambiental 1.287.842-7

De acordo: Márcio Muniz dos Santos – Diretor Regional de Controle Processual 1.396.203-0

Documento assinado eletronicamente por Viviane Nogueira Conrado Quites,
Diretor(a), em 09/09/2021, às 12:41, conforme horário oficial de Brasília,
com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de
2017.
Documento assinado eletronicamente por Levy Geraldo de Sousa,
Servidor(a) Público(a), em 09/09/2021, às 13:22, conforme horário oficial
de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de
julho de 2017.
Documento assinado eletronicamente por Marcio Muniz dos Santos,
Diretor(a), em 09/09/2021, às 14:19, conforme horário oficial de Brasília,
com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de
2017.
Documento assinado eletronicamente por Jose Augusto Dutra Bueno,
Servidor(a) Público(a), em 09/09/2021, às 14:22, conforme horário oficial
de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de
julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
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acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 34950828 e o código CRC 5A1C9F47.

Referência: Processo nº 1370.01.0024100/2021-52 SEI nº 34950828
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1. RELATÓRIO 

  

Trata-se do pedido de recurso administrativo protocolado por meio do protocolo SIAM nº 

0023582/2021, correlacionado ao processo administrativo SIAM nº 00837/2003/009/2014 e processo 

SEI nº 1370.01.0024100/2021-52, interposto pela empresa Minas Gusa Siderurgia Eireli, inscrita no 

CNPJ sob n.  05.456.420/0001-09, com sede localizada na Rua Geraldo Félix do Carmo, 94, bairro 

Santa Mônica, na cidade de Itaúna/MG, CEP 35.680-255, em face do indeferimento do pedido de 

revalidação de licença de operação (RevLO) por decisão da Câmara de Atividades Industrias (CID), 

quanto as seguintes atividades da Deliberação Normativa nº 217/2017 do COPAM: 

  

- Siderurgia e elaboração de produtos siderúrgicos com redução de minérios, 

inclusive ferro-gusa, código B-02-01-1, classe 5, capacidade instalada para 

produzir 130 toneladas/dia, com potencial poluidor grande e porte médio; 

- Aparelhamento, beneficiamento, preparação e transformação de minerais 

não metálicos, não instaladas na área da planta da extração, código B-01-09-

0, com área útil de 0,5 hectares, classe 2, tendo potencial poluidor médio e 

porte pequeno; 

- Reciclagem ou regeneração de outros resíduos classe 2 (não perigosos) 

não especificados, código F-05-07-1, com capacidade instalada de 4,9 

toneladas/dia, classe 2, com potencial poluidor médio e porte pequeno; 

   

Salienta-se que o presente processo SEI sob n. 1370.01.0024100/2021-52, corresponde aos 

autos físicos do PA n. 00837/2003/009/2014, considerando a atuais disposições de implementação 

do processo híbrido, conforme Resolução Conjunta SEMAD/FEAM/IEF/IGAM nº 3.045/2021. 

Assim sendo, verificado o parâmetro de empreendimento industrial, classe 5, se constata 

que a atribuição de avaliar e decidir o mérito do presente licenciamento pertence ao Conselho 

Estadual de Política Ambiental (COPAM), por meio de deliberação da Câmara Técnica de Atividades 

Industriais (CID), conforme atribuição conferida pelo art. 14, III, “b”, da Lei Estadual n.º 21.972/2016 e 

art. 3º, III, “b”, e art. 4º, V, “d” e art. 14, IV, "b", e §1º, II, todos do Decreto Estadual n.º 46.953/2016, 

que dispõe sobre a organização do Conselho Estadual de Política Ambiental – COPAM, de que trata 

a Lei nº 21.972/2016: 

Art. 3º - O COPAM tem por finalidade deliberar sobre diretrizes e políticas 

e estabelecer normas regulamentares e técnicas, padrões e outras 
medidas de caráter operacional para a preservação e conservação do 
meio ambiente e dos recursos ambientais, competindo-lhe: 

I – aprovar normas relativas ao licenciamento e às autorizações para 
intervenção ambiental, inclusive quanto à tipologia de atividades e 
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empreendimentos, considerando os critérios de localização, porte, potencial 
poluidor e natureza da atividade ou do empreendimento; 

II – definir os tipos de atividade ou empreendimento que causem ou possam 
causar impacto ambiental de âmbito local, considerando os critérios de 
localização, porte, potencial poluidor e natureza da atividade ou do 
empreendimento; 

III – decidir, por meio de suas câmaras técnicas, sobre processo de 

licenciamento ambiental de atividades ou empreendimentos: 

a) de médio porte e grande potencial poluidor; 

b) de grande porte e médio potencial poluidor; 

c) de grande porte e grande potencial poluidor; (Lei Estadual 21.972/2016) 

  

Art. 3º O COPAM tem por finalidade deliberar sobre diretrizes e políticas e 
estabelecer normas regulamentares e técnicas, padrões e outras medidas de 
caráter operacional para a preservação e conservação do meio ambiente e 
dos recursos ambientais, competindo-lhe: 

I – aprovar normas relativas ao licenciamento e às autorizações para 
intervenção ambiental, inclusive quanto à tipologia de atividades e 
empreendimentos, considerando os critérios de localização, porte, potencial 
poluidor e natureza da atividade ou do empreendimento; 

II – definir os tipos de atividade ou empreendimento que causem ou possam 
causar impacto ambiental de âmbito local, considerando os critérios de 
localização, porte, potencial poluidor e natureza da atividade ou do 
empreendimento; 

III – decidir, por meio de suas câmaras técnicas, sobre processo de 

licenciamento ambiental de atividades ou empreendimentos: 

a) de médio porte e grande potencial poluidor; 

b) de grande porte e médio potencial poluidor; 

c) de grande porte e grande potencial poluidor; 

(...) 

Art. 4º O COPAM tem a seguinte estrutura:(...) 

V – Câmaras Técnicas Especializadas: 

(...) 

d) Câmara de Atividades Industriais – CID. 

(...) 

Art. 14 - A CIM, a CID, a CAP, a CIF e a CIE têm as seguintes 

competências: 

(...) 

IV – decidir sobre processo de licenciamento ambiental, considerando a 
natureza da atividade ou empreendimento de sua área de competência: 

a) de médio porte e grande potencial poluidor; 

b) de grande porte e médio potencial poluidor; 
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c) de grande porte e grande potencial poluidor; 

(...) 

§ 1º As respectivas áreas de competência para deliberação sobre processo 
de licenciamento ambiental pelas câmaras técnicas especializadas são: 

(...) 

II – Câmara de Atividades Industriais – CID: atividades industriais, de 
serviços e comércio atacadista, exceto serviços de segurança, 
comunitários e sociais, atividades não industriais não relacionadas à 
sua operação e demais atividades correlatas (Decreto Estadual nº 
46.953/2016) 

  

Diante do exposto, realizada a reunião e decisão de indeferimento do pedido de revalidação 

de licença de operação (REVLO) pela Câmara Técnica do Conselho Estadual de Política Ambiental, 

avalia-se então os detalhes do presente pedido recursal, considerando as atribuições da 

Superintendência Regional de Meio Ambiente do Alto São Francisco decorrentes do art. 51, I, do 

Decreto Estadual nº 47.787/2019 e da Lei Estadual 23.304/2019. 

  

2. PRELIMINARMENTE 

  

Inicialmente, vale observar que o protocolo realizado tem caráter de um pedido recursal que 

visa alterar o desfecho e decisão realizada pelo Conselho Estadual de Política Ambiental, por meio 

da Câmara de Atividades Industriais (CID), com a submissão do expediente para apreciação da 

Câmara Normativa Recursal (CNR). 

  

2.1 JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE 

  

Observa-se que a possibilidade de revisão administrativa de decisão quanto a processo de 

licenciamento ambiental, encontra amparo na legislação ambiental vigente, sendo que o Decreto 

Estadual nº 47.383/2018, em seu artigo 40, prevê, claramente, a possibilidade de rever algum ato 

decisório com um pedido motivado pela parte, como pedido recursal:  

  

Art. 40 - Cabe recurso envolvendo toda a matéria objeto da decisão que: 

I - deferir ou indeferir o pedido de licença; 

II - determinar a anulação de licença; 

III - determinar o arquivamento do processo; 

IV - indeferir requerimento de exclusão, prorrogação do prazo ou alteração de 
conteúdo de condicionante de licença. (Decreto Estadual 47.383/2018) 
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Assim sendo, diante da possibilidade jurídica do pedido recursal, vale salientar que o protocolo 

realizado por meio físico com registro junto ao sistema SIAM nº 0023582/2021, ainda dentro do prazo 

do art. 1º, §3º, da Resolução Conjunta SEMAD/IEF/FEAM/IGAM nº 3.045/2021, de até 31/03/2021, e 

teve anexado a ela os documentos descritos a seguir: 

 - Petição recursal (17 laudas). 

- Contrato social da empresa e última alteração contratual 

- Procuração 

- Comprovante de quitação da taxa administrativa correspondente. 

 

Desse modo, segue-se a análise de cada requisito de admissibilidade do pedido recursal, 
conforme trazido pelo art. 47 do Decreto Estadual nº 47.383/2018, que segue: 

  

Art. 47 - O órgão que subsidiou a decisão recorrida analisará o atendimento 
às condições previstas nos arts. 40 a 46, as razões recursais e os pedidos 
formulados pelo recorrente, emitindo parecer único fundamentado, com vistas 
a subsidiar a decisão do recurso pelo órgão competente. (Artigo com redação 
dada pelo art. 16 do Decreto nº 47.837, de 9/1/2020.) (Decreto Estadual nº 
47.383/2018) 

  
Primeiramente, com relação a tempestividade do recurso administrativo, observa-se que 

este deve ser interposto em até 30 dias da data da publicação impugnada, como descreve a 
norma in verbis: 

 
Art. 44 - O recurso deverá ser interposto no prazo de trinta dias, 
contados da data da publicação da decisão impugnada, por meio de 
requerimento escrito e fundamentado, facultando-se ao recorrente a 
juntada de documentos que considerar convenientes. 

§ 1º - Protocolado o recurso, ter-se-á por consumado o ato, não se 
admitindo emendas. 

§ 2º - Será admitida a apresentação de recurso via postal, verificando-se 
a tempestividade pela data da postagem. 

§ 3º - A contagem dos prazos se dará conforme Lei nº 14.184, de 2002. 
(Decreto Estadual nº 47.383/2018) 

  

Nesse sentido, a decisão a ser impugnada da 48ª Reunião Ordinária da Câmara de 
Atividades Industriais (CID) do Conselho Estadual de Política Ambiental (COPAM), realizada no dia 
26 de janeiro de 2021, às 14h, de maneira remota, via videoconferência com transmissão ao vivo, 
pelo endereço virtual < https://www.youtube.com/channel/UChU1iAb462m8py3C1jsJl4w>, foi 
publicada na folha 9 do Diário Oficial de Minas Gerais, de 27/01/2021. 

  
Assim, o prazo processual com marco no sábado, começou no dia 27/01/2021, e, nesse 

sentido, o prazo de 30 dias venceria em 26/02/2021. 
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Ademais, cite-se que o pedido recursal foi protocolado no dia 25/02/2021, ou seja, em data 
anterior a suspensão dos prazos processuais em função da Onda Roxa do Programa Minas 
Consciente, em decorrência da Pandemia da COVID-19, por meio do Decreto Estadual nº 
48.170/2021, que atualizou o art. 1º do Decreto Estadual nº 48.155/2021, publicado em 20/03/2021. 
Para tanto, o curso do prazo processual relativo aos processos administrativos nos órgãos e nas 
entidades do Poder Executivo foi suspenso no período de 20/03/2021 até 18/04/2021, como medida 
adotada para o enfrentamento do estado de CALAMIDADE PÚBLICA decorrente da pandemia de 
COVID-19, causada por Coronavírus. 

  
Deste modo, observa-se que o pedido recursal foi apresentado tempestivamente, pois foi 

feito durante o interstício dos 30 dias de prazo. 
  
Vale destacar, que conforme o art. 44, §1º, do Decreto Estadual nº 47.383/2018, uma 

vez protocolado o recurso, o ato considera-se consumado, não se admitindo emendas. 

  

Art. 45 - A peça de recurso deverá conter: 

I - a autoridade administrativa ou a unidade a que se dirige; 

II - a identificação completa do recorrente; 

III - o endereço completo do recorrente ou do local para o recebimento de 
notificações, intimações e comunicações relativas ao recurso; 

IV - o número do processo de licenciamento cuja decisão seja objeto do 
recurso; 

V - a exposição dos fatos e fundamentos e a formulação do pedido; 

VI - a data e a assinatura do recorrente, de seu procurador ou 
representante legal; 

VII - o instrumento de procuração, caso o recorrente se faça representar 
por advogado ou procurador legalmente constituído; 

VIII - a cópia dos atos constitutivos e sua última alteração, caso o recorrente 
seja pessoa jurídica. (Decreto Estadual nº 47.383/2018) 

  

Com relação aos itens citados, segue-se então na análise dos requisitos formais, dispostos 
no art. 45, I a VIII, todos do Decreto Estadual nº 47.383/2018. 

  
A petição de Recurso apresentada conforme protocolo/documento SIAM R0023582/2021 

endereçou o recurso para a Câmara Normativa Recursal, unidade administrativa ao qual se dirige, 
atendendo, portanto, o inciso I do art. 45 do Decreto Estadual nº 47.383/2018. 

  
No mesmo documento consta ainda a identificação completa da empresa recorrente, 

endereço para recebimento de notificações e comunicações, e o número do processo cuja decisão 
seja objeto de recurso, conforme exigido pelos incisos II, III e IV, todos do art. 45 do Decreto 
Estadual nº 47.383/2018. 

  
Por sua vez, a peça recursal também expõe os fatos e fundamentos e ainda formulou 

pedido quanto ao recurso, atendendo ao previsto nos incisos V do art. 45 do Decreto Estadual nº 
47.383/2018. 
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Ademais, observa-se que o documento da peça recursal foi assinado pelo procurador 
Marcus V. Sousa, assim como a procuração que foi assinada pelo sócio/ administrador da empresa, 
de modo que restaram atendidos os requisitos previstos nos incisos V e VI, ambos do art. 45 do 
Decreto Estadual nº 47.383/2018. 

   
Com relação ao requisito do inciso VIII do art. 45 do Decreto Estadual nº 47.383/2018, cabe 

informar que foi juntado ao pedido recursal a cópia dos atos constitutivos com sua última alteração, 
haja vista ser o recorrente uma pessoa jurídica.  

  
Diante do exposto, observa-se que o pedido apresentado foi realizado tempestivamente, 

caracterizada a legitimidade, considerando ainda que foram atendidos integralmente os requisitos 
previstos no art. 45, I a VIII, do Decreto Estadual nº 47.383/2018. 

 
O posicionamento doutrinário se coaduna com o exposto: 

  

Outro aspecto é o relativo a forma dos recursos. Como já tivemos a 
oportunidade de salientar, por mais de uma vez, os recursos não 
dispensam os pontos básicos do formalismo (petição escrita, assinada 
etc.) por que assim o exigem os princípios administrativos aplicáveis. 
(CARVALHO FILHO. José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 27. 

ed. revista, ampliada e atualizada, São Paulo: Atlas 2014, p. 966)  

  
Por derradeiro, informa-se que foi quitada a respectiva taxa de expediente, nos moldes do 

item 3.1.8 da Instrução de Serviço nº 02/2021 Sisema, disponível em: 
<http://www.meioambiente.mg.gov.br/images/stories/2021/NORMAS_PROCEDIMENTOS/IS_02_202
1_Custos_e_taxas.pdf>, consoante a taxa prevista no item 6.22.11 da tabela A do Regulamento das 
Taxas Estaduais, aprovado pelo Decreto Estadual nº 38.886/1997, conforme disposto pelo Decreto 
Estadual nº 47.383/2018. 

 
Diante do exposto, verificou-se que o recurso atendeu aos requisitos do art. 45, I a VIII, do 

Decreto Estadual nº 47.383/2018, sendo então, o caso de conhecimento do mesmo, no Decreto 
Estadual nº 47.383/2018 e na Lei Estadual nº 14.184/2002. 

 
   

2.2. EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO 

  
Observa-se que a atribuição de efeito suspensivo aos recursos administrativos não é a regra 

geral, sendo que normalmente os recursos administrativos tem apenas efeito devolutivo, 
característica, essa, de devolver a matéria em discussão à autoridade de nível superior para uma 
revisão. 

  
Há previsão da Lei Estadual nº 14.184/2002 (Lei de Processo Administrativo de Minas 

Gerais) que prevê a regra geral conforme esclarecido, e a possibilidade em caráter de exceção pela 
avaliação de circunstâncias do caso concreto que que atendam ao disposto no art. 57, parágrafo 
único, a possibilidade da concessão do efeito suspensivo, conforme segue: 
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Art. 57 – Salvo disposição legal em contrário, o recurso não tem efeito 
suspensivo. 

Parágrafo único – Havendo justo receio de prejuízo ou de difícil ou incerta 
reparação decorrente da execução, a autoridade recorrida ou a 
imediatamente superior poderá, de ofício ou a pedido do interessado, em 
decisão fundamentada, atribuir efeito suspensivo ao recurso. (Lei Estadual nº 
14.184/2002) 

  
Diante do exposto, não verificada circunstância específica ou argumentação da parte para 

concessão do efeito suspensivo, manifesta-se pela aplicação apenas do efeito devolutivo. 

  

3. DA COMPETÊNCIA PARA APRECIAÇÃO DO RECURSO 

  
  

É importante ressaltar que se trata de empreendimento que teve a licença concedida pela 
Câmara de Industriais (CID Conselho Estadual de Política Ambiental (COPAM), por decisão 
realizada em 26 de janeiro de 2021 e publicada no Diário Oficial de Minas Gerais. 

  
Diante do exposto, observa-se que a atribuição administrativa para análise recursal do 

pedido é da Câmara Normativa Recursal (CNR) do Conselho Estadual de Política Ambiental 
(COPAM), e, portanto, se trata de modalidade de recurso administrativo hierárquico, conforme 
disposições gerais de Direito Administrativo e pelo previsto no art. 42 do Decreto Estadual nº 
47.383/2018, que segue:  

  

Art. 42 - Compete à Câmara Normativa Recursal - CNR do Copam decidir, 
como última instância administrativa, o recurso referente ao processo 

de licenciamento ambiental decidido pelas câmaras técnicas ou pelas 
URCs do Copam. (Artigo com redação dada pelo art. 15 do Decreto nº 
47.837, de 9/1/2020 que atualizou o Decreto Estadual nº 47.383/2018) 

  

Por sua vez, vale referenciar que as atribuições administrativas da Câmara Normativa 
Recursal (CNR) do Conselho Estadual de Política Ambiental (COPAM) também constam do art. 4º, 
IV, do Decreto Estadual nº 46.953/2016, da Lei Estadual 21.972/2016, sendo ainda o procedimento 
normativo, (Regimento Interno), disciplinado pela Deliberação Normativa nº 177/2012 do COPAM. 

  

Art. 4º - O COPAM tem a seguinte estrutura: 

(...) 

IV – Câmara Normativa e Recursal – CNR; 

(...) 

Da Câmara Normativa e Recursal 

  

  Art. 8º - A Câmara Normativa e Recursal é unidade deliberativa e 

normativa que detém as seguintes competências: 

(...) 
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II – decidir, em grau de recurso, sobre: 

a) processos de licenciamento ambiental e suas respectivas 

intervenções ambientais, decididos nas câmaras técnicas, admitida a 

reconsideração por essas unidades; (Redação dada pelo DECRETO Nº 

47.565, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2018.) [11] (...) 

Parágrafo único – Não caberá pedido de vistas na reunião deliberativa sobre 
o juízo de reconsideração pelas unidades mencionadas nas alíneas “a” e “b” 
do inciso II do caput, por se tratar de processos já deliberados nessas 

unidades. (Redação dada pelo DECRETO Nº 47.565, DE 19 DE DEZEMBRO 

DE 2018. (Decreto Estadual nº 46.953/2016) 

  

4. DO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO 

  

Conforme determina o Decreto Estadual n. 47.383/2018, não cabe mais o juízo de 

reconsideração para a mesma Câmara que decidiu o processo, isto é, pela Câmara de Atividades de 

Infraestrutura Industriais (CID) do Conselho Estadual de Política Ambiental, tendo em vista a 

alteração que ocorreu no art. 42 do Decreto Estadual nº 47.383/2018 e no art. 8º, II, "a", do Decreto 

Estadual nº 46.953/2016, por meio de atualização promovida pelo Decreto Estadual nº 47.837/2020. 

 

5. MÉRITO 

   

5.1. CONTEXTO HISTÓRICO 

  

Inicialmente, o Parecer Único SIAM n. 0513039/2020 foi encaminhado para apreciação na 

46ª reunião da CID do Copam, realizada dia 23/11/2020. Na ocasião, houve pedido de vistas pelo 

insigne conselheiro representante da Federação de Indústrias do Estado de Minas Gerais (FIEMG). 

No retorno de vistas do processo, durante a 47ª reunião da CID do Copam, realizada dia 

14/12/2020, houveram pedidos de destaque por representantes da empresa e por alguns 

conselheiros. A equipe interdisciplinar da Supram-ASF procurou esclarecer e justificar todas as 

questões e ponderações levantadas. Entretanto, decidiu-se pela baixa em diligência para melhores 

esclarecimentos e adequações quanto às normas ambientais referenciadas no Parecer. 

Nesta senda, elaborou-se o Adendo SIAM n. 0584869/2020, o qual foi encaminhado para 

apreciação na 48ª CID do Copam, realizada dia 26/01/2021. Na ocasião, mesmo diante dos novos 

argumentos trazidos pelo representante da empresa, a grande maioria do conselho decidiu por 

acatar a sugestão de indeferimento do pedido de renovação do certificado de LO n. 003/2008; sendo 

dez votos a favor do indeferimento, dois votos contrários e duas abstenções, conforme folha 

250-v. 
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Para melhor contextualização, está sendo reproduzido abaixo o item 3 do Adendo SIAM n. 

0584869/2020, com a apresentação das principais questões e argumentos trazidos pelos 

representantes da empresa e conselheiros durante a 47ª reunião da CID do Copam, bem como as 

respectivas ponderações e esclarecimentos feitos pela Supram-ASF durante a reunião, com as 

complementações devidas. 

Sequencialmente, serão apresentados, em síntese, os “novos” argumentos trazidos pela 

empresa, inseridos no recurso protocolo SIAM n. R0023582/2021 (folhas 256-287); com as 

respectivas novas ponderações e esclarecimentos feitos pela Supram-ASF; para assim subsidiar a 

tomada de decisão do insigne conselho da Câmara Normativa Recursal do Copam – CNR. 

 

5.2. REPRODUÇÃO DO ITEM 3 DO ADENDO SIAM N. 0584869/2020 

  
Apresentam-se na tabela abaixo, em síntese, as principais questões e argumentos trazidos pelos 

representantes da empresa e conselheiros durante a 47ª reunião da CID do Copam, bem como as 

respectivas ponderações e esclarecimentos feitos pela Supram-ASF durante a reunião, 

complementados na presente data. Resguarda-se a falta de algum ponto. 

 

# 

Questões e argumentos 

trazidos pelos representantes 

da empresa e conselheiros 

Ponderações e esclarecimentos feitos pela Supram-ASF 

durante a reunião, complementados na presente data. 

1 

Questionou-se o desempenho 

ambiental insatisfatório, vez que, 

conforme o próprio parecer do 

Órgão Ambiental, mais de 90% 

das condicionantes foram 

cumpridas a tempo e modo. 

Durante análises de processos de revalidação de Licença, 

considera-se principalmente se houve prejuízo ambiental 

durante a vigência da Licença, em função de 

descumprimento de condicionantes e/ou cumprimento de 

forma insatisfatória e/ou fatos ocorridos. Mesmo que a 

empresa tenha cumprido a maior parte das condicionantes 

impostas, seriam omissão e conivência do Órgão 

Ambiental desconsiderar os principais impactos decorrentes 

da atividade de siderurgia, os quais podem propiciar 

degradação ambiental. Os respectivos impactos estão sendo 

detalhados nos itens subsequentes. 

2 

Questionou-se a referência à 

Deliberação Normativa Conjunta 

Copam/CERH n. 01/2008, vez 

que todos os efluentes líquidos 

gerados na empresa não foram 

lançados em cursos d’água. 

Conforme alinhamento institucional, são considerados como 

referência os limites estabelecidos na Deliberação Normativa 

Conjunta Copam/CERH n. 01/2008 para lançamento em 

sumidouro com infiltração no solo, apenas como forma de 

precaução, vez que não há norma específica para tal 

lançamento. Caso os limites estabelecidos não sejam 

alcançados, o Órgão Ambiental deve-se apenas solicitar a 
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adequação dos sistemas de mitigação para evitar 

contaminação do lençol freático, sem autuar ou considerar a 

condicionante descumprida. No presente caso, as análises 

em desconformidade foram destacadas apenas para mostrar 

a necessidade de adequação dos sistemas existentes, não 

sendo considerado motivo relevante na sugestão pelo 

indeferimento. 

3 

Questionou-se a projeção feita 

em relação aos resultados dos 

monitoramentos de efluentes 

atmosféricos, os quais 

atenderam os limites da 

Deliberação Normativa n. 

49/2001, norma essa vigente 

durante a operação da empresa 

até setembro/2012. O Parecer 

relacionou os mesmos 

resultados apresentados à 

época com os limites 

estabelecidos pela Deliberação 

Normativa Copam n. 187/2013, 

a qual entrou em vigência em 

20/09/2013. Ademais, 

mencionou-se 

equivocadamente, no presente 

caso, que a referida norma 

estabelece prazo para 

adequação. 

Quanto aos resultados dos monitoramentos de efluentes 

atmosféricos apresentados, ressalta-se que todos estiveram 

dentro dos limites vigentes à época, sendo considerados 

satisfatórios. Considerou-se a comparação dos mesmos 

resultados à época com os limites estabelecidos atualmente 

pela Deliberação Normativa Copam n. 187/2013 porquê o 

sistema de limpeza de gás instalado é o mesmo desde 

quando a empresa paralisou suas atividades em 

setembro/2012. Assim sendo, a empresa não se adequou 

para atender a legislação atual e vigente. Considerando a 

nota (5), abaixo da Tabela XII da referida norma, estando a 

empresa em área urbana, caso estivesse em operação, a 

mesma deveria adequar o sistema em 20/09/2013. 

Considerou-se também o § 5º, do art. 38 do Decreto 

47.383/2018, nestes termos: “As LO de empreendimentos 

paralisados temporariamente poderão ser renovadas, desde 

que haja desempenho ambiental satisfatório durante o 

período de operação e integral cumprimento do projeto de 

ações necessárias à paralisação e à reativação das 

atividades”. No presente caso, a empresa não apresentou o 

projeto de ações necessárias à reativação das atividades. 

Portanto, não há garantias que o sistema passará pelas 

adequações necessárias para atendimento aos padrões 

vigentes. Ademais, a empresa não apresentou a proposta 

para minimizar as emissões atmosféricas oriundas das 

operações do vazamento de ferro gusa e escória (ala de 

corrida) e do carregamento de matérias primas no topo do 

alto forno, conforme disposto na diretriz n. 04 do Anexo XII 

da referida norma. 

4 
Questionou-se a omissão quanto 

à correta destinação dos 

Conforme condicionado no Parecer Único que subsidiou a 

Licença anterior, a empresa deveria relacionar em suas 
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resíduos classe I gerados 

durante a operação da empresa, 

relatada no Parecer. Conforme 

informado pela empresa, os 

resíduos estiveram devidamente 

armazenados na empresa e só 

foram destinados de forma 

adequada no ano de 2020. 

planilhas de gerenciamento de resíduos sólidos entregues ao 

Órgão todos os resíduos gerados, mesmo que tais resíduos 

não tenham sido destinados à época. Portanto, considera-se 

inaceitável a informação prestada apenas no julgamento do 

processo de que os resíduos foram destinados 

adequadamente após cerca de 08 anos de paralisação da 

empresa. Esse fato mostra a falta de compromisso da 

empresa com suas obrigações ambientais. 

 

 

5 

Questionou-se a falta de 

regularidade hídrica, vez que a 

empresa solicitou recentemente 

autorização para perfuração de 

novo poço tubular para suprir 

sua demanda. 

Mesmo que a empresa tenha solicitado autorização de 

perfuração recente, não há garantias que o poço a ser 

perfurado terá vazão disponível para atenderá toda a 

demanda da empresa. Ressalta-se que, durante a operação, 

a água utilizada pela empresa era proveniente de dois poços. 

Ademais, entende-se não ser possível emitir uma Licença 

sem a regularidade prévia do recurso hídrico, conforme art. 

17 do Decreto 47.383/2018. 

6 

Questionou-se responsabilidade 

atribuída à empresa em face à 

presença de carvão vegetal de 

essência nativa, fato esse 

flagrado em dois caminhões fora 

das dependências da mesma, 

conforme Autos de Infração ns. 

10620/2010 e 10623/2010. 

Questionou-se também se a 

quantidade de carvão de 

essência nativa não estaria 

dentro dos limites legalmente 

aceitos. 

A responsabilidade pelo uso de carvão vegetal lícito deve sim 

ser atribuída à empresa. Caso a empresa estivesse 

implantada uma política de fiscalização nos caminhões 

recebidos, com recusa de recebimento de carvão ilícito, 

nenhum fornecedor arriscaria transportar carvão ilícito até a 

mesma. Em sintonia com os dois autos de infração, deve-se 

ressaltar a Certidão emitida pelo IEF, a qual consta 

“consumo de carvão com DCC’s – Declaração de Colheita e 

Comercialização e notas fiscais inidôneas oriundas de 

operação conjunta desta Autarquia e outras instituições” e 

“não apresentação de projeto para cumprimento da Lei n. 

18.365, de 01 de setembro de 2009”, ilustrada no Anexo 1. 

Ressalta-se que, durante a lavratura dos Autos de Infração 

ns. 10620/2010 e 10623/2010, os autuados não 

apresentaram os documentos necessários para comprovar a 

origem lícita do carvão vegetal, os quais são necessários 

para aferir os limites legalmente aceitos. 

7 

Questionou-se a necessidade de 

reforma significativa nos 

sistemas de controle e mitigação 

No presente caso, a empresa não apresentou o projeto de 

ações necessárias à reativação das atividades conforme § 

5º, do art. 38 do Decreto 47.383/2018. Portanto, não há 
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dos impactos ambientais 

relatados no Parecer. Conforme 

informado pela empresa, as 

adequações serão realizadas 

antes da retomada de operação. 

garantias que os sistemas passarão por todas as 

adequações necessárias para atendimento aos padrões 

vigentes.  

 
 

5.3. “NOVOS” ARGUMENTOS PRESENTES NO RECURSO, DOC. R0023582/2021 (FOLHAS 
256-287)  

  

Apresentam-se na tabela abaixo, em síntese, os principais “novos” argumentos 

apresentados pela empresa através do protocolo n. R0023582/2021, bem como as respectivas 

ponderações e esclarecimentos feitos pela Supram-ASF. 

 

# 

Síntese dos principais 

argumentos apresentados no 

recurso (folhas 256-287) 

Ponderações e esclarecimentos feitos pela Supram-

ASF. 

1
 -

 F
o

lh
a

 2
5

8
 Questionou-se o conceito 

insatisfatório atribuído ao 

desempenho ambiental durante a 

vigência da Licença e no período 

de operação do empreendimento. 

Mesmo que a empresa tenha cumprido a maior parte das 

condicionantes impostas, seriam omissão e conivência do 

Órgão Ambiental desconsiderar os principais impactos 

decorrentes da atividade de siderurgia, os quais podem 

propiciar degradação e/ou prejuízo ambiental. Os 

respectivos impactos estão sendo detalhados nos itens 

subsequentes. 
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2
 –

 F
o

lh
a
s

 2
5
8

-2
6
1
 

i. Explicou-se o ciclo de 

produção e compra do 

carvão vegetal pelo 

sistema SISFLORA, 

presumindo-se a 

regularidade do produto.  

ii. Alegou-se que os 

caminhões com carvão 

nativo foram flagrados do 

lado de fora da empresa, 

anterior a conferência 

interna.  

iii. Considerou-se que no 

período de operação e 

vigência da licença foram 

adquiridos cerca de 19.710 

caminhões, sendo 

constatados apenas dois 

caminhões com carvão de 

essência nativa. 

i. Mesmo que haja presunção de regularidade do 

produto, entende-se que cabe a empresa fiscalizar a 

regularidade dos produtos por ela obtidos. Ainda 

mais no caso de carvão vegetal de origem nativa, o 

qual pode ser proveniente de desmate ilegal de 

florestas protegidas. Ressalta-se que o comércio 

irregular de carvão, inclusive vindo de florestas 

nativas, é configurado crime ambiental, previsto na 

Lei Federal 9.605/1998. 

ii. O entendimento que o carvão irregular foi flagrado 

somente do lado externo da empresa não pode ser 

considerado, vez que, caso a houvesse uma política 

séria pela recusa de carvão irregular, nenhum 

fornecedor arriscaria se deslocar até a siderúrgica e 

deparar com a recusa de seu produto. 

iii. Sabe-se que o Órgão ambiental possui efetivo 

reduzido e trabalha por amostragem. O fato de terem 

sido flagrados apenas dois no total de 19.710 

caminhões, não garante a regularidade dos demais 

19.708. Ressalta-se que, mesmo cerca de um ano 

após os fatos narrados, a própria empresa 

apresentou o documento ilustrado no Anexo I, o qual 

destaca as irregularidades e está em sintonia com os 

Autos de Infração. 

3
 –

 F
o

lh
a
 2

6
1
 Questionou-se a punição duas 

vezes, ou seja, através dos autos 

de infração e através da sugestão 

de indeferimento do pedido de 

renovação da licença.  

Salienta-se que a sugestão de indeferimento não se baseia 

apenas em autos de infração lavrados contra o 

empreendimento. Trata-se de uma análise completa e 

sistemática em que se avalia todo o desempenho ambiental 

do empreendimento, durante todo o período de vigência da 

Licença, o qual foi considerado insatisfatório por todos os 

fatos expostos. 

4
–

 F
o

lh
a

 2
6
1
 

Questionou-se a remissão de 

ambos os autos de infração pelo 

próprio Órgão Ambiental, não 

podendo estes ser usados como 

fundamentos para sugestão de 

indeferimento.  

Verifica-se que tal argumento por si próprio está controverso 

com argumento supra. De toda forma, salienta-se que a 

remissão de todos os autos de infração, com valor igual ou 

inferior a R$ 15.000,00, emitidos até 31/12/2012, foi uma 

decisão da autoridade competente, através do Decreto Nº 

47246 de 30/08/2017. Portanto, a remissão não afasta o 

fato constatado na fiscalização. 
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5
–
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Foram detalhados todos os 

monitoramentos entregues 

referentes à condicionante n. 02.  

A própria empresa detalha todos os monitoramentos 

entregues no período posterior a concessão da Licença até 

a paralisação das atividades (24-03-2008 até 

setembro/2012). Conforme dados da própria empresa, a 

maior parte dos relatórios foi entregue fora do prazo e/ou 

parcialmente, sendo 04 relatórios de efluentes líquidos com 

resultados em desconformidade; sem considerar o sistema 

de tratamento de efluentes sanitários, pois o lançamento é 

feito em sumidouro.   

6
–
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o
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a
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6

9
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Refuta-se o argumento da 

Supram-ASF que “...não há 

garantias que o poço a ser 

perfurado terá vazão disponível 

para atender toda a demanda 

hídrica da empresa”. A recorrente 

alega que se trata de uma 

questão técnica operacional e que 

não há impedimentos para 

fornecimento através da 

concessionária local. 

A regularidade prévia do recurso hídrico seria um pré-

requisito para emissão da Licença, conforme art. 17 do 

Decreto 47.383/2018. 

Durante a operação, a empresa utilizava água proveniente 

de dois poços tubulares, totalizando o volume aproximado 

de 130 m3/dia.  

Sabe-se que, raramente, uma concessionária que precisa 

atender toda a população teria disponibilidade para suprir a 

vazão instantânea de mais de 5.000 litros de água a cada 

hora ininterrupta, sem contar os demais consumidores de 

todo o município. 

7
–

 F
o

lh
a
s

 2
7

0
-2
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Considerou-se um exagero da 

Supram-ASF ao entender que “No 

presente caso, a empresa não 

apresentou o projeto de ações 

necessárias à reativação das 

atividades. Portanto, não há 

garantias que os sistemas 

passarão por todas as 

adequações necessárias para 

atendimento aos padrões 

vigentes.” A recorrente se julga 

punida por simples futurologia e 

que as ações serão executadas, 

anterior à reativação da usina. 

As decisões do Órgão Ambiental se baseiam em 

documentos registrados nos autos. No presente caso, 

mesmo a empresa sendo oportunizada a apresentar o 

projeto de ações necessárias à reativação, considerando a 

exigência legal do art. 38 do Decreto 47.383/2018, tal 

projeto não foi apresentado, conforme folhas 146-157. 

Diante dos monitoramentos em desconformidade, bem 

como a constatação de emissão significativa de material 

particulado no topo do alto forno, registrado no Relatório de 

Vistoria n. 181/2011, paira a dúvida sobre as condições de 

tais equipamentos após oito anos paralisados, com 

potencial oxidação acentuada. Cabe salientar que a 

empresa está instalada em área urbana com várias 

residências em seu entorno direto. 

 

Cumpre destacar que, o termo “novos” foi destacado algumas vezes neste documento entre 

aspas, pois, a grande maioria dos argumentos acima já foram apresentados durante o julgamento do 

processo pela CID de 26/01/2021, não sendo acatados pela maior parte do conselho. 
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Sugere-se aos conselheiros da CRN assistirem ao trecho do julgamento do processo pela 

CID, intervalo 01:38 h – 02:37 h, do vídeo disponível no endereço: 

https://www.youtube.com/watch?v=_72c7gmiTlA . Na ocasião, o processo foi amplamente debatido e 

julgado após ouvir as manifestações de todas as partes envolvidas. 

Ademais, considerando os resultados recentes da operação Lastro III, disponível no 

endereço http://www.meioambiente.mg.gov.br/noticias/4800--governo-realiza-operacao-lastro-iii-para-

combater-comercio-ilegal-de-carvao, verifica-se que, lamentavelmente, o comércio de carvão ilegal 

pode ocorrer inclusive nos dias atuais, cabendo ao Órgão Ambiental coibir tal prática. 

 

6. CONTROLE PROCESSUAL 

 

Considerando argumentações técnicas trazidas neste parecer de análise recursal, salienta-

se que o fator decisivo para a análise dos processos de revalidação de licença de operação é o 

desempenho ambiental do empreendimento durante a vigência da licença, nos termos do Decreto 

Estadual 47.383/2018, Resolução n. 237/1997 do CONAMA e Deliberação Normativa n. 217/2017 do 

COPAM.  

Assim, não é coerente que a análise do desempenho ambiental se resuma a mera aferição 

da quantidade de condicionantes cumpridas ou não, como se fosse uma simples conta matemática 

do percentual, sem considerar o conteúdo e impacto de cada uma delas.  

Portanto, a análise do licenciamento ambiental deve ser quali-quantitativo, e considerando 

critérios técnicos e científicos, inclusive para a apresentação dos motivos do ato administrativo.  

A motivação diz respeito às formalidades do ato, que integram o próprio ato, vindo 

sobre forma de “consideranda”, outras vezes está contida em parecer, laudo 

relatório, emitido pelo próprio órgão expedidor do ato ou por outro órgão, técnico ou 

jurídico, hipóteses em que o ato faz remissão a esses atos precedentes. (DI 

PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo, 31. Ed. Revista, atualizada e 

ampliada, Rio de Janeiro: Forense, 2018, p. 243) 

Isso porque, a depender da condicionante um simples descumprimento de 1 condicionante, 

esse fato pode gerar o prejuízo para toda a situação do empreendimento, como por exemplo, o não 

cumprimento de compensação ambiental prevista no art. 36, da Lei Federal n. 9.985/2000 ou mesmo 

de uma compensação de Mata Atlântica, nos termos da Lei Federal n. 11.428/2006. 

Nesse sentido, vale reforçar que os autos de infração descritos trazem situações fáticas que 

não podem ser desconsideradas pelo órgão ambiental na análise do desempenho ambiental e que 

associadas a outros fatores conforme tecnicamente trazido neste parecer afetam o desempenho 

ambiental durante o período avaliado. 

Os autos de infração n. 10.620/2010 e 10.623/2010, decorrentes de fiscalização à época 

constataram que a empresa adquiriu para consumo carvão vegetal sem documento de controle 
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ambiental obrigatório. Ademais, a certidão do Instituto Estadual de Florestas (IEF) certifica em 

documento de 2011 o consumo pela empresa de carvão com DCC's- Declaração de Colheita e 

Comercialização e notas fiscais inidôneas (conforme anexo) e em sintonia com a Portaria n. 

135/2011 do IEF vigente à época. 

Vale citar que a remissão dos autos de infração citados na peça recursal não implicam na 

absolvição no sentido de negativa da ocorrência do fato infracional. Portanto, não é uma negação de 

que a empresa tenha praticado o ato, mas apenas um fator excludente de punibilidade administrativa 

no nível da sanção administrativa pelos autos de infração. 

Contudo, esse fato não afasta a possibilidade de consideração desta circunstância na 

avaliação do desempenho ambiental no mérito administrativo da análise de revalidação de licença de 

operação. 

Ademais, a certidão do IEF registra a não entrega de projeto para cumprimento da Lei 

Estadual nº 18.365/2009, que atualizou a Lei Estadual 14.309/2002, vigente ao tempo dos fatos. 

Esses são vários fatores conjuntos que demonstram falta de compromisso com a origem regular e 

consumo de carvão pela empresa, que é um dos principais impactos da atividade que necessita de 

grande consumo desse material para sua operação. 

Vale citar que as normas vigentes à época, como a Portaria n. 135/2011 do IEF e a Lei 

Estadual nº 18.365/2009, deixavam clara a necessidade de pessoas físicas e jurídicas comprovarem 

de forma sistemática que estão criando a suas bases florestais para o auto suprimento. Ademais, 

estas tinham clara normativamente a que o suprimento das fontes consumidoras de produtos e 

subprodutos de formações florestais baseadas em supressão de formações nativas ser 

insustentável, bem como causa danos ambientais irreversíveis. 

Nesse sentido, vale reforçar a posição do dever da empresa Minas Gusa Siderurgia Eireli de 

zelar pelo seu Suprimento Sustentável e cuidar da origem regular do material por eles adquiridos. 

Para as empresas industriais utilizadoras de grande quantidade de matéria prima 

florestal, há a obrigação da elaboração e implementação do Plano de Suprimento 

Sustentável – PSS a ser aprovado pelo órgão ambiental que deverá assegurar a 

produção equivalente ao consumo.  

 (...) 

A origem dos produtos e subprodutos florestais (a exemplo da madeira e do carvão 

é controlada pelos órgãos ambiental, a fim de fiscalizar a sua origem lícita. 

(AMADO, Frederico. Direto Ambiental. 11. Ed. Revista, atualizada e ampliada. 

Salvador: Editora Jus Podivm, 2020, p. 455/456) 

Assim, fato é que foi constatado uso de carvão sem autorização devida, fato que fomenta 

ações de desmatamento irregular de vegetação, o que não pode ser tolerado pelo órgão ambiental 

licenciador, especialmente, quando se está analisando o desempenho ambiental do 

empreendimento. 

Parecer ÙNICO RECURSAL 0448100/2021 - Minas Gusa Sid. (34971497)         SEI 1370.01.0024100/2021-52 / pg. 19



 

 GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável  

Subsecretaria de Regularização Ambiental 

Superintendência Regional de Meio Ambiente do Alto São Francisco 

00837/2003/009/2014 

 09/09/2021 

Pág. 18 de 21 

 

Rua Bananal, nº 549, Bairro Vila Belo Horizonte, Divinópolis – MG. CEP: 35.500-036 

Telefax: (37)3229 -2800 

Além disso, que a empresa durante o período da licença teve certificado pelo Instituto 

Estadual de Florestas (IEF) inconformidades com DCCs e o projeto para atender a Lei Estadual nº 

18.365/2009.  

Nesse sentido, para reforçar a posição da SUPRAM ASF, vale lembrar do dever da empresa 

de zelar pela mitigação suficiente dos impactos ambientais da atividade, assim como prevê o art. 26 

e 27 do Decreto Estadual nº 47.383/2018 e art. 26 da Deliberação Normativa nº 217/2017 do 

COPAM:  

Art. 27 – O gerenciamento dos impactos ambientais e o estabelecimento de 

condicionantes nas licenças ambientais deve atender à seguinte ordem de 

prioridade, aplicando-se em todos os casos a diretriz de maximização dos 

impactos positivos, bem como de evitar, minimizar ou compensar os impactos 

negativos da atividade ou empreendimento: 

I – evitar os impactos ambientais negativos; 

II – mitigar os impactos ambientais negativos;  

III – compensar os impactos ambientais negativos não mitigáveis, na 

impossibilidade de evitá-los;  

IV – garantir o cumprimento das compensações estabelecidas na legislação 

vigente.  

§1º –Caberá ao órgão ambiental licenciador monitorar, acompanhar e 

fiscalizar os licenciamentos aprovados e suas condicionantes. (Deliberação 

Normativa nº 217/2017 do COPAM) 

Isso porque, a proteção ao Meio Ambiente é atualmente considerada como Direito 

Fundamental previsto constitucionalmente, sendo dever do poder público assegurar sua proteção, 

nos termos do art. 225 da Constituição Federal de 1988. 

Nesse sentido, vale citar que conforme posicionamento trazido por Paulo de Bessa Antunes, 

respeitável doutrinador de Direito Ambiental que a “aferição e controle do desempenho conforme os 

termos determinados na licença é um dos aspectos mais importantes do licenciamento ambiental” 

(ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito Ambiental. 21. Ed. São Paulo: Atlas, 2020, p. 189/190) 

Portanto, salienta-se que a posição realizada pela SUPRAM Alto São Francisco foi realizada 

e busca se alinhar, por questão de coerência, com a posição dada a outros casos e precedentes 

similares, encaminhados e decididos pelas Câmaras Técnicas do COPAM, nas quais, diante de 

revalidação de licença de operação com desempenho ambiental considerado insuficiente, o 

posicionamento dado e realizado pela SUPRAM ASF foi pelo indeferimento do pedido, e aprovado 

pelo respectivo conselho. 

Podem ser citadas, por exemplo, as decisões relativas ao PA nº 00393/1999/004/2015 da 

66ª Reunião da Câmara de Atividades Minerárias de novembro de 2020), do PA nº 

16820/2008/004/2014, do PA nº 01805/2003/005/2013 e do PA nº 01849/2002/007/2019, decisões 

Parecer ÙNICO RECURSAL 0448100/2021 - Minas Gusa Sid. (34971497)         SEI 1370.01.0024100/2021-52 / pg. 20



 

 GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável  

Subsecretaria de Regularização Ambiental 

Superintendência Regional de Meio Ambiente do Alto São Francisco 

00837/2003/009/2014 

 09/09/2021 

Pág. 19 de 21 

 

Rua Bananal, nº 549, Bairro Vila Belo Horizonte, Divinópolis – MG. CEP: 35.500-036 

Telefax: (37)3229 -2800 

estas da Câmara de Atividades Industriais (CID) do Conselho Estadual de Política Ambiental 

(COPAM), respectivamente nas reuniões realizadas em 27/05/2020, 22/09/2020 e 27/07/2021. 

Portanto, considerando todos os pontos trazidos neste Parecer, e verificado da análise 

técnica o prejuízo ao desempenho ambiental do empreendimento que não restou suficiente, esse 

fator é relevante como motivo determinante para o órgão ambiental licenciador se posicionar pelo 

indeferimento do pedido de revalidação de licença de operação.  

 

7. CONCLUSÃO 

  
Diante do todo exposto, pelos fatos e fundamentos técnicos-jurídicos apresentados, e com 

base ainda no Decreto Estadual nº 47.383/2018 e Instrução de Serviço nº 07/2017 SISEMA, 

manifesta-se pelo conhecimento do pedido recursal, tendo em vista que restaram atendidos 

plenamente os requisitos de admissibilidade. 

 

No mérito, a equipe interdisciplinar da Supram Alto São Francisco sugere o indeferimento 

desta Licença Ambiental na fase de renovação de Licença de Operação, para a empresa MINAS 

GUSA SIDERURGIA EIRELI, referente às atividades “siderurgia e elaboração de produtos 

siderúrgicos com redução de minérios, inclusive ferro-gusa”; “Aparelhamento, beneficiamento, 

preparação e transformação de minerais não metálicos, não instalados na área da planta de 

extração” e “Reciclagem ou regeneração de outros resíduos classe 2 (não perigosos) não 

especificados”; enquadradas nos códigos B-02-01-1; B-01-09-0 e F-05-07-1, respectivamente, da DN 

Copam n. 217/2017, desenvolvidas no município de Itaúna-MG. 

 

Em síntese, apresentam-se abaixo os motivos que mantêm a sugestão pelo indeferimento: 

 

 

1. Desempenho ambiental durante a vigência da última licença considerado insatisfatório, 

sendo atribuído prejuízo ambiental, atrelado ao cumprimento parcial e/ou com atraso 

e/ou de forma insatisfatória de algumas condicionantes, sobretudo quanto à falta de 

comprovação da utilização de carvão vegetal lícito (condicionante n. 12) e omissão ao 

seu tempo quanto ao correto armazenamento e/ou destinação dos resíduos classe I 

gerados (condicionante n. 02). Face à preponderância das irregularidades mencionadas, 

esse item isolado já seria motivo para o indeferimento do pedido de revalidação da 

Licença; 

 

2. Falta de Portaria de Outorga para suprir a grande demanda hídrica. Considerando a 

exigência legal, esse item isolado já seria motivo para o indeferimento do pedido de 

revalidação da Licença, conforme art. 17 do Decreto 47.383/2018; 
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3. Falta de apresentação do projeto de ações necessárias à reativação das atividades, 

conforme § 5º, do art. 38 do Decreto 47.383/2018. Portanto, considerando que os 

equipamentos estão paralisados a mais de oito anos, não há garantias que todos os 

sistemas passarão por adequações necessárias para atendimento a todos os padrões 

vigentes.  

 

Em face dos fatos citados, em que pese as alegações apresentadas pelo 

empreendimento, esta Superintendência Regional manifesta-se pelo indeferimento do pedido de 

recursal aviado pela Recorrente, e defende a manutenção da decisão de indeferimento, pelos fatos 

e fundamentos técnico-jurídicos expostos. 

  

Neste sentido, a SUPRAM-ASF submete o presente Recurso à apreciação da instância 

competente, CNR - COPAM, de modo que, nesta oportunidade, sugere o indeferimento das razões 

recursais e, por conseguinte, a manutenção definitiva da decisão proferida pela Superintendência. Os 

pareceres técnicos e jurídicos emitidos pelos órgãos seccionais de apoio ao COPAM não vinculam o 

voto dos Conselheiros do COPAM. Entretanto, especialmente quando votar de modo diverso do 

opinado nos pareceres técnico e jurídico, o Conselheiro do COPAM deverá motivar seu voto, 

explicitando, de forma clara, suficiente e coerente, o fundamento legal e fático de sua decisão. 

(PARECER AGE Nº 14.674/2006) 

  

Por fim, ressalta-se que, sendo o indeferimento acatado pelo conselho, tal decisão não 

afasta a possibilidade de retomada de operação pela empresa, através de Termo de Ajustamento de 

Conduta - TAC, desde que o termo seja solicitado pela empresa e que seja comprovada previamente 

a viabilidade técnica para a operação em caráter provisório. 
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ANEXO I 

CERTIDÃO EMITIDA PELO IEF EM 13/09/2011 
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