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Secretaria de Estadi: de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável -

SEfuIAD
l!ustríssima Câmara Normativa Recursal e Câmara Julgadora da Fundação

Estadual de Meio Ambiente - FEAM

Superintendência Regionalde tr/eio Ambiente daZona da lÚata - SUPRAM ZM
_ NUCLEO DE AUTO DE INFRACAO

i:rccesso técnico no: 1255/2003/003/201 1

Fief. Auto de lnfração no:6149812012

Autc, e Fiscalização: 04712012

AIJTUADO: RODOPOSTO OLIVEIRA LTDA

CNPJ: 05.333.71 7/0001 -79
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FtC)*OPOSTO OLIVEIRA LTDA, GNPJ: 0533717/000í'79, CNPJ:

029G3955/000í-?0, pessoa jurídica de direito privado, endereço à Rodovia

BR 381, s/n", km 602, zona rural, Oliveira-MG, GEP:35540'000, conforme

alteração contratual no 415174/., da JUCEMG, representada por seu

pr*curador PAULO CESAR DOS REIS, brasileiro, RG: MG' 13.239.279,

irrserito no CPF: 0í4.595.456{5, nomeado como procurador por escritura

f.rública do Cartório de Registro Civil do 24o distrito le lndianópolis'SP, no

[..ívro S335, pags 039/040, com as miiis destacadas ho nenagens de respeito e

acatarnento, vem através de sua adl'ogada CI\ROLINFI DE PAULA BALBINO

ilr:stirunnento procuratório anexo e substarileler:ir:lento), com escritórlo

profissional na Avenida Ary Barroso, ii62, Jar"clir'n Gl<it ,;,, Ubá-tvlc, CEP:36500-

irüâ. onde recebe intimações e notificaçõesi, apresenlar.

RECURSO ADMINISTRATIVO em sede de R.E(;ONSIDERACAO
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em desfavor de decisão de manutenção de multa, referente à autuação

epigrafada que faz amparado nos fundamentos de fato e de direito a seguir

consignados:

DOS FATOS E DO DIREITO

L Preliminares

l,l Da Tempestividade da Defesa

Recebido a retificação cuja decisão foi notificada em 13 de julho de

2017, conforme sêgue anexo comprovante dos correios, computando-se 20

Cias para apresentação de RECURSO sobre a manutenção da multa e

negativa dos demais pedidos formulados, tem-se que o prazo final para a

presente dá-se em 02 de agosto de 2017, que, de acordo com a
processualística vigente, tempestiva.

!.ll Do compromisso ambiental do empreendedor

Antes de adentrar as questões relativas ao auto de infração

propriamente dito e a atualização do valor da multa, faz-se mister esclarecer

que a Autuada é compromissado nas questões referentes ao meio ambiente,

terrdo agido sempre com muito rigor no cumprimento da legislação ambiental.

Ocorre que o empreendimento funciona desde o ano de 2002, conforme

cartão CNPJ anexo. Quando da autuação encontravam-se êm processo de

adequação ambiental junto aos órgãos municipais e Estaduais competentes

para a continuidade de suas atividades, conforme parecer único no

1569430/2013, relativos ao processo técnico a12sslzoo3l00s/2013 anexo, a
empresa teve seu processo aprovado (DEFERIDO) e hoje, bem como à época

mantinha todos os sistemas de mitigação ambiental devidamente instalados,

ainda que por entendimento do coPAM, possa ter havido entendimentos

contrários.

Quanto às questóes de mérito que culminaram na aplicação da

autuação com multa e suspensão das atividades, conÍorme Al no614ggt2o12,
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vale à pena tecer comentários sobre sua regularização no momento da

autuação relatados pelos próprios agentes no Parecer Único, porém, deixados

de citar pelos Ílscalis no Auto de Fiscalizaçáo n"04712012, anexos.

A época, como se sabe, diversas empresas do interior de lvlinas Gerais,

cle'rido à falta de mão de obra (consultores) qualificados para a prestação de

serviços à indústrias, ainda, em razão dos altos custos para adequação de

sistemas já em funcionamento na mesma localidade há mais de dez anos,

gerou o impedimento de condução de processo de licenciamento satisfatório à

julgamento pela URC, ou seja, pelo COPAM, Íulminando no indeferimento do

processo 01255120031003/2011 de REVALIDACAO DE SUA LICENCA DE

OPERACAO.

Observe-se doutos julgadores que a empresas encontrava-se

parcialmente regular, e ainda, não deixou de cumprir com nenhuma das

determinações imposta em seu PARECEU UNICO, sendo que, foram vítimas

dos antigos consultores que deixaram de juntar ao processo de LO, ou,

simplesmente não comprovaram a tempestividade de sua execução, conforme

exigidos no rol de corrdicionantes da referida LO.

Ato contínuo à referida autuação e na primeira defesa, a empresa

autuada requisitou assinatura do TAC, tendo osi proprietários contratado NOVA

empresa de consulloria para se responsabilizar por toda a sua adequaçáo

ambiental, tendo formalizado o seu Licenciamento Ambiental, que afinal, foi

deferido conforme Parecer Único 156943012013, (LOC 035/2013).

Na intenção de se regularizar, foram punidos arbitrariamente pelo fato

de terem permanecido supostamente inconformes ruÃO SABENDO AO CERTO

QUAIS IRREGULARIDADES HAVIAM EM SEU EMPREENDIMENTO, pois, no

Auto de Fiscalização na04712012, NÃo coNslAM QUAIS FORAM

ESPECIFICAMENTE AS CONDICIONANTES DESCUMPRIDAS, portanto,

culminando, não só no cerceanrento da defesa, como também na

completa anulação do Al 6í498/2012.

Já haviam executado todos os trabalhos das obra de adequação

ambiental; o que é bom frisar que, de novembro a abril é período das águas na
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localidade onde se instala a empresa, portanto, muito complexo Íazer qualquer

obra nessa época.

Foram sendo adquiridos os equipamentos para que ao término deste

ciclo chuvoso pudesse ser realizadas as adequações, o que aconteceram

dentro dos prazos estabelecidos no Parecer Unico da LO.

A regularização ambiental á época era nova e toda a adequação exigia

investimentos altíssimos, porém, fez-se internalizar no custo de produção os

ônus ambientais para a viabilização das corretas e completas adequações às

normas ambientais.

O acesso à matérias primas e corpo técnico capacitado era difícil, ainda

assim, objetivando a melhoria das condições ambientais de seu

empreendimento e funcionamento regular, iniciou a imediata consecução das

obras de implementação das modiÍicações exigidas, ainda assim, foram

punidos com tão onerosa multa.

Ora llustríssimos julgadores, em momento algum a recorrente se

esquivou em proceder com sua legal adequação ambiental. A todo momento

que foi solicitada, e mesmo quando não solicitada, cumpriu com seus deveres

prontamente atendendo às exigências do órgão (FEAM/SUPRAM) e ainda, seu

processo foi tão perfeito que nenhuma informação complementar foi requerida

à empresa.

Enfim, foram realizadas, conforme consta do processo de licenciamento

todas os estudos de impacto ambiental, dos passivos ambientais, bem como

fora feita toda a investigação do solo para providenciar os pontos negativos

apontados no Auto de Fiscalizaçáo no04712012, alé porque omissos nesse,

quaisquer detalhe sobre a situação ambiental da empresa.

Consta ainda dos documentos acostados à presente defesa cópia do

Parecer único, com o resumo dos fatos e histórico de regularização da

empresa, espelho do sistema SIAM, cópia da Licença atualmente vigente.

Vale ressaltar que todo o processo de licenciamento é bastante

burocrático e exigiu dos proprietários investimentos de grande monta e ainda

um desgaste emocional de ter que responder por uma seqüência de erros e
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omissóes do próprio Estado em amparar interessados como eles na questão

ambiental. Observe-se que os profissionais que se responsabilizaram pelo

empreendimento omitiram-se na revalidação da LO, assim prejudicando a

recorrente que sequer mantinha em seu guarda cópia dos documentos

protocolados junto à FEAM/SEMAD.

À época várias empresas de consultoria ambiental surgiram

aventurando-se na área e acabaram por prejudicar e a lesar seus clientes por

uma série de irregularidades na prestação dos serviços, inclusive uma série de

negligências praticadas.

E de se indignar quando analisando datas e consultando o SIAM, o

processo de Auto de lnfração 6149812012, passaram-se 05 (cinco) anos sem

qualquer resposta definitiva sobre seu deferimento ou não, fulminando,

conforme devidamente relatado e comprovado, na PRESCRICAO DO MESMO,

conforme melhor será defendido no mérito.

Tais fatos, por certo, não deixam dúvidas quanto o comportamento

ambientalmente correto da defendente/Autuada, que sempre preocupou-se em

zelar pelas questões ambientais, tomando todas as providências necessárias

para o fiel cumprimento da lei.

l. lll Do compromisso do empreendedor com o consumidor

Há que se falar, também, que a Autuada sempre se preocupou em

íornecer produtos de qualidade ao consumidor, vendendo apenas produtos de

acordo com os preceitos de segurança nacional, tanto é que jamais sofreu

qualquer autuaçáo por parte da ANP - Agência Nacional do Petróleo, sempre

se pautando no direito de informação sobre seus processos e produtos.

Buscou sempre a comprovação de origem de suas matérias primas e

insumos utilizados, em especial, seus produtos, bem como sempre se adequou

às necessidades e tecnologias existentes para fornecer sempre serviços no

mais alto nível à sociedade
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!.lV Das irregularidades do Auto de lnfração - NULIDADE

Ora doutos julgadores, em que pese a manutenção por parte da SEMAD

do Al epigrafado e suas atualizações monetárias, esse não merece prosperar.

Primeiramente conforme se verifica na análise preliminar do Al, esse Íoi

lavrado mediante vícios formais, a saber: FALTA DE DESCRICAO DAS

EFETIVAS IRREGULARIDADES, FALTA DE INDICACAO DOS

DISPOSITIVOS LEGAIS APLICAVEIS, FALTA DE INDICACAO DE

SITUACOES AGRAVANTES E ATENUANTES, contrariando as normas

contidas no Decerto 4484412008, que rege o processo administrativo ambiental

de Auto de lnfração, a saber:

AÍt. 3í. Verificada a ocorrência de infração à legislaçâo ambiental ou
de recursos hídricos, será lavrado auto de infraçao, em três vias,
destinando-se a primeira ao autuado e as demais à formação de
processo administrativo, devendo o instrumento conter:
| - nome ou razáo social do autuado, com o respectivo endereço;
ll - fato constitutivo da infração;
lll - disposição legal ou regulamentar em que fundamenta a
autuação;
lV - circunstàncias agravantes e atenuantes;
V . reincidência;
Vl - aplicação das penas;
Vll - o prazo para pagamento ou defesa;
Vlll - local, data e hora da autuaÇão;
lX - identificaÇÉo e assinatura do servidor credenciado responsável
pela autuação; e
X - assinatura do infrator ou de seu preposto, sempre que
possível, valendo esta como notificaçáo.
10 - Na hipótese prevista no art. 64, são competentes para lavrar o
auto de infração o Subsecretário de Fiscalização Ambiental, os
Superintendentes Regionais de Meio Ambiente, o Presidente da
FEAM, o Diretor-Geral do IEF ou o Diretor-Geral do IGAM,
observadas as finalidades e competências dos respectivos órgãos e
entidades.

§ 2o O servidor credenciado deverá identificar no auto de infração ou
boletim de ocorrência o(s) auto(es), bem como, conforme o caso,
aquele(s) que tenha(m) contribuído, direta ou indiretamente, para a
prática da infração.

§ 3ô Deverá ser remetida ao Ministério Público Estadual cópia do auto
de infração ou boletim de oconência.

Ora Excelências, conforme se observa da própria legislação estadual, o

agente fiscal deixou de observar pelo menos 6 (seis) requisitos formais que são

capazes de viciar o Auto de lnfração, logo, passível de sua TOTA

6
AVENTDA ARy BARRoso, 262, JARDTM GLóRtA - uBÁ-MG, cEp:36soo-ooo

(32)3532-3s99

NULIDADE



ll. Da Nulidade do Auto de lnfração em razão da Prescrição lntercorrente

Ainda em sede preliminar, há que se observar a PRECRICAO da

presente multa em razão do lapso temporal da data dos fatos, em razão da

notificação de consolidação do Al e seus acessórios, terem se dado em

A5n712017, data essa de sua lavratura e notiflcação do autuado.

No Auto de lnfração n0 6í498/20í2, mais especificamente na data de 05

de julho de 2012, sem detalhar a infração ambiental cometida simplesmente

(AF 04712012) foi aplicada multa por descumprimento de norma ambiental

capitulada de acordo com o art. 83, item 114, do Decreto 44.84412008.

O valor exorbitante e de caráter confiscatório, foi aplicado sem qualquer

proporcionalidade e completamente inconforme a legislação aplicável, como se

verificará mais adiante no item próprio.

Atendo-se à datas, passemos a observar a incidência da prescição ao

caso ln concreto.

Os defendentes foram autuados em 05 de julho de 201 2, tendo

apresentado ofício/defesa e requerimento de celebração de TAC.

Apresentaram defesa, tempestiva, deixando o Estado transcorrer in

albrs o prazo de mais de 5 (cinco) anos para análise e notificação da

consolidação da multa e indeferimento dos demais pedidos constantes da peca

de resisitencia, conforme segue anexo comprovado.

Em 13 de julho de 2017, após aproximadamente 05 (cinco) anos e oito

dias, Íora notificada do não acatamento de sua defesa e manutenção e

atualização da multa imposta, que, conforme absurdamente seguiu anexo ao

oficio de notificação, hoje perfaz o valor de amis Ed cinqüenta mil reais.

Observe-se Excelências, que a empresa permaneceu mais de cinco

anos aguardando a decisão do órgão competente sobre sua defesa e

respectiva decisão, e, conforme segue relatado no Al, e AF epigrafados, o

Estado tomou conhecimento da infração, em 2O11, quando da vistoria
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n"25912O11, que encontra-se contemplada no Parecer Único protocolo

044052412012.

A empresa foi prejudicada pois, o Estado, deixando de cumprir com a

determinação legal de dar prosseguimento ao Íeito, além de confirmar a multa,

incidiu a mesma em juros e correções de proporções astronômicas por culpa

exclusiva da administração pública.

No curso do procedimento administrativo ambiental ter-se-á a incidência

de dois institutos distintos da prescrição, quais sejam: a prescrição punitiva de

cinco anos, iniciada na data da prática da infração, ou de sua cessação, caso

se trate de infrações permanêntes ou continuadas.

Pensar de forma diferente e permitir que meras movimentações

processuais, sem qualquer utilidade para elucidação do fato, interrompam o

curso do prazo prescricional, eternizando os processos administrativos e,

portanto, as relações jurídicas litigiosas.

Ademais, "ainda que a lei não o estabeleça nesse sentido, o dever da

Administração é inerente à função de concluir os processos para a verificação

cia conduta a ser adotada, satisfazendo, assim, o interesse da coletividade".

Assim, não competirá ao servidor público decidir atuar ou não no

processo, já que vinculado à observância da indisponibilidade do interesse

público, no caso, da necessária proteção ao meio ambiente ecologicamente

equilibrado @rt. 225 da Constituição Federal) e a repressão das condutas

indesejadas. Esse fato, certamente já foi superado pela regularização total e

imediata e logo após o ato punitivo desferido em desfavor da defendente.

Não é justo que os empreendimentos permaneçam sem as devidas

respostas durante longo período de tempo como é o caso do autuado que

demorou mais de cinco anos para ter analisado seu processo, ainda, sofrer

uma condenação de valor arbitrário, atualizado através dos preceitos contidos

no Parecer da AGE no15333/2014, diga-se de passagem, totalmente descabido

e contra legem, devidamente impugnado no item subsequente.

Fato é que não é dada à Administração a possibilidade, no exercício do

Poder de Polícia, limitador da liberclade do indivíduo, de agir baseada em
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suposições. Cediço é que a Administração deve agir nos estritos limites da

legalidade, para não invadir, ilicitamente, a esÍera individual dos administrados.

Assim o Decreto 6514 preceitua:

Art.21. Prescreve em cinco anos a açâo da adminislração
objetivando apurar a prática de infraçôes contra o meio
ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de
infraçáo permanente ou continuada, do dia em que esta tiver
cessado.

§ 1o Considera-se iniciada a açâo de apuração de infração
ambiental pela administração com a lavratura do auto de infração.

§ 3o Quando o fato objeto da inÍração também constiÍuir crime, a
prescrição de que trata o caput reger-se.á pelo prazo previsto na lei

penal.

Assim, verifica,'la a ocorrência da prescrição ou da pretensão punitiva, as

seguintes medidas devem ser adotadas:

/ Extinção do processo de auto de infração prescrito com baixa nos

sistemas Estaduais do Estado de Minas Gerais, fazendo constar

certidão nos autos;

/ Homologação dos termos "acar:telatórios" pela a'rtoridade julgadora;

/ Apuraçáo da responsabilidade nos casos de indicios de culpa ou dolo de

quem deu causa à prescrição.

Ainda que o Estado de Minas Gerais não tenha legislado sobre o tema,

conclui-se que Parecer da AGE náo é capaz de legislar sobre matérias de

direito público, ainda, em se tratando de situa<;ão mais benéfica, imperativa a

apiicação de entendimentos mais benéficos ao caso em tela.

No âmbito do Estado de Minas Gerais, a lei assinr determina:

O Decreto 4484412008: "Art- 36. Apresentada Cefesa, o processo será

instruído na forma e nos prazos estabelecidos pela Lei rP 14.184, de 2002."

Já a Lei 14184!2002, assim deteermina

,\PÍTULo XI
Do Dever de Decidir

I
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Art. 46 - A Administração tem o dever de emitir decisão motivada nos
processos,bem como em solicitação ou reclamação em matéria de
sua competência.

§ 1" - A motivação será clara, suficiente e coerente com os fatos e
fundamentos apresentados.
§ 2o - Em decisões reiteradas sobre a rnesma matéria, poderão ser
reproduzidos os fundamentos de uma decisão, desde que não se
prejudique direito ou garantia do interessado.

§ 3o - A motivação de decisão de órgão colegiado ou comissão, ou

de decisão oral, constará em ata ou em têrmo escrito.
At1. 47 * O processo será decidido no prazo de até sessenta dias
contados da conclusão da sua instrução.
Parágrafo único - O prazo a que se refere o "caput" deste artigo
poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, mediante
motivação expressa.
Art. 48 - Expirado sem decisão o prczo prescrito ou prorrogado nos
termos do an. 47, fica a unidade administrativa responsável pelo
julgamento do processo impedida de concluir os demais processos
em tramitação, âté que seja emitida a decisão.
Parágrafo único - Se do impedimento previsto no "caput'deste artigo
resultar ônus para o erário público, o servidor ou a autoridade
responsável ressarcirá o Estado do prejuízo.
Art. 50 - A Administraçáo pode declarar extinto o procêsso quando
exaurida sua Íinalidade ou quando o objeto da decisão se tornar
impossível, inútil ou prejudicado por fato superveniente. Do Recurso
Art. 51 - Das decisões cabe recurso envolvendo toda a matéria
objeto do processo.

§ ío - O recurso será dirigido à autoridade que proferiu a decisão, a
qual, se não reconsiderar a decisáo no prazo de cinco dias,
encaminhá-lo-á à autoridade imediatamente superior.

§ 2" - A interposição de recurso independe de caução, salvo
exigência legal.

§ 3o - Quando a decisão for contra o Estado, seu prolator recorrerá
de ofício para a autoridade que lhe for imediatamente superior.
Art. 52 - O recurso não será conhecido quando interposto: § 20 - O
não conhecimento do recurso não impede que a Adminiskação
reveja, de ofício, o ato ilegal. desde que não ocorrida preclusão
administrativa. CAPÍTULO XVI
Da Anulação, da Revogação e da Convalidação
Art. M - A Administraçâo deve anular seus próprios atos quando
eivados de vício de legalidade, e pode revogáJos por motivo de
conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos.
Art. 65 - O dever da administração de anular ato de que decorram
efeitos favoráveis para o destinatário decai em cinco anos contados
da data em que foi praticado, salvo comprovada má-fé.
Dos Direitos do Postulante e do Destinatário do Processo
Art. 8(t - O postulante e o destinatário do processo têm os seguintes
direitos perante a Administração, sem prejuízo de outros que lhes
sejam assegurados:
| - ser tratados com respeito pelas autoridades e servidores, que
deverão facilitar o exercício de seus direitos e o cumprimento de suas
obrigaÇôes;
ll - ter ciência da tramitaçáo de processo de seu interesse, obter
cópia de documento nele contido e conhecer as decisões proferidas;
lll - ter vista de processo;

10
AVENIDA ARY BARRoSo, 262, JARDIM GLÔRIA.. UBÁ-Í\/G. CEP:36500-Ooo

(32)3532_3599

.J



,M,.,

ffiffitn,l,lxr'

lV - formular alegacão e apresenlar documento antes da decisão, os
quais serão objeto de consideração pela autoridade competenle;
V - fazer-se assistir, facullativamente, por advogado, salvo quando
obrigatória a representação, por força da lei.
rt. 20 - A AdministraÇão Pública obedecerá, dentre outros, aos
princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade,
finalidade, motivação, razoabilidade, eficiência, ampla defesa, do
contraditório e da transparência.
Art. 30 - A norma administrativa será interpretada da forma que
melhor garanta o atendimento do fim público a que se dirige.

Nesse mesmo sentido, reconhece os nossos Tribunais

TJ§P - Asravo de lnstrumento AG 99/t093707341 SP (TJ§P)
Data de publicaÉo: 01/03/2010
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÂO FISCAL -
MULTA AMBTENTAL DECAOÊNCIA E PRESCRTÇÃO. Quesrão
solucionada por decisão transitada em julgado eis que à época o
interessado contra aquela náo interpôs qualquer recurso. RECURSO
AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
TJ-MG - 1007906266í073001í MG í.0079.06.266í07-3/001 íí) (TJ-
MG)
Data de publicação: 0211212008
Emenra: DIRE|TO TRTBUTARTO - EXECUÇÃO FTSCAL - MULTA
AMBTENTAL - TNFRAÇÃO ADM|NISTRAT|VA - DECADÊNC|A -
rNocoRRÊNcA - PRESCRIÇÃO DA pRÓpRtA PRETENSÃO. -
Havendo a notificação do auto de infração, não se fala em
decadência, mas, tão-somente, em prescrição, cuio prazo inicia sua
contagem após a data da inscrição definrtiva. - É de se reconhecer a
prescrição da própria pretensão de exigência do crédito de natureza
não-tributária quando ultrapassado o prazo de 5 (cinco) anos, a que
alude o Decreto n.20.910 , de '1932.

TRF-5 - AC Apelação Civel AC 200983000098258 (TRF-5)
Data de publicação: 1210912013
Emenra: ADM|NTSTRAT|VO. F|SCAL|ZAÇÃO SANTTÁR|A. ANVISA.
AUTO DE INFRAçÃO. AUSÊNC|A DE tDENT|F|CAÇÃO DA
PENALIDADE APLICADA. VíCIO. NULIDADE. ARTIGO 13, INCISO
IV, DA LEI NO 6.437 /77. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. T. R
questão a ser apreciada neste apelo cinge-se a verificar a nulidade ou
não de auto de infração lavrado por agente da ANVISA que, embora
descreva o fato e aponte a sua definição jurídica, não determina a
penalidade aplicada. 2. O inciso lV, do art. 13, da Lei no 6.437 177 ,

preceitua, expressamente, que o euto de infração deverá conler a
penalidade a qual está sujeita o inÍrator: o respectivo preceito legal
que autoriza a sua imposição. 3. Não obstante a autuação tenha
apontado como inegularidade a existência de "produtos para a saúde
com prazo de validade expirado, a bordo da embarcação (na
farmácia)", especificando a conduta no art. 68, da RDC no 217 tO1 ,

não apontou a penalidade cabível, dentre as previstas no art. 20, da
Lei no 6.437 177. Há, portanto, flagranhl vício formal no auto de
infração em questão, pois o agente responsável pela sua lavratura
deixou de indicar a penalidade a qual estaria sujeita o infrator,
descumprindo preceíto legal. 4. A conduta omissiva do agente impli
em flagrante violação aos direitos do contraditório e da ampla defe
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da parte autora. Portanto, também por este motivo, impõe-se o
reconhecimento da nulidade do auto de infração. 5. Honorários a
cargo da ANVISA fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais). Apelação
provida.

Ademais, o não revogado DECRETO 20910/1932, assim determina as

regras da Prescrição:

DECRETO NO 20.9íO DE 06 DE JANEIRO DE í932

Regula a Prescrição Quinquenal
O Chefe do Governo Provisório da República dos Estados
Unidos do Brasil, usando das atribuições contidas no art. 10 do
decreto n. 19.398, de 'Í 1 de novembro de 1930, decreta:
Art. 10 As dívidas passivas da União, dos Estados e dos
Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a
Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua
natureza, prescÍevem em cinco anos contados da data do ato ou
fato do qual se originarem.
Art. 2o Prescrevem igualmente no mesmo prazo todo o direito e as
prestaçóes correspondentes a pensões vencidas ou por vencerem,
ao meio soldo e ao montepio civil e militar ou a quaisquer restituições
ou diferenças.
Art. 30 Quando o pagamento se dividir por diês, meses ou anos, a
prescrição atingirá progressivamente as prestações à medida que
completarem os prazos estabelecidos pelo presente decreto.
Art. 40 Não cone a prescrição duranle a demora que, no estudo, ao
reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida,
tiverem as repartiçoes ou funcionários encarregados de estudar e
apurá-la.
Parágrafo único. A suspensão da prescrição, neste caso, verificar-se-
á pela entrada do requerimento do titular do direito ou do credor nos
livros ou protocolos das repartições públicas, com designaçáo do dia,
mês e ano.
Art. 50 Nào tem efeito de suspender a prescrição a demora do tilular
do direito ou do crédito ou do seu representante em prestar os
esclarecimentos que lhe forem reclamados ou o fato de não promover
o andamento do íeito judicial ou do pror:esso administrativo durante
os prazos respectivamente estabelecidos para extinção do seu direito
à ação ou reclamação ide Lei no 2.211. de 1954
Art. 60 O direito à reclamação administrativa, que não tiver prazo
Íixado em disposiçao de lei para ser formulada, prescreve em um ano
a contar da data do ato ou fato do qual a mesma se originar.
Art. 70 A citação inicial não interrompe a prescrição quando, por
qualquer motivo, o processo tenha sido anulado.
Art. 8o A prescrição somente poderá ser interrompida uma vez.
Art. 9o A prescrição interrompida recomeÇâ a coírer, pela metade do
prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do
respectivo processo.
Art. 10. O disposto nos artigos anteriores não altera as prescrições de
menor prazo, constantes das leis e regulamentos, as q
subordinadas às mesmas regras.
Art. 1 I . Revogam-se as disposições em contrário.
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Rio de Janeiro, 6 de janeiro de 1 932, I 1 1o da lndependência e 44o da

República.
Getúlio Vargas
Oswaldo Aranha

lll Da inconstitucionalidade da aplicabilidade do Parecer AGE

n'l5.333/20í4 para atualização de valores

Vedado constitucionalmente, a imposição de multa tal como aplicada

fere a Carta Magna no sentido conÍiscatório que se impôs, pois

(...) a obrigação do administrado de contribuir para os encargos
coletivos guarda vinculação ao parâmetro da não imposição de
tributos (taxa, impostos, contribuições e outras arrecadações
estaduais - grifei) com efeito de confisco (art. 150, lV, a CF de 88). O
direito à existência digna é assegurada pela abstenção do estado em
não afetar a esÍera patrimonial da pessoas sob a sua autoridade (...).

Conforme se depreende do Decreto 44.844108, a administração pública

quando da autuação deve praticar a fiscalização e declarar no Al os seguintes

itens, que são, via de regra, cumulativos, apesar de não constarem do emitido

em desfavor da recorrente, in verbis:

An. 27. A Íiscalização e a aplicação oe san@es por infração às
normas contidas na Lei no 7 .772, de 1980, Lei no '14.309, de 20O2, Lei
no 14.181, de 2002, e Lei no 13.199, de 1999, serão exercidas, no
ámbito de suas respectivas competências, pela SEMAD, por
intermédio das SUPRAMs, pela FEAM, pelo lEF, pelo IGAM e por
delegação pela Polícia Militar de Minas Gerais - PMMG.
§ 1" O titular do respectivo órgão ou entídade, em ato próprio,
credenciará servidores para realizar a fiscalização e lavrar auto de
infração, com fundamento em visloria realizada pelas SUPRAMs, lEF,
IGAM e FEAM, competindoJhes:
l- veriÍicar a ocorrência de infração às normas a que se refere o
caput;
ll - veriÍicar a ocorrência de inÍração à legislação ambiental;
lll - lavrar auto de fiscalização ou boletim de ocorrência e auto de
infração, aplicando as penalidades cabíveis, observando os
seguintes critérios na forma definida neste Decreto:
a) a gravidade do fato, tendo em vista os motivos da infração e
suas conseqüências para a saúde pública e para o meio
ambiente e recursos hídricos;
b) os antecedentes do infrator ou do empreendimento ou
instalação relacionados à infração, quanto ao cumprimento da
legislação ambiental êstadual;
c) a situação econômica do infrator, no caso de multa;
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d) a efetividade das medidas adotadas pelo infrator para a
correção dos danos causados ao meio ambiente e recursos
hídricos; e
e) a colaboração do infrator com os órgãos ambientais na
solução dos problemas advindos de sua conduta; e
(omrssls) (grifei)

Mesmo já tendo o ônus das adaptaçóes ambientais como iá o fizeram,

os empreendedores ainda terão que arcar com tamanha multa que poderia ter

sido aplicada no rigor da lei, como será apontado no item posterior.

O órgão, através de seus agentes fiscais, desproporcionalmente

aplicaram a multa no montante de R$50.224,33 (cinqÜenta mil, duzentos e

vinte e quatro reais e trinta e três centavos), sendo que, o princípio da

legalidade proíbe interpretaçóes in peius, a saber:

art. 5" da CF/88: Todos são iguais pemnte a lei, sem distinção de
qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros
resrdenÍes no País a inviolabitidade do direito à vida, à liberdade, à

igualdade, à segunnça e à propiedade, nos termos segurnÍes:
(omrss§
ll - ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma
coisa senão em virtude de lei;
íom,ssrs)

O fato é que, a tipificaçáo legal na qual foi enquadrada a autuada e seus

limites quanto ao quantum aplicado e ratificados no parecer do

Superintendente da SUPRAM foram desconformes a legislação vigente.

Trata-se de infração ambiental capitulada de caráter gravíssimo, por isso

deverá ser aplicada a multa nos limites da legislação vigente à época dos fatos,

pois, numa eventual ação judicial, de certo o autuado se eximirá de pagamento

da proporção arbitrada.

E requisito da imposição da multa as condições prescritas no art. 15 da

Lei 7 .772180, in verbis:

Art. 15. As infrações às normas de proteÇão ao meio ambiente e aos
recursos hÍdricos, classificadas em leves, graves e gravíssimas a
critério do Copam e do Conselho Estadual de Recursos Hídricos -
CERH, serão punidas nos termos desta L ei.

§í 
o Para imposiçâo e gradação dâ penalidade, a autoridade ,

competente observará
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I - a gravidade do fato, têndo em vista os motivos da infração e
suas conseqüências para a saúde pública e para o meio
ambiente;
ll - os ãntecedentes do inÍrator ou do empreendimento ou
instalação relacionados à infração, quanto ao cumprimento da
legislação ambiental estadual;
lll - a sltuação econômica do infratoÍ, no caso de multa;
!V - a eÍetividade das medidas adotadas pelo infrator para a

correção dos danos causados ao meio ambiente;
'/ - a colaboração do infrator tnm os órgãos ambientais na solução
dos problemas advindos de sua conduta.

§2o O regulamento desta Lei detalhará:
| - o procedimento administrativo de fiscalização;
Il - o procedimento administrativo, as hipóteses e os critérios
para aplicação de sanções;
lll - a tipiÍicação e a classiÍicação das infrações às normas de
proteção ao meio ambiente e aos recursos hídricos;
lV - a competência e o procedimento para elaboração das normas
técnicas complementares

Em que pese o alegado de constituir infração ambiental, várias

irregularidades na aplicação da multa foi observada pela defesa.

Os incisos lao lV do art. 15 da lei supra citada não foram observados

quando da aplicação da multa.

No inciso l, não se observou a gravidade da infração sendo que, uma

simples advertência seria adequada ao caso concreto, sendo essa a primeira

alternativa delas, pois, assim estabelece a ordem de aplicação das penalidades

no art. 16 da mesma lei1, a saber:

Art. 16. As infrações a que se refere o aft. 15 serão punidas com as
segurntes sançôes, obseruadas as competências dos órgáos e das
entidades vinculados à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável - Semad:
I - advertência
(omr'ssrs)

Há que se observar, segundo o inciso ll, do art. 15, §1" daLei7.772180

a necessidade de se levar em consideração a idoneidade do autuado bem

como sua nova postura, após a autuação, para com o meio ambiente.

Encontra-se totalmente regular e em processo de legalização, a pedido do

próprio órgão ambiental o reinício do seu processo de licenciamento ambiental

e em conformidade com as normas ambientais, conforme se depreende dos

clocumentos anexos à defesa

1 Vide art. 56 do Decreto 44.84412008
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Principalmente não foram observadas as normas vigentes em favor do

defendente quando da atualização, feita através do Parecer da AGE

n"15.333/2014.

Conforme se observa das tabelas de fixação de multas trazidas pelo

Decreto 44.84412008, extraídas do próprio Parecer da AGE citado, observa-se

que não foram estabelecidos os critérios mínimos exigidos, ou seja, a Íixação

do valor foi feita deixando de observar a referida tabela.

A seguir:

*o&=::-

(D ,€à

E com a devida vênia que a defesa discorda do Parecer de respeitado

órgão, pugnando pela inadmissibilidade de aplicação de índices de correção

monetária à maior com base no referido entendimento.

Em que pese a falta de normatização, valendo-se o Estado de tão

temerário entendimento acerca do caráter não tributário do tema, faz-se mister

uma análise mais aprofundada na analogia utilizada no referido parecer, a

saber:
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Trata-se de aberração jurídica lrazida à lermo com total incoerência às

normas atualmente vigentes para o direito administrativo, ainda, não há que se

falar em norma mais benéfica para o meio ambiente, no caso, eis que, não se

trata de punição administrativa de caráter meramente comportamental, eivado

de cunho pedagógico e sim, confisco, rechaçado pela doutrina e jurisprudência,

que fere o direito constitucional do direito adquirido, da ampla defesa e do

contraditório, além dos mais importantes princípios norteadores dos atos

administrativos, quais seja, legalizar, proporcionalidade e autotutela.

De forma diferente e mais lúcida tambem já se manifestou a própria

AGE, no Parecer 15.13812011 , exarado pela própria parecerista do de

rro15.333/201 4, in verbis:

O Advogado-Geral do Estado, Dr. Marco Antônio Rebelo Romanelli,
proferiu
no Parecer abaixo o seguinte Despacho:
"Aprovo. Em 281 1 21 201 1 I 2O1 1"
Procedência: Gabinete do Advogado Geral do Estado

lnteressados: Advogado Geral Adjunto do Estado
Procuradora-chefe Ca Procuradoria do lnstituto Estadual de Floreslas

- IEF
Número: 15.138
Data: 28 de dezembro de 2011
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Ementa: MULTA AMBIENTAL E LEI MAIS BENEFICA - SANÇÃO
ADMINISTRATIVR - PRII{CíPIO GERAL DA IRRETROATIVIDADE
DA LEt - oRtENTAÇÃo JUR|SPRUDENC|AL - ART. 96 Do
DECRETo ESTADUAL N. 44.B44t2oo1 - NoRMA DE TRANSTÇÃo -
coNsTrrurÇÃo DEFrNrrvA oo cRÉorro NÃo rnrsurÁnto -
PARECER AGE N. 15.04712010.
RELATÓRIo

A SÉ. Procuradora-chefe da Procuradoria do lnstituto Estadual de
Florestas encaminha ao Sr. Adrrogado Geral Adjunto do Estado, Dr.
Alberto Guimarães Andrade, Promoção e Ata de Reunião de
Advogados Regionais relativas à readequação de multas ambientais
em face do que dispõe o art.96 do Decreto Estadual n.44.84412008
e o Parecer AGE n. 15.047110.

lntegram o expediente Promoção da Sra. Procuradora Chefe do lEF,
manifestando dúvida acerca da readequação, ou não, de multas
ambientiais, em virtude de superveniência de legislação mais benéfica
ao autuado, em face do que dispõe o art. 96 do Decreto 44.844108,
bem como cópia do Ofício n. 967/DlVlDA ATIVÁ./IEF e Ata da
Reunião dos Advogados Regionais e Procuradores-Chefes da AE,
realizada nos dias 't 5 e í 6 de dezembro de 2011 , da qual consta a
contrôvérsia com sugestão de remessa de Promoção para ser
analisada pela Consultoria Jurídica.
Recebi o expediente.
É o relatório.

PARECER A questão a ser dirimida diz respeito à aplicação do art. 96
do Decreto Estadual n. 44.84412008, o qr"ral prevê:
Art. 96. As alterações nos valores das multas promovidas por este
Decreto implicam a incidência das norrnas pertinentes, quando mais
benéficas ao infrator e desde que não tenha havido decisão definitiva
na esfera administrativa.
O mesmo Decreto trouxe uma nova listagem com descrição das
infrações e uma nova referência à gravidade das multas e os
respectivos valores, conforme se verifica em seus anexos.
Não há nenhum caso específico sob análise para verificar se se trata
de alteração da descrição da infração. Mas, nesse caso, o novo valor
da multa vai se referir a uma infração diversa, o que não é a questão
sob enÍoque aqui,registre-se. Por isso, ressalta-se a importància de
atentar para esse aspecto, que representa não apenas alteração de
valor de multa, mas inclusive a capitulação, hipótese não abarcada
pelo art. 96, ainda que não haja decisão deÍinitiva.
Prosseguindo, observa-se, de acordo com o art. 96, a previsão de

que as alterações nos valores das multas previstas no Decreto
44.84412008 vão implicar a incidência de "normas pertinentes",
quando mais benéficas ao infrator. Contudo, Íixa a condiçáo de que
não tenha havido decisão definitiva na
esfera administrativa.

O que venha a ser decisão deÍinitiva na esfêra administrativa foi
buscado pela Sra. Procuradora Chefe do IEF no parecer AGE n.
15.04712010. No Parecer AGE n. 1 5.047/201 0, deixou-se assentado,
para o Íim de computar o prazo prescricional de cinco anos para
execução de dívida ativa, consubstanciada em crédito não tributário
como termo inicial do cômputo desse prazo, o momento a partir
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qual estiver definitivamente constituído o crédito decorrente de
aplicação de multa por infração administrativa ambienlal e que se
veriÍicar o inadimplemento do autuado.
O termo inicial do prazo prescricional será o dia imediatamente
seguinte ao prazo de vinte dias para apresentação de defesa, quando
esta não for apresentada. Caso contrário, do Íim do prazo para
pagamento, após decisão deflnitiva e notificação do autuado. Em
ambas as hipóteses, ter-se-á verificado a preclusão na via
administrativa.
Gom efeito, é certo que o Parecer AGE não alcançou a questão
da revisão do valor da mulla em face de advento de lei mais
benéfica ao autuado. Mas deirou mesmo firmado os momentos
em se tem como deÍinitivamênte constituído o crédito não
tributário.
Não se trata verdadeiramente de lei mais benéfica mas de ato
administrativo oueaoresentou novos valores para multas aplicadas
em idênticas situacões , em substituição àquelas previstas em decreto
anterior
Destarte, passa-se à análise da questão da readequação, ou não, do
valor de multas a serem executadas por ocasião de vigência de
novas regras, mais benéficas ao autuado.
A ressalva do art. 96 do Decreto 44.U412008, relativa à possibilidade
de adequação dos valores de multas, desde que não tenha havido
decisão deÍinitiva na esfera administrativa, por se tratar de uma regra
que excepciona o princípio geral do direito de irretroatividade da lei,
parece acertada. É que, se houver decisão deÍinitiva na seara
administrativa, signiÍica que se apresenta uma situação de ato jurídico
perfeito, na forma do art.6o, § 1o, da Lei de lntrodução às Normas do
Direito Brasileiro e que, por essa razão, se amolda ao princípio
contido no art. 50, XXXVI, da Constituição da República.

Saliente-se que a retroatividade de lei mais benéfica é amplamente
recrnhecida quando se trata de créditos tributários. Contudo, em se
tratando de multa administrativa, esta não é a orientação do Superior
Tribunal de Justiça, com a qual coadunamos. Por isso, vamos
colacionar algumas ementas de julgados :lustrativas do tema:

RECURSO ESPECIAL No 1.176.900 - SP (2010ô013440-0). Retarora
Ministra Eliana Calmon. 2a Turma. DJe de 02l0Sl2O1O
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL _ RECURSO ESPECIAL
- coNSÓRCtOS - FUNCTONAMENTO SEM AUTORTZAÇÃO -
MULTA ADMINISTRATIVA - PRINCíPIO DA RETROATIVIDADE DA
i-EI TRIBUTÁRIA . IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE
PERTINÊNCIA TEMÁTICA DOS DISPOSITIVOS - FUNDAÍúENTO
CONSTITUCIONAL _ REEXAME DE PROVAS: SÚMULA 7STJ.
1. lnaplicável a disciplina jurídica do Código Tributário Nacional,
reÍerente à retroatividade de lei mais benéÍica (art. 106 do CTN), às
multas de natureza administrativa. Precedentes do STJ.
2. Não se conhece do recurso especial, no tocante aos dispositivos
que não possuem pertinência temática ccm o fundamento do acórdão
reconido, nem lem comando para infinnar o aórdão reconido. 3.
Inviável a reforma de acórdão, ern recurso especial, quanto a
fundamento nitidamente constihtcional (câráter confiscatório da multa
administrativa).
4. É inadmissível o recurso especial se a análise da pretensão da
recorrente demanda o reexame de provas.
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5. Recurso especial parcialmente conhecido e provido.

Está consignado no corpo do aórdão:
Diante da modiÍicação legislativa, o Tribunal de origem, confirmando
os termos da sentença, aplicou o princípio geral da norma
sancionatória menos gravosa e reduziu a multa aplicada, sem
considerar que a multa administrativa não se equipara às multas
sancionatórias.
ln casu, a sanção pecuniária foi imposta pelo Poder de Polícia do
Estado, mediante órgão represientativo (Ministério da Fazenda), em
rczão da relação de direito material em que o Estado, com o seu jus
imperii, impôe ao administrado multa proveniente do descumprimento
de normas de natureza administrativa (direito público).
Sobre o tema, leciona o Professor Marçal Justen Filho:
A sanção administrativa pode ser considerada como manifestação do
poder de polícia. A atividade de poder de polícia traduz-se na
apuração da ocorrência de infrações a deveres da mais diversa
ordem, impondo à Administração o poder-dever de promover a
apuração do ilícito e a imposição da puniÇão correspondente. (Curso
de Direito Administrativo, São Paulo: Saraiva, 2005, p. 397)
Assim, aÍasta-se a disciplina jurídica do CTN, porquanto não se
questiona, na hipótese, pagamento de crédiÍo tributário, mas valores
cobrados à título de multa, que, repito, possui nalureza
eminentemente administrativa.

Nessa mesma linha são os prccedentes da Segunda Turma desta
Corte:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
REGIMENTAL. PODER DE pOLÍCtA. SUNAB. APL|CAÇÃO DE
MULTA. RETROATTVTDADE DA LEt MA|S BENEF|CA. APL|CAÇÃO
POR ANALOGIA DE REGRAS DOS DIREITOS TRIBUTÁRIO E
PENAL. tMPOSSIBtLtDADE. TNFRAÇÃO ADÍ\ilNtSTRATtVA.
ARGUMENTO CONSTITUCIONAL DA ORIGEM. RECURSO
ESPECIAL VIA INADEQUADA,
1. Em primeiro lugar, a controvérsia foi decidida pela origem com
fundamento constitucional (princÍpio da irretroatividade das leis - art.
50, inc. XXXVI, da Constituição da República vigente), motivo pelo
qual a competência para apreciar e julgar eventual inesignação é do
Supremo Tribunal Federal e o recurso especial é via inadequada para
tanto. Precedente. 2- Em segundo lugar, não são aplicáveis à
espécie dispositivos do Código Tributário Nacional e do Código penal
porque, embora o especial tenha sido interposto nos autos de
execução fiscal, a multa imposta decorre do exercício do poder de
polícia pela Administração Pública - infração administrativa. 3.
Agravo regimental não provido.
(AgRg no REsp 761.í91.45, Rel. tvtinistro MAURO CAMPBELL
MAROUES, SEGUNDA TURIIA, jutgado em 1ZOV2OO9, DJe
27ÃY2009 - grifo nosso)
PROCESSO CtVtL E ADMTN_|STRAT|VO-- COBRANÇA DE MULTA

PELO ESTADO - PRESCR|ÇÃO - RELAÇÃO DE D|RE|TO púBLtCO
- CRÉDITO DE NATUREZA ÁOIT,IINISTNÁTIVA - INAPLICABILIDADE
DO CC E DO CTN - DECRETO 2Ü.91U32 - PRINCíPIO DA
SIMETRIA.
1. Se a relação que deu origem ao crédito em cobrança tem assento
no Direito Público, náo tem aplicação a prescrição constante do
Código Civil. 2. Uma vez que a exigência dos valores cobrados a
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título de multas tem nascedouro num vinculo de natureza
administrativa, não representando, por isso, a exigência de crédito
tributário, afastando-se do tratamento da matéria a disciplina jurídica

do CTN;
3. lncidência, na espécie, do Decreto 20.91V32, porque à

Administração Pública, na cobrança de seus créditos, deve-se impor
a mesma restrição aplicada ao administrado no que se refere às
dívidas passivas daquela. Aplicação do princípio da igualdade,
corolário do princípio da simetria.
Colaciono, ainda, as seguintes decisões rnonocráticas:
REsp 1.148.500Â/G, da relatoria do Mrnistro Castro Meira, DJ de
6.8.2009, e REsp 833.215CE, da lavra do Ívlinistro Mauro Campbell,
DJ de 3.í2.2009.
Dessa forma, incorreto o entendimento adotado pelo Tribunal de
origem, no que tange à aplicação de princípio contido no
microssistema tributário à circunstância distinta, situada na esfera
administrativa.
Assim, à luz desse novo posicionamento, caberá a instância ordinária
verificar a data do cometimento da infi'ação administrativa, com o
intuito de se definir qual dlploma normativo vigia à época dos fatos.

AgRg no AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1.109.511 - SP
t200ü0231212-0)
EMENTA: PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO - COBRANÇA
DE MULTA PELO ESTADO - PRESCRIÇÃO - RELAÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO - CREDITO DE NATUREZA ADMINISTRATIVA-
INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO CIVIL E DO CTN _ DECRETO
20.91V32 - PRINCíPIO DA SIMETRIA - ENTENDIMENTO
REAFIRMADO PELA PRIMEIRA SEÇÃO NO JULGAMENTO DO
RESP 1105442,RJ SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC,
1.Se a relaçáo que deu origem ao crédito em cobrança tem assento
no Direito Público, não tem aplicação a prescrição constante do
Código Civil.
2.Uma vez que a exigência dos valores cobrados a título de multa
tem nascedouro num vínculo de natureza administrativa, náo
representando, por isso, a exigência de crédito tributário, afasta-se do
tratamento da matéria a disciplina jurídica do CTN.
3.lncidência, na espécie, do Decrêto 20.91V32, porque à
Adminislração Pública, na cobrança de seus créditos, deve-se impor
a mesmâ restrição aplicada ao administrado no que se refere às
dívidas passivas daquela. Aplicação do princípio da igualdade,
corolário do princípio da simetria.
4. A Primeira Seção desta Corte, em 09.12.2009, por ocasião do
julgamento do REsp 11O5442/RJ, submetido ao rito previsto no art.
543-C do CPC, (acórdão pendente de publicação), reafirmou o
entendimento que é de cinco anos o prazo prescricional para
cobrança de multa de natureza administrativa com aplicação do
disposto no art. 1o do Decreto 2A.YV32.
5. Agravo regimental não provido. (Destaque nosso)

ADMINISTRATIVO E PROCESSI,JAL CIVIL. AGRAVO
REGIMENTAL. PODER DE POLÍCIA, SUNAB. APLICAÇÃO DE
MULTA. RETROATTVTDADE DA LEt MAiS BENEF|CA. APL|CAÇÃO
POR ANALOGIA DE REGRAS DOS DIREITOS TRIBUTÁRIO E
PENAL. tMPOSStBtLtDADE. TNFRAÇÃO ADÍUtNtSTRAT|VA
ARGUMENTO CONSTITUCIONAL DA ORIGEM. RECUR
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ESPECIAL VIA INADEQUADA. 1. Em primeiro lugar, a controvérsia
foi decidida pela origem com Íundamento constitucional (princípio da
inetroatividade das leis - art. 5o, inc. XXXVI, da Constituição da
República vigente), motivo pelo qual a competência para apreciar e
julgar eventual inesignação é do Supremo Tribunal Federal e o
recurso especial é via inadequada para tanto. Precedente.
2. Em segundo lugar, não são aplicáveis à espécie dispositivos do
Código Tributário Nacional e do Código Penal porque, embora o
especial tenha sido interposto nos autos de execução fiscal, a multa
imposta decorre do exercício do poder de polícia pela Administração
Pública - infração administrativa.
3. Agravo regimental não provido."
(AgRg no REsp 76í.í91Â5, Rel. Min. Írilauro Campbell Marques,
Segunda Turma, julgado em í2.5.2009, DJe 27.5.2009.)

No âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais não é
pacífico o entendimento a respeito da matéria:

EMENTA: ADMINISTRATIVO . ANIJLAÇÃO DE AUTO DE
INFRAÇÃO . INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS . IEF .
CoMPETÊNCIA - LEGISLAÇÃO APLICAVEL Comprovada a infração
consistente no consumo de carvão vegetal sem a prova de sua
origem ou procedência duvidosa, confirma-se a imposição de multa
pelo ato ilegal. O advento de lei posterior ao aulo de inÍração em
nada modifica a situação do infrator. Ela somente será aplicada aos
fatos posteriores à sua publicação, mas não àquele anterior, que náo
tem a sua validade afetada.(ApelaÇão Cível n.o 1.0024.04.464063-
9/001, Comarca de Belo Horizonte. Relator Des. WANDER
MAROTTA, 07i03/2006).

Nesse julgado, o Des. Wander Marotta fez consignar: O advento de
lei posterior ao auto de infração em nada modiflca a situação da
apelante. Ela somente será aplicada aos fatos posteriores à sua
publicação, mas não àquele anterior, que não tem a sua validade
afetada. É a aplicação do princípio da irretroatividade da lei, previsto
no art. 6o da Lei de lntrodução ao Código Civil ("a lei em vigor terá
efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito
adquirido e a coisa julgada"), e repetldo no art. 50, XXXVI, da Carta
da República ('a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico
perfeito e a coisa julgada").
Comprovada a infração e a legalidade do procedimento que a
confirmou, está correta a decisão hostilizada em julgar improcedente
o pedido inicial.

EMENTA: 'ADMINISTRATIVO ANULAÇÃO DE AUTO DE
INFRAÇÃO - TNST|TUTO ESTADUAL DE FLORESTAS - tEF -
CoMPETÊNCIA - LEcISLAÇÃO APL|CÁVEL Comprovada a infração
consistente no extravio das Guias de Controle Ambiental - GCA'S, e a
legalidade do procedimento que a confirnrou, confirma-se a imposição
de multa pelo ato ilegal. O advento de lei posterior ao auto de inÍração
em nada modifica a situação do infrator. Ela somente será aplicada
aos fatos posteriores à sua publicação, mas não àquele anterior, que
não tem a sua validade afetada. (Apelação Cível n.o
1.0024.04.4937 58-3/001 , comarca de Belo Horizonte, Relator Des
DELMIVAL DE ALMEIDA CAMPOS, 2110312006\,
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ADMINISTRATIVo. MULTA PoR INFRAÇÃO R ICOISLAÇÃO
AMBTENTAL. extcÊuctn DE DEpostro pREVto. RECURSo
ADMtNtsrRATtvo. tNocoRRÊNctA DE oFENSA Ao rEXTo
coNSTtrucloNAL. ApLtcAÇÃo DE LEI NovA A PRocESSo
EXTINTO. IMPOSSIBILIDADE. Em casos análogos ao presente,
relativos à exigência do desse depósito, não ocorrendo ofensa ao
rjisposto nos incisos LIV e LV do artigo 5o da Carta Magna, porquanto
não há, em nosso ordenamento jurÍdico, a garantia ao duplo grau de
jurisdição. Não se aplica ao caso a Lei Estadual n. 14.3O9102,
porquanto tal lei não pode atingir uma situação jurídica já
consolidada. Quando da edição da reÍerida lei o processo
administrativo já estava extinto. (Apelação Cível n.o

1.0024.02.733158-6/001, comarca de Belo Horizonte, Relator DES
MARTA ELZA, 13/05/2004).

EMENTA: Administrativo. AMBIENTAL. INFRAÇÂO. LEI mais
benéfica. RETROATIVIDADE. Art. 106 do CTN. LEI Estadual í0.561
de 1991. Revogaçáo. LEI Estadual '14.309 de 2002. Auto infracional.
Anulação. A LEI mais bênéficâ em infraçóes ambientais retroage, nos
moldes do art. 106 do CTN. No presente caso, a LEI Estadual 14309
de 2002 revogou expressamente a LEI Estadual 1056í de'1991, que
embasa o auto infracional, devendo o mesmo ser anulado. (TJMG:
Ap. Cív. no 1.0024.04.193876-21001,3" Câm. Cív., rel. Des. Àrtanuel
Saramago, DJ de 2010412007\.

EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADÀ/INISTRATIVO. AMBIENTAL.
RETROATIVIDADE BENÉFICA. POSSIBILIDADE. COM A

superveniência de legislação AMBIENTAL, qual seja a LEI
14.30212002, que leva à aplicação de MULTA administrativa menos
onerosa, coneta a RETROATIVIDADE benéfica da LEl, de modo a
favorecer o executado." (TJMG: Ap. Cív. no 1.0002.04.910517-0/001 ,

5" Câm. Cív., rela Desa Maria Elza, v.u., DJ de 2611012004).
Merece destaque o julgamento de relatoria da Desembargadora
Heloisa Combat para ilustrar melhor o que vem a ser entendido:
APELAÇÃO CÍVEL i REEXAME NECESSÁR|O N.
1.0024.07.449O74-9t002 APELAÇÃO CIVEL / REEXANTE
NECESSÁR|O N" 1.0024.07.4 4sO7 4-glOC2
Data da Publicação: 2811112008 lnteiro Teor:
EMENTA: AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO
AMBIENTAL - FEAM - RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA -
EXCEÇÃO - Apt,tCABtLtDADE EM CASO DE LACUNA NA
LEGISLAÇÃO AMBIENTAL - AUSÊNCIA DE DANO AMBIENTAL -
DOSIMETRIA DA PENA . RAZOABILIDADE
PROPORCIONALIDADE. - O princípio da RETROATTVTDADE das
leis caracteriza exceção, aplicável no direito penal e no direito
tributário, por expressa previsão constitucional e legal. No entanto,
diante da existência de lacuna em legislação AÍUBIENTAL vigente à
época da INFRAÇÃO e com o enquadramento correto dos fatos à
NOVA legislaçáo, esta, em uma interpretaÇão extensiva, deve ser
aplicada em detrimento da legislação antiga, em aprêço aos
princípios constitucionais da razoabilidadr: e
proporcionalidade, bem como da dosimetria da pena na INFRAÇÃO
administrativa, em buscâ da adequação da gravidade da INFRAÇÃO
à penalidade aplicada e capacidade financeira da empresa infratora,
atentando-se, ainda, para o fato de que a conduta omissiva nào
causou danos ao meio ambiente. - Sentença confirmada.
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No caso especíÍico exarninado no julgado, supra, a Relatora,
Desembargadora Heloisa Combat, reconheceu a incidência retroativa
da lei, ao fundamento de que o enquadramento correto dos fatos ela
o encontrara na lei nova,verificando a existência de uma lacuna na lei
em vigor à época da infração administrativa, mas reconhece a
excepcionalidade de retroatividade da lei.
Com efeito, a irretroatividade da lei é um princÍpio geral do direito,
podendo ocorrer a retroatividade apenas excepcionalmente e nos
casos expressamente previstos em lei, a exemplo da leÍ penal mais
benéfica, prevista
por razões humanitárias, e a retroatividade em matéria tributária.
Como não há lei estabelecendo essa possibilidade para o âmbito das
sanções administrativas, impõe-se respeito à previsão do art. 96 do
Decreto 44.84412008.
CONCLUSÃO
Nos termos da fundamentação expendicâ, opina-se no sentido de se

manter a observância dos termos do art. 96 do Decreto 44.84412008,
em vigor, combinada com a orientaÇão posta no Parecer AGE 15.047,
de 24 de setembro de 2010, quanto ao momento em que se tem
como deÍinilivamente constituído o crédito não tributário para o fim de
incidência do mesmo art. 96.
A consideração superior.
Belo Horizonte, 28 dezembro de 201 '1 .

NILZA APARECIDA RAMOS NOGUEIRA
Procuradora do Estado
Coordenadora de Direito Administrativo da Consultoria Jurídica
MASP 345.172-í - OAB/MG 91.692
APROVADO EM:28112111
SÉRGIo PESSoA DE PAULA CASTRo
Procurador Chefe da Consultoria Jurídica
Masp 598.222-8 - OAB/MG 62.597

Ora Excelências, é inconcebível que o Estado, órgão que deveria

padronizar seus procedimentos, tenha "dois pesos e duas medidas,', ou seja,

quando é para beneflciar a lei não retroage e quando é para prejudicar a lei

retroagirá. VeriÍica-se uma latente incoerência que fere a todo o arcabolso

normativo-doutrinário da Segurança Jurídica.

Buscando que os doutos experts relativizem os conceitos e as

aberraÇões trazidas no parecer no 15333/2014, pugna pela reforma da decisão

que fixou atualização com base em lei posterior mars prejudicial ao sujeito

passivo.

Vale chamar a atenção para as fls. 16 do parecer 15.333, em que a

parecerista cita o seguinte dispositivo do Parecer AGE 15.13gt2011, porem,

verificando-o, salvo melhor juÍzo, esse é inexistente no referido parecer,
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llógico, pois, nãc, foi localizado tal dispositivo para consulta no referido

parecer.
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Sopesadas todas as circunstâncias que desautorizam a retroação da Lei

à constituição do crédito à que deseja o recebimento, o Estado não encontra-se

amparado legal para alualizar o débito da multa com base no Parecer

15.33312014, vigente, devendo ser recalculada a multa e incidido sobre ela os

valores e correções devidas, eis que, inexistiu defesa apresentada, valendo-se,

portanto da norma descrita no art. 96 do Decreto 44.84412008, se for o caso.

Dessa Íorma, no julgamento dos autos de infração ambientais por parte

da autoridade administrativa, deve ser observado o regime geral, qual seja, o

"tempus regit actum", de forma que a lei aplicável será aquela vigente no

momento da ocorrência do fato gerador da sanção e sobretudo, no que tange

às infrações penais capituladas na Lei 9.605/98 (que dispõe sobre as sanções

penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio

ambiente), por óbvio, deve ser observado o regime da retroatividade/ultra-

atividade da lei mais benéfica.

lV - Do Princípio do ÀíOt\í BIS lN IDEM

Em linhas gerais, o princípio do non bis idem é que, ninguem pode ser

condenado duas ou mais vezes por um mesmo fato. Já foi definida essa norma

como "princípio geral de direito", que, com base nos princÍpios da

proporcionalidade e coisa julgada, proíbem a aplicação de dois ou mais

procedimentos, seja em uma ou mais ordens sancionadoras, nos quais se dê

uma identidade de sujeitos, fatos e fundamentos, e sempre que não exista uma

reiação de supremacia especial da Administração pública2.

O b,S ,n idem é intolerável. Assim, havendo mais de um processo

instaurado par a apuração do mesmo fato, em decorrência de procedimento

incleferido de Licenciamento Ambiental, ambos os processos instaurados

contra a recorrente com identidade de demanda, com as mesmas partes, o

2

fls.279

in osório, Fábio Medina. Direito Adnrinistrativo sancionador - sp : Editora RT, 2000,
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mesmo pedido e o mesmo fundamento, verifica-se litispendência processual

capaz de invalidar a presente decisão pela manutenção da multa3.

consta, conforme PARECER ÚtrilCO 1569430/2013, A EMPRESA FOI

AUTUADA nos Ais 49411 e 49412, ainda que por fatos diferentes, em total de 3

(três) autos de infração de uma mesma vistoria, ABSURDO!

Ao que parece a empresa encontra-se sofrendo uma PERSEGUICAO do

órgão licenciador que quer a qualquer custo, impedi-la de se regularizar, pois a

todo momento surpreende a autuada com nova demanda administrativa que

nunca se encerra, ademais, MAIS ABSURDO AINDA, NEGAR ASSIANTURA

DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA, totalnrente reconhecido como

possível pelo Decreto 44844-2008.

Tal princípio Vigora no Processo Civil e no Processo Penal, e, a fortiori,

no Processo Administrativo. Em messe administrativa pode-se dizer que os

requisitos são os mesmos dos de direito civil e penal, ou seja, há de haver

unidade de fato, sujeito e fundamento.

É inconcebível que a recorrente/defendente tenha que "pagar em dobro,

ou em triplo, como ê o caso" pela mesma infração. O firmamento do TAC com

a Superintendência virá a substituir toda a situação pretérita da recorrente que

no momento encontra-se em novo horizonte de regularização.

Além disso, se mantém arcando com vários custos operacionais de

adequação e de monitoramento das atividades para evitar a perda dos

benefÍcios lhe ofertados quando do deferimento da t-OC, portanto, firmar o

TAC, será a menor hipótese ao caso em comento.

Assim, o Decreto 44844-2008 dispõe:

AÉ. 63. Até cinqüenta por cento do valor da multa de que tratam os
arts. 60, 61, 62 e 64 poderão ser convertidos, mediante assinatura de
Termo de Compromisso com o órgão ambiental competente, em
medidas de controle, que poderão incluir ação reparadora a ser
realizada em qualquer parte do Estado, desde que cumpridos os
seguintes requisitos:

o,*",1",ffi Tll".lxnf ;J""':,ll'ls:?:ffii:1'rT:r1", jÍ::,'il:ff :X
de controle ambiental exigidas pelo órgãc ambiental competente;

3 TACRIM-SP- Rec.- Rel. Xavier Homrich - RT 52S1536
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ll - comprovação do recolhimento do valor restante da multa,
que não será convertido em medidas de interesse de proteção
ambiental e de recursos hídricos, nos termos deste artigo se não
aplicada a reduçáo a que se refere o § 2o do art.49;

lll - o infrator possua atos autorizativos ambientais, ou os tenhâ
Íormalizado, ainda que em caráter corretivo;

lV - aprovação pelo COPAM, CERH ou Conselho de
Administração do lEF, da proposta de conversão elaborada pelo
inÍrator. e

V - assinatura de Termo de Compromisso com o órgáo
ambiental competente, fixando prazo e condiçóes de cumprimento da
proposta aprovada pelos dirigentes dos órgãos ambientais
competentes.

§ ío O requerimento de conversão de que trata este artigo
somenle poderá ser realizado antes que o débito resultante da multa
seja inscrito em dívida ativa.

§ 20 A reincidência específica por agente beneÍiciado com a
conversão de multa simples em prestação de serviços de
preservação, melhorla e recuperação da qualidade do mero ambiente,
implicará a aplicação de multa em dobro do valor daquela
anteriormente impostâ.

V - Retificação da Multa yersus A Lesividade da Conduta do autuado

O Decreto no 6.514/08, que dispõe acerca das infrações e sanções

administrativas ao meio ambiente e estabelece o procedimento administrativo

federal para apuração das infrações que prêconiza.

Após uma leitura surpeficial deste decreto, a primeira impressão que se

tem é de que a proteção ao meio ambiente ficou mais rígida. Tem-se tal

impressão, primeiramente, em virtude dos valores elevados que as autuações
podem atingir, no teto de R$ 50 milhões. Mas analisanco as infrações de forma

mais atenta, veriÍica-se que novos tipos infracionais foram acrescentados por

tal decreto.

Talvez a maior rigidez trazida decorra do aumento da degradação do
meio ambiente e da crescente preocupação ambiental da sociedade
contemporânea. Mas também, pode ser que o texto tenha sido ocasionado pela

má reputaçáo ambiental de que goza o país internacionalmente, e que vem
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trazendo obstáculos aos produtos da economia nacional no mercado

globalizado. De qualquer forma, seja qual tenha sido a motivação, fato é que se

notou maior rigidez no trato da questão ambiental.

A primeira inovação é notada quando se analisa as sanções previstas.

Existe, pela primeira vez no ordenamento jurídico pátrio, a exigência expressa

de demonstração de culpa ou dolo para que se possa aplicar uma multa por

dano ao meio ambiente. Esta hipótese já esta implicitamente prevista pelo § 30

do artigo 72 da Lei 9.605/98, mas agora o decreto em comento exige

claramente a demonstração de negligência ou dolo para aplicação de multa

pecuniária simples.

O decreto ainda inova quando cria uma nova categoria de infrações

ambientais, que denomina como infraçôes de "menor lesividade", conÍorme é o

caso em tela. Em nenhum momento Íoi causado ATO LESIVO AO MEIO

AMBIENTE, até porque a empresa exercia suas atividades de acordo com a lei

vigente, e segundo leitura do Auto de Fiscalização indicado, foi penalizada com

bastante rigor.

Deverá ser revista a decisão uma vez que, incoerente se encontra com

as normas e posicionamentos técnico-jurídicos da atualidade.

Como defende da Silva, Jose Alexandre Gomes, no Trabalho

lr/onográfico de Pós Graduação em Direito Ambiental:

(...)Na verdade são três os valores axiológicos que a Constituição Federal, e

a legislação infraconstitucional, tentam conciiiar: a propriedade individual, o

desenvolvimento social e o meio alnbiente. De um lado o elemento individual,

o exercício na forma limitada pela lei do direito de propriedâde, de outro, o

elemento social, os benéÍicos para colehvidade quando se exerce uma

atividade, obra ou empreendimento, e por último, o elemenlo ambiental, a

tutela do meio ambiente para a atual e as futuras geraçóes, e tudo isso em

lma confluência harmônica, dentro do possível e do sensato, no melhor

estado da lécnica, buscando: o progresso econômico, individuâl e ou coletivo

com o devido amparo ao meio ambiente. Os esforços terão que ser no

sentido de que, sem que se dê preeminência a um em detrimento dos outros,

seia na aplicação destes valorel; proporcionado a melhor forma de se

oferecer uma boa qualidade de vidâ aos hãbitantes do país, quer seja no

meio uôano, quer no rural, sent obstar c livre exercício do dirêito de
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propriedade, o crescirnento social e sem descurar do meio ambiente. É o que

se denomina de triangulação dinâmica da sustentabilidade ecoeficiente, em

que se tem em cada um de seus vértices a mesma ímportante angulação: o

socialmente justo, o economicamente viável/eficiente e o ecologicamente

prudente, em suma, o ecodesenvolvimenÍo soola/ susÍenÍado"(...) (2008)

VI. DOS PEDIDOS

De fato, impende ressaltar que inexiste distinção ontológica entre

sanções penais e administrativas, sendo una a pretensão punitiva estatal.

A farta documentação prova o rigor do empreendimento em adequar-se

âs normas técnicas exigidas para seu funcionamento; tanto que tem a seus

prazos ainda em fruição para as devidas adequações que já está fazendo,

mesmo sendo corretiva, do seu empreendimento, concedida pela própria URC.

Portanto, quando da reanálise em sede de Defesa, requer:

1. A ANULAçÃO do Auto de lnfração 61498t2012, com o respectivo

cancelamento total da multa em razão da flagrante prescrição, com aplicação rn

bonam partem, analogicamente o DECRETO 6.514 de 2008, outrossim, sejam

aplicadas as outras modalidades de prescrição de decadência, eventualmente

existente no momento da análise da presente defesa;

2. A redução do valor da multa, em percentuais, índices e proporções do tempo

da infração, caso esses sejam mais benéficos, de acordo com o art.g6 do

Decreto 44.84412008, o que propõe desde já oferecer, após notificação da

decisão, proposta de conversão a que fazjus;

3. Assim não entendendo, seja aberto prazo parc alegações finais e/ou

sustentação oral, no prazo legal;

4. Ao final, após todos os pedidos alternativos, requer fazer jus â assinatura de

TERMO DE AJUSTAMENTO de conduta, conforme Decerto 44844t2012, eis
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que constotodo degrodoçôo ombientol, contemplondo projeto o ser

opresentodo poro conversõo do multo simples;

5. ReduçÕo do multo nos volores juridicomenÍe e legolmente cobíveis,

exceluodos entendimentos do AGE, ossim, os determinodos pelo Governo

em lei;

ó. Perício Técnico à comprovor os reguloridodes dos otividodes, conforme jó

explicitodos pelos técnicos do SEMAD no LOC otuolmente vigente.

Pede e espero o juslo deferimento.

, 02 de ogosto de 2017

E PAULA BALBINO PATRI CIA INGRID DA S. PARMA
Âo GADA OAB-MG r ó5.350
o B-MG 109.ó12
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