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PARECER ÚNICO PROTOCOLO Nº 0359554/2017. 
 

Indexado ao Processo nº 00006/1981/084/2012. 

Auto de Fiscalização nº 81. Data: 19/05/2008. 

Auto de Infração nº: 45586. Data: 16/03/2012. 

Sanção Infração I: Art. 83, Anexo I, código 122, do Dec. 44.844/2008. 

 

Nome do Empreendedor: Holcim (Brasil) S.A.. 

Empreendimento/Razão Social: Holcim (Brasil) S.A.. 

CNPJ: 60.869.336/0081-00. Município: Barroso/MG. 

 
Atividades do empreendimento:  

Código DN 74/04 Descrição Porte 

– F-05-14-2 –  Coprocessamento de resíduos em forno de clínquer. – M – 

Data: 04/04/2017. 

Equipe Interdisciplinar MASP Assinatura(s) 

Wander José Torres de Azevedo 
Analista Ambiental – Direito 

1.152.595-3 
 

DRCP ZM MASP Assinatura 
De acordo: 
Elias Nascimento de Aquino 

1.267.876-9 
 

 

01. DOS FATOS  
 

Lavratura do Auto de infração em 16/03/2012, com o seu envio à recorrente, por 

meio de carta, com aviso de recebimento, quando lhe foi conferido o prazo para defesa ou 

pagamento em 20 dias; 
 

Após algumas revisões, eis que em 25/05/2016, foi proferida decisão 

administrativa de primeiro grau julgando-se parcialmente procedente a defesa 

apresentada, para o fim da aplicação da atenuante genérica prevista no art. 68, I, “j”, do 

Decreto n. º 44.844/2008, mas com a confirmação da multa simples aplicada; e 

 

Sobre esta decisão a recorrente foi notificada, tendo apresentado o devido 

recurso em. 

Este é o relato sucinto dos autos. 
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02. DO CONTROLE PROCESSUAL 
 

02.1. Da falta de pressuposto legal para recorrer 
 

Em 30/05/2016, a recorrente foi notificada acerca da última decisão 

administrativa de primeira instância, quando lhe foi oportunizado o prazo para pagamento 

da multa simples em vinte dias ou apresentação de recurso em trinta.  

 

Conforme pesquisa realizada junto ao Serviço de Buscas dos Pagamentos dos 

Órgãos (fl. 342), eis que a recorrente quitou a obrigação de multa simples, isto em 

14/06/2016, o que acarreta a extinção completa da obrigação, posto que a multa consistiu 

na única pena aplicada pelo auto de infração. 

 

Contudo, eis que mesmo com esta constatação, fora apresentado recuso 

administrativo, quando foram articulados diversos pontos na busca da extinção da 

obrigação representada pela única sanção dos autos. 

 

Pois bem, para os termos deste processo, o pagamento acarreta a 

incompatibilidade da anterior intenção de recorrer, implicando, além da falta de utilidade 

e necessidade da via eleita, carência de um requisito essencial: o interesse.  

 

Bem assim se deduz da disposição contida no art. 36, §1º, inciso III, do Decreto 

n.º 46.668, de 15/12/2014, tendo em vista que o efeito imediato do pagamento é tornar 

definitiva a penalidade, confira-se o texto do citado normativo (marcamos): 

 
“Art. 36. Findo o prazo legal sem pagamento do débito nem apresentação de 
defesa, a penalidade torna-se definitiva. 
 § 1º Torna-se também definitiva a aplicação da penalidade, para todos os 
efeitos de direito, quando: 
  
I – a defesa apresentada for intempestiva; 
II – ausentes os requisitos formais, a defesa não for emendada, 
tempestivamente, após regular intimação; 
III – o interessado efetuar o pagamento ou requerer o parcelamento do 
crédito.” 
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Desta maneira, afigura-se nos autos a ocorrência de falta de interesse em 

recorrer pela perda substancial do objeto pretendido, consistente na necessária 

insurgência recursal qualificada.  

 

Nas linhas dos ensinamentos sobre o direito processual, elaborados por Fredie 

Didier Jr. e Leonardo José Carneiro da Cunha 1  – que podem ser perfeitamente 

transportados para a área do direito administrativo –, tem-se que: 

 

“O exame do interesse recursal segue a metodologia do exame do interesse de 
agir (condição da ação). Para que o recurso seja admissível, é preciso que haja 
utilidade – o recorrente deve esperar, em tese do julgamento do recurso, 
situação mais vantajosa, do ponto de vista prático, do que aquela em que o 
haja posto a decisão impugnada – e necessidade – que lhe seja preciso usar as 
vias recursais para alcançar este objetivo”. 

 

Ou seja, não faz sentido ser julgado o recurso, tendo em vista que a própria 

recorrente abriu mão dos fundamentos que nele existiam, com uma ação contrária e 

diametralmente oposta. 

 

De outra maneira, em obediência ao princípio constitucional da eficiência 

administrativa, não é plausível que o Colegiado desperdice tempo em analisar o mérito de 

determinado recurso sem objeto aferível a ser alcançável. 

 

Assim, pela carência de um dos pressupostos legais, qual seja, o interesse, nos 

termos do art. 43 e ss Decreto Estadual n.º 44.844/2008, art. 36, §1º, inciso III, do Decreto 

n.º 46.668/2013 c/c com o art. 50 da Lei n.º 14.184/2002, recomendamos que o mesmo 

não seja conhecido. 

 

03. DA COMPETÊNCIA 
 

No caso, está-se a analisar infração lavrada por servidor lotado na SUPRAM/ZM 

que fora decidido em primeira instância por seu próprio Superintendente; considerando 

que a matéria da Infração I é afeta ao disposto no art. 83, Anexo I, código 122, do Decreto 

                                                 
1 DIDIER JR., Fredie; CUNHA, Leonardo José Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil. Vol. 3. 7 ed., 

Salvador: JusPODIVM, 2009, p. 51. 
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Estadual de n.º 44.844/2008; considerando o disposto no art. 43, inciso I, do mesmo 

diploma; e considerando, por fim, que tal infração insere-se nas normas definidas pela Lei 

n.º 7.772, de 08 de setembro de 1980; eis que o controle em sua segunda instância 

administrativa dar-se-á pelos Conselheiros da respectiva Unidade Regional Colegiada da 

Zona da Mata, cumprindo também os termos do art. 73, parágrafo único, do Decreto n.º 

47.042/2016. 

 
04. DA CONCLUSÃO 
 

Por todo o exposto, opinamos aos Conselheiros da respectiva URC/ZM o NÃO 

CONHECIMENTO do recurso interposto, eis que ausente o pressuposto legal para tanto, 

conforme fundamentos acima constantes. 

 

Após, seja a interessada derradeiramente intimada acerca do resultado da 

decisão, em face do encerramento da fase administrativa.  

 

Salvo melhor juízo, este é o parecer. 

 
 


