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CONTROLE PROCESSUAL 

DOC. SIAM N.º 1385771/2016 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 09996/2008/004/2015 
EMPREENDIMENTO: GO4 PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A   
EMPREENDEDOR: GO4 PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A MINA DA 
BARATINHA 

 
 
TEMPESTIVIDADE 
 

 

Concernente à tempestividade do Recurso sub examine, há que se ressaltar 

que o empreendedor propôs recurso à decisão que manteve Auto de Infração º 

66294/2014 com protocolo datado de 29/04/2015. 

 Assevera-se então, que em razão do AR juntado aos autos, o empreendedor 

tomou ciência da r decisão em 01/04/2015. Conforme dispõe o artigo 43 do Decreto nº 

44.844 de 25 de Junho de 2008, o prazo recursal é de 30 dias, contados da notificação a 

que se refere o artigo 42 do mesmo Decreto. 

Assim, tempestivo é o recurso apresentado. 

 
 

RELATÓRIO 
 

 

Trata-se de Processo Administrativo instaurado a partir da lavratura do Auto 

de Infração nº 66294/2014, haja vista que: 

 

“em vistoria no empreendimento para dar prosseguimento à análise do 

processo administrativo nº 18432/2011/002/2014 de Licença de Instalação, 

foi constatado que a unidade de tratamento de minério foi instalada em área 

diferente e com capacidade de produção acima da autorizada pela LOPM nº 

001/2012 de 18/12/2012, através do processo administrativo nº 

09996/2008/001/2012, e antes da obtenção da LI, conforme relatório de 

vistoria de protocolo SIAM nº 1082533/2014 lavrado em 24/10/2014. 

Portanto, o empreendimento instalou, construiu, testou, operou, sem as 

devidas licenças de instalação e de operação, não sendo constatada a 

existência de degradação ou poluição ambiental.” 

 

 

O referido Auto de Infração foi lavrado com fundamento no artigo 83, anexo I, 

código 106, inciso I, do Decreto Estadual nº. 44.844/08. 

 

Pela prática da infração supramencionada foram aplicadas as penalidades de 

multa simples no valor de R$ 14.559,45 (quatorze mil quinhentos e cinquenta e nove reais 
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e quarenta e cinco centavos) e a suspensão das atividades até a regularização perante o 

órgão ambiental competente. 

 

O Autuado foi notificado acerca da lavratura do Auto de Infração n.º 

66294/2014 via postal pelo OF/SUPRAM-LM-SUP Nº 151/2014 – Aviso de Recebimento 

datado de 26/11/2014, razão pela qual apresentou defesa no dia 04/12/2014. 

 

Após controle processual, foi proferida decisão administrativa (Doc. SIAM 

0264510/2015), conhecendo da defesa apresentada e, no mérito, mantendo a penalidade 

de multa simples bem como a de suspensão de atividades, cujos efeitos desta última 

foram suspensos em virtude de assinatura de Termo de Ajustamento de Conduta firmado 

com a Superintendência. 

 

Valendo-se do seu direito de resposta ao ato administrativo que lhe impôs as 

sanções, o Autuado apresentou Recurso Administrativo pugnando pela juntada de 

documento expedido pelo Departamento Nacional de Produção Mineral e, pela reforma 

da Decisão Administrativa proferida nos autos com consequente anulação do auto de 

infração 66294/2014. 

 

Urge destacar que, o empreendedor apresentou recurso ao Auto de Infração 

articulando as mesmas teses apresentadas na defesa e já combatidas pelo Controle 

Processual nº 0261643/2015, motivo pelo qual ratifica-se as razões ali expostas que 

culminaram na decisão administrativa de manutenção das penalidades aplicadas. 

 

 
DA COMPETÊNCIA PARA A DECISÃO 
 

 

Estabelece o art. 37, § 2º do Decreto Estadual 44.844/08 e delegação de 

competência estabelecida pela Resolução conjunta SEMAD/IGAM/FEAM/IEF n. º 1.203, 

de 03/09/2010, a defesa aos autos de infração deve ser decidido pelos Superintendentes 

Regionais de Regularização Ambiental, quando as infrações forem lavradas por seus 

servidores.  

Ato contínuo, pode-se verificar que da decisão do Superintendente Regional, 

em casos que envolvam aplicação de penalidades, caberá Recurso no prazo de 30 (trinta) 

dias a ser julgado perante a URC do COPAM, nos termos do Art. 69 da Deliberação 

Normativa COPAM nº 177, de 22 de Agosto de 2012:  

 

“Art. 69 - Compete à URC do Copam julgar recurso, como última instância 

administrativa, contra decisão proferida pelo Superintendente Regional de 

Regularização Ambiental, quando se tratar de infração ao disposto na lei nº 

7.772, de 08 de setembro de 1980”.  

 

Destaca-se ainda, o Decreto Estadual nº. 46.953/16, o qual dispõe sobre a 

organização do Conselho Estadual de Política Ambiental – COPAM –, de que trata a Lei nº 
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21.972, de 21 de janeiro de 2016, estabeleceu em seu art. 3º, que compete ao COPAM, 

decidir, em grau de recurso, sobre a aplicação de penalidades pela prática de infração à 

legislação ambiental, nos termos da legislação vigente:  

 

“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 – ... ... VI – decidir, em grau de recurso, sobre a aplicação de penalidades 

pela prática de infração à legislação ambiental, nos termos da legislação 

vigente.” 

 

 
Assim sendo, apresenta-se o recurso interposto para Julgamento desta 

Egrégia Unidade Regional Colegiada do Leste Mineiro. 
 
 

Governador Valadares, 01 de dezembro de 2016 

 

Gesiane Lima e Silva 
Diretora Regional de Controle Processual 

SUPRAM –Leste Mineiro 

MASP 1354357-4
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