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Govemo do Estado da Minas Gerais
Sistêma Estadual ds Meio Ambiênte
Fundaçáo Estadual do Meio Ambiente
Diretoria de llonitoramento e Fiscalização Ambiên
Gerência de Fiscalização

Visto

OFÍCIO NO 032/201 O GFISC/DMFA/FEAM

Prezado Senhor:

Comunicamos que na vistoria realizada em 0210212010 nas
empreendimento, veriÍicou-se que o seu funcionamento
desacordo com a Legislação Ambiental vigente.

Belo Horizonte, 23 de março de 2010.

Ref.: Encaminhamento de Auto de lnfraÉo
Processo COPAM: 04005/2006

instalaçôes deste
encontra-se em

Em vista disso, Íoi lavrado o Auto de lnfração ne 0O791412010, que estamos
encaminhando.

Na oportunidade, lembramos que, nos termos da Legislação Ambiental vigente,
essa empresa dispoe do prazo de vinte dias, contadc a partir do recebimento
desse ofício, pare apresentar defesa endêreçada à FEAM - Fundaçáo Estadual de
Meio Ambiente, localizada na Cidade Administrativa do Governo de Minas -
Edifício Minas - Rodovia PreÍeito Américo Gianetti, s/no, Serra Verde - Belo
Horizonte/MG - CEP: 31.630-900.

Atenciosamente.

h"l"'^
Joáo Carlcis da Silva Monteiro

Gere4te de Fiscalização

A
UNI STEIN DO BRASIL LTDA.
RODOVIA DR. OTÁUO COSTA, N'800, DISTRITO DE DR. LUND
PEDRO LEOPOLDO. MG
CEP: 33.60G000

FEAM - FundaÉo Estadual de Mêio Ambiêrüe - Cidade Administrativa do Govêrno de Minas - Edificio Minas
Rodovia Prêfêito Amêíco Gianetti, s/n, Serra Verde - Belo Horizonte/Mc - CEP: 3'1.ô3G900.

home page. w,&w. meioambiente.mg-gov. br

ll



GOVENNO DO ESTÂIX) DE MINA§ GERAÍS
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE É
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL. SEMÁD
SisteÍDâ Estadual de Meio Aobi€nte - SISEMA
Conselho Estâduâl de Politica Ambiental - COPAM
Conselho Esradual de Recursos Hidricos - CERH
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À cÂuenaNoRMATTvA REcURSAL Do copAM
Rodovia Papa João Paulo tr, n'4143, edúcio Minas - 2'andar
Serra Verde - BH/MG
CEP: 31.630-900

RECEBEMOS

NAI/FEAM

l\t l\ t?í/
t-

AUTO DE INFRAÇAO N'79't4/201,0
PROCESSO ADMINISTRATIVO COPAM n" 4005 / 2006 / 001, / 20-10

UNI-STEIN DO BRASIL LTDA., pessoa jurÍdica de direito privado, inscrita sob

CNPJ n'1,7.099.987/000146, com sede Rodovia Dr. Otávio Costa, no 800, Pedro

Leopoldo/MG, CEP: 33.600-000, por seus procuradores inÍra-assinados,

inconformada, data aênia, com a decisão proferida pela Fundação Estadual de

Meio Ambiente, comunicada através do Ofício no 182/ 2020

NAI/GAB/FEAM/SISEMA, que manteve a penalidade de multa aplicada no

Auto de InÍração em epígraÍe, vem, com Íulcro no aftigo 66 do Decreto Estadual

n' 47 .383 / 201.8, interpor o presente

RECURSO ADMINIS

pelos fatos e fundamentos que a seguir articula.

Termos em que pede deferimento.

Belo Horizonte, 09 de novembro de 2020,

Pp. |oão aulo Campello de Castro
OAB 10.660

.,,
Pp. Aía Rafaella Trindade
oAB/\,rG 1,42.691

/ v{vw

Pp. eibéIle Reliía Nunes
OAB/\,IG 175.990

1s00.01.094s6 47 / 2o2o-!t

lililiillllllillllllllllilill lllrlill llillllilillliiillil lllillil lllllillllillil lillil

SEMAD/DAINF

Rua São João Evangelista, no 359, São Pedro - Bêlo Horizonte / MG, CEP: 30.330-152
Têr.: (31) 3280-3509 - Fax: (3í) 3280-3501

www.campellocastro.com.br
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1. BREvESÍNrEsrDosFATos

Em 31.03.2010 a Recorrente foi surpreendida com o recebimento do Auto de

InÍração no 7914/ 2010,lavrado em 23.03.2010 tendo, naquela oportunidade, sido

apresentada Defesa Administrativa tempestiva.

Referido Auto de InÍração sancionou à autuada, ora Recorrente, por fabricar

peças pré-moldadas de concreto sem possuir Autorização Ambiental de

Funcionamento - AAF, causando degradação ambiental caracterizada pelo

lançamento dos efluentes de lavagem, inclusive das vasilhas e peças contendo

óleo, para uma canaleta de terra que é direcionada para o Ribeirão da Mata, e

ainda o lançamento de esgoto doméstico da edificação de Apoio Administrativo

in natura no Ribeirão da Mata.

Em sede de Defesa, a Recorrente havia argumentado, a inadequação da

capitulação legal, bem como inocorrência de poluição ou degradação ambiental

bem como a falta da anterior advertência.

No entanto, após análise da Defesa, o D. Presidente da FEAM julgou por bem

INDEFERIR a Defesa que havia sido apresentada e manter o Auto de InÍração

bem como a penalidade de multa simples aplicada no valor de R$ 20.001,00 (vinte

mil e um reais), com as devidas atualizações.

Decidiu ainda pela exclusão da penalidade de suspensão das atividades. A

Recorrente foi comunicada desta decisão por meio do Ofício n' 182/ 2020

NAI/GAB/FEAM/SISEMA.

No entanto, conÍorme restará demonstrado, a r. Decisão que manteve a

penalidade de multa não poderá prosperar, tendo em vista a ocorrência de

prescrição, considerando que a Recorrente não cometeu inÍração à legislação

ambiental, os quais ensejaram a interposição do presente Recurso.

D

o

Rua Sáo João Evangelista, no 359, Sáo Pedro - Belo Horizonte / MG, CEP: 30.330-'152
Tel.: (31) 328G3509 - Fax: (31) 3280..3501

www.câmp€llocastÍo.com.br
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2. DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
.,slll

2.1. Da Tempestividade

A Recorrente tomou ciência da Decisão proferida nos autos do Processo

Administrativo referenciado em epígrafe, por meio do Ofício n' 182/ 2020

NAI/GAB/FEAM/SISEMA, recebido via correios no dia 08.10.2020 (quinta-

feira), conÍorme comprovante de rastreamento de objeto JU545537138BR anexo.

Nos termos do art. 66 do Decreto Estadual n' 47.383/2018, o ptazo para

apresentação do Recurso é de 30 (trinta) dias, contados da data da notificação do

interessado.

Logo, tendo-se em vista que o prazo inicial deu-se em 09.10.2020 (sexta-feira),

contando-se os 30 dias, tem-se como ptazo Íinal o dia 07.11.2020 (sábado). Como

não há expediente administrativo aos finais de semana, o ptazo é prorrogado

para o próximo dia útil.

Nestes termos, figurar-se-á como dies ad quem para a interposição do presente

Recurso o dia 09.1L.2020 (segunda-feira).

Diante do exposto, protocolado então, antes mesmo desta data, o presente

Recurso é maniÍestamente tempestivo.

2.7. Do Preparo

Neste ato, a Recorrente Íaz juntr o comprovante do recolhimento da taxa de

expediente prevista no item 7.30 da tabela A, a que se refere o art.92 da Lei no

6.763/1975, para Íins de conhecimento do Recurso nos termos do art. 68, VI do

Decreto n" 47.383 / 2018.
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Como preliminar do presente Recurso, cumpre à Recorrente demonstrar que o

Processo Adminiskativo decorrente do Auto de Infração no 7974/ 201,0 foi

alcançado pela prescrição intercorrente quinquenal, conforme previsto na

doutrina e pela aplicação do art. 1o do Decreto Federal n" 20.970 / 1.932.

A prescrição intercorrente, de acordo com o ensinamento de Maria Helena Diniz,

"é admitida pela doutrina e juisprudência, surgindo após a propositura da ação. Dá-x

quando, suspensa ou interrompida a exigibilidadt, o processo judicial fca paralisado por

incúia da Fazsnda Pública". É, pois, a prescrição que se verifica no curso do

Processo.

A Jurisprudência já se maniÍestou inclusive sobre o regramento da prescrição

intercorrente nos autos dos processos de apuração de multas ambientais,

corúorme colacionado a seguir:

DECISAO MONOCRÁTICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO PÚBLICO NÀO ESPECIFICADO. ML]LTA
ADMINISTRATIVA, INFMÇ/4O AMBIENTAL, FEPAM.
PRESCRTÇÁO TNTERCORRENTE. DECRETO N" 20.910t32.
OCORRENCIÁ. 7. Forçoso o rcconhecimmto ila prescição
interconmte em processo administratiao relatioo a multa
ambiettal quando decorridos mais de cinco anos ertre a data
da int*yosição do recarso e sua análise pelo órgõo
competeflte. Aplicaçao do Decreto n' 20.910/32.2. Matéia que

ercontrn solução unânime pelos integrantes da Côrnara. AGRAVO
DE INSTRUMENTO PROVIDO. (Agraao dt Instrumento, No

70083304824, Quarta Cômnra Cíael, Tibunal de lustiça do RS,

Relator: Antônio Vinícius Amaro da Sihteira, Julgndo em: 30-03-

2020) (T]-RS - AI: 70083304824 RS, Relator: Antônio Vinícius
Amaro da Silveira, Data de Julgamento: 30/03/2020, Qoarta
Câmara Cível, Data de Publicação: 05 / 05 / 2020) (GriÍou-se)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATOKIA - SÁNÇ,,{O
ADMINISTRATIVA - INFR,,4ÇÃO AMBIENTAL
PRESCRTÇÁO INTERCORRENTE - PROCESSO

ADMLNTSTRATIVO - PARALTSAÇÃO - PRAZO - DECRETO

)L
/

3. DA PRESCRIçÃO INTERCORRENTE QUINQUENAL

Rue São João Evangelista, no 359, Sáo Pedro - Belo HoÍizonte i MG, CEP: 30.330-152
Tel.: (31) 3280-3509 - Fax: (31) 328G350í
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N" 20.910/32.1- Na ausência de rcgulamentação específica, no
ômbito ilo Estailo ile Minas Gerais acerca da prescição
intercoffente ila pretensão punitioa ilo ente público,
ilecotrente ile infração ambimtal, aplica-se por analogia, o
prazo ile cinco anos preoisto t o Decreto n' 20.9L0/32,
incidente às pretensões em face da Fazenda Pública; 2- Há
prescição intercorrente da pretensão punitioa quando o
proceilimento ile apuração do auto de infração ambiental fica
paralisado, injustificailamente, por período supeior a cinco
anos. (TJ-MG - AC: 10000180570434004 MG, Relator: Renato
Dresch, Data de Julgamento:L0/10/2019, Data de Publicação:
11, /10 /2019) (GriÍou-se)

EMENTA: APEIAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS A EXECUÇÃO
FISCAL - MULTA POR TNTR,4ÇÀO AMBIENTAL
PRELIMINÁRES - NULIDADE DA SENTENÇÁ
CERCE/.MENTO DE DEFESA - PRESCRIÇÁO
/NTERCORRENTE NO PROCESSO ADM]NISTRATIVO .
PRAZO QUTNQUENÁL - NÁO TRÁNSCURSO DO IAPSO
TEMPORAL.
1.- A constatação de que o Magtstrado enumerou os motiaos de seu

conaencimento desfgura a tese de nulidade por ausência de

fundamentação, 2- O defeimento ao pleito de juntada do processo

ndministratiao para constituiçõo do crédito por infraçao ambiental
infrma a alegação dr cerceamento de defesa.

3- Os processos administratittos dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municipios não são abrangidos pelo nrt. 1o, §1o, dn Lei Federal

9.873/99, aez que esse limita a estabelecer o prazo prescricional de

três anos no âmbito da Administração Pública Federal diretn e

indireta. Precedente. 4- A prescição da multa ambimtal, por
não ter caráter tributário, é re§ila pelo prazo quinqumal
preoisto to Decreto 20.9104932, Precedmte.
5- A demonstração de que o processo administratioo para

consütuição do crédito não esteoe paralisado por mais de 5 (anco)

anos obsta o acolhimento dn tese de prescição
intercorrente. (TJMG - Apelação Cível 1.0335.17.003186-

8/001, Relator(a): Des.(a) Carlos Heruique Perpétuo Braga ,

19" CÂMARA CÍVEL, lulgamento em 28 / 02 / 2019, publicação
da súmula em72/ 03 /2019) (Grifou-se)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXÊCUÇAO
FtscAL - EXCEÇÃO DÊ PRÉ-EXECLITIVLDADE - MLLLTA
AMBIENTAL - NOTIFICAÇÀO DO AUTO DE INFR,AÇÁO
ENVIADA Á ENDEREÇO DIYERSO DO AUTUADO -
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÀO DO PRE]UÍZO

Rua São João Evangelista, no 359, São Pedro - Belo Horizonte / MG, CEP: 30.330-152
Tel.: (31) 3280-3509 - Fax: (31) 3280-3501

www.campellocâstro.com.bÍ

5)

t)>/



f\ com
COSI

oallo
l'o

6

fuír§rltaíio § Âss€6soÍio -lrtdaô

rNrxrsrÉrucm DE NULTDADT - prcaoÉructe - NÃo
oconRÉrucre - rRrscRrçÁo - wÁo veruncaçÃo
NULTDADE Do AUTI or mrneçÃo poR ausÉwcla or
uouvaçao - ruÂo ocoRnÉrucra - pREsuNÇ,,{o
REATIVA DE VERACIDADE, LEGALIDADE E

LEG|TTMnDADE Do ATo ADMINISTRAUvo - woteçÃo
no pnmcípto DA TrprcrDaor - NÃo vtrurrcaçao.
1 - O objeto da exceção de pré-executitidade cinge-se às questões

referentes aos pressupostos processuais do feito executitto, bem como
àquelas referentes aos caracteres do título executitto, quais sejam,

certeza, liquidez e exigibilidade, desde que haja prota pré-constituída
dos fatos trazidos pelo excipiente, ndo se admihnda, portanto, dilafio
probatóia.2 - O reconhecimento de nulidade, ainda que absoluta,
nos processos administrntitto e judicial dependem da comprooação do

prejuízo, em homenagem ao brocardo "pas de nullité sans grief."
3 - Tratanilo-se de multa ailministratioa por oiolação à
legislação ambiettal, e consideranilo que os fatos ensejadores
da referida penalidade ocorreram efitre os anos ile 2000 e 2003,
aplica-se como terrno inicial do prazo decadmcial para
constituição da refeida multa a data em que a autoridade
ambiefltql tomou ciência da refeida aiolação, nos tetmos do
art. 57, ila Lei Estailual no, 1.4.309/2002, E, na falta ile prmisão
de prazo específico para o exercício ile tal poder, aplica-se o
prazo de cinco anos preoisto no art, 7o do Decreto-lei no.

20,910rt%2. 4 - Segundo posicionamento do Supeior Tibunal de

Justiça, a ki n", 9.873/99 não se aplica às ações administratiaas
punitittas deserutolaidas por Estados e Municípios, em razão da

limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal, nos termos de

seu art.7o. 5 - Nos termos da Súmula n". 467, do STI: " Prescreue

em cinco anos, contados do término do processo administratiao, t
pretensão dn Administração Pública dc promoaer a execu@o da

multa por infra@o ambiental." 6 - Nos termos do art. 364, CPC/73
(art. 405,CPC/15), gozam de presunção relatiua de z,eracidade ns

declarações constantes num documento público que conesponderem
aos fatos que o agente público atestar terem sido por ele constatados,

uma aez ocorridos efi sua presençn, ou se se refeirem a fatos de seu

própio conhecimento. (TJMC - Agravo de Instrumento-
Cv 1.0625.16.004823-1 / 001,, Relator(a): Des.(a) Jair Varão, 3"
CÂMARA CÍVEL, julgamento em04/70/201.8, publicação da
súmula eml6/ 70/ 20LB) (Grifou-se)

No que tange a matéria de Prescrição Intercorrente, ressalta-se que tal instituto

jurídico justifica-se na necessidade de estabilização e segurança jurídica nas

Rua São João Evangelista, no 359, São Pedro - Belo Horizonte / MG, CEP: 30-330-152
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relações entre o administrado e a Administração Pública, conÍigurando-5é, na sua

generalidade, como a perda de um direito de ação atribuída a um titular. E em

verdade, também, caracteriza-se como um Íato que saneia as situações

conÍlituosas instauradas no seio da sociedade. Erige-se, portanto, como uma

garantia fundamental.

Se assim ê no âmbito do Processo Judicial, com maior razão também há de sê-

lo no seio dos Processos Administrativos, onde as autoridades administrativas

detêm um poder muito mais discricionario de atuação nos feitos, porquanto neles

funcionam, a um só tempo, como parte e juiz.

Seria contrário ao Princípio Constitucional da Moralidade Administraüva,

consagrado no art. 37 da Constituição Federal de 1.988, admitir-se que a

Administração Pública pudesse ficar inerte pelo tempo que bem entendesse,

sem maiores cuidados quanto à movimentação dos processos administrativos,

ao argumento de que não estaria sujeita à decadência ou prescrição, enquanto

não proferida a decisão final administrativa.

Insta salientar ainda, que o inciso o art. 5o, LXXUI da CR/88 consagra o

Princípio da Razoável Duração do Processo, elevado como garantia fundamental,

assegurado a cada indivíduo. Nessa esteira, a observância dos prazos

prescricionais toma-se imprescindível para assegurar direitos fundamentais aos

administrados.

Quanto à prescrição intercorrente, no âmbito do Estado de Minas Gerais são

omissos tanto a Lei Estadual n' 1.4.184/ 2002, que dispõe sobre o processo

administraüvo no âmbito da Administração Pública do Estado de Minas Gerais,

quanto a Lei Estadoal n" 7.772/1980, que trata da Política Ambiental deste Estado

e o seu regulamento, o Decreto Estadual n" 47.383/2018, bem como o Decreto

Estadual n" M.844/ 2008, vigente à época dos fatos.

Rua São João Evangelista, n'359, Sáo PedÍo - Belo HoÍizonte / MG. CEP: 30.330-'152
Tet.: (3í) 3280-3509 - Fax: (31) 3280-3501
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Ademais, a Lei Estadual rf 21..735 / 20'15, que dispõe sobre a aoÍrstituição de

crédito estadual não tributário se omite, inexplicavelmente, quanto à prescrição

intercorrente, consagrando desta forma, data vênia, a inércia e a ineficiência da

Administração Pública Ambiental.

Urge salientar que, a ausência de normas estaduais instituindo e regulando a

questão da prescrição intercorrente, não reproduz a ideia de que a

Administração Pública Estadual pode desconsiderar, literalmente, os

Principios da Eficiência, Moralidade Ses41ança Jurídica, da Duração Razoável

dos Processos dentre outros.

No presente caso, trata-se de multa de natureza ambiental, que não possui

natureza tributária, de modo que o exame da alegada prescrição intercorrente

deve ocorrer à luz do Decreto Federal n' 20.9'10 / 1.932, uma vez que a legislação

estadual é omissa, senão veja:

Art. 1o As díaidns passiaas da União, dos Estados e dos Municípios,
bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazcnda federal,
estndual ou municipal, seja qual for a sua nafureza, ?rescreaem efi
CINCO ANOS contados da data do ato ou fato do qual x
oiginarem. (Grif ou-se)

(...) a relaçao juidica que deu oigem ao crédito cobrado por execução

fscal, embora não sendo tributáia, é de índole qdministratioa, com
prescição ilisciplinada não no CTN ou no Cóiligo Cioil, mas
no Decreto 20.9L0/32. (REsp. 280229/RJ - Relatora Ministra
Eliana Calmon - j. em 16.4.2002). (Grifou-se)

Dessarte, a aplicação do referido Decreto às execuções fiscais de crédito não

tributário foi permitida pelo STJ, diante da ausência de norma específica regendo

a prescrição dos créditos desta natureza e aplicando o princípio da isonomia, ou

seja, aplica-se o mesmo prazo prescricional nas relações entre o particular e a

Fazenda Pública.

L+
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A Jurisprudência já se maniÍestou inclusive sobre o regramento da prescrição

intercorrente nos autos dos processos de execução de multas ambientais, com a

aplicação do Decreto no 20.910/ 1932 conÍorme colacionado a seguir:

ACRAVO DE INSTRUMENTO. AÇAO DE EXECUÇAO
FtscAL - MULTA AMBTENTAL - EXCEÇÀ? oe pxÉ-
ExECUTtvtDADE - pREscRlÇÁo INTERCoRRENTE
ADMtNtsrRATtya - ocoRRÉNCIÁ - RECURSo A euE sE
DA PROVIMENTO. A exceção de pré+xectttiaidaile , embora xja
defesa do execatado, não tem caráter de embargos podendo tratar
apenas de matéia de ordem pública sujeita ao conhecimento de ofício
do julgador que não demanda dilaçao probatóia. Tratanilo-se ile
multa ambimtal, o prazo presc,ricional é o quinqumal
contido no art. 7o ilo Decreto n" 20.91.0/32. Apesar de
ilisciplinar o Decreto as pretensões contra a Fazmila Pública,
deoe ser aplicado extensioamerrte aos seus créditos, desde que
ottro prazo não seja preoisto em lei especial, em razão do
pincípio da isonomia. Ficando o processo administratizto
paralisado por mais de cinco anos, deoe ser reconhecida a
prescricão intercorrente administratiaa. (Agravo de
Instrumento-Cv 1,.0723.1,6.004851-8/001 0761928-
44.2018.8.13.0000 (1) Relator(a) Des.(a) Belizário de Lacerda,
Câmaras Civeis/7u CÂMARA CÍVEL, Súmula: DERAM
PROVIMENTO AO RECURSO, Data de Julgamento
09/10/2018. Data da publicação da súmula 15/1,0/2018)
(GriÍou-se)

Portanto, na ausência de disposição normativa no êEbitq de Estado de Minas

Geais, acerca da prescrieão intercorrente no âmbito do processo administrativo.

â

deve-se considerar o DECRETO N ' 20.910/32. D,ua oue seia considerado o

odo u uenal aÍa a ão da dita au a

ln casu, o Processo Administrativo decorrente da lavrafura do Auto de InÍração

n" 7914/2010 QUEDOU-SE PARALISADO por peíodo SUPERIOR À rO AUOS,

veja-se:
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r' O processo em questão se iniaou com a laorahtra do Auto fu Infraçao êm março

de 2010, sendo a Recorrente cientifcada na data de 31.03,2010, oportunidade na

qual a Reconente apresentou Defesa Administrahua no prazo de 20 dias, ou seja,

no dia 20.04.20110.

/ A pimeira decisão profeida no processo administratipo oeio a ocorrer somente

em 23,04.2020, com a elaboração do Relatóio de Análise da llma. Analista

Ambiental da FEAM de fls. 37/39tt, e com posteior decisão profeida em

20.05.2020.

Ou seja, somente APÓS EXATOS 10 ANOS é que o órgão ambiental realizou o

julgamento da Defesa Administrativa, nos autos do Processo Administrativo

n' 4005/2006/001/2010, para aplicar a penalidade de multa no valor total I{l§

20.001,00 (vinte mil e um reais) já corrigidos perfazendo o valor de R$ 59.530,57,

apesar de ter mantido a penalidade de suspensão das atividades.

Nesse sentido, resta caracterizada a extincão do e)iercÍc:ie do direito de punir da

Administração Pública, uma vez que o Drocesso foi alcancado pela prescricão

ouinouenal, nos moldes do art. 1o do Decreto n" 20.910/1932.

Ora, não nos p,úece duração razoâvel, oue um Drocesso demore tantos anos

ateral dade dos atos analisados Administr ão Públ

mormente, quando esta é a única beneficiada pela demora, visto oue o

tÍanscuÍso temporal aumenta consideravelmente o valot oue será devido ao

final do DÍocesso, devido a incidência de iuros e correcão durante o período de

tramitação administrativa do processo.

A prescição e, também, a prescição administratioa, t;isam a estabilidade e a segurança

das relações sociais, produzindo, por consequência, efeitos tranquilizadores das relações

juidicas, ante ao limite temporal que estatuem para o efeito das formulaSes das

pretensfus hauidas por tdequadas, tanto no que se refere ao administrado, quanto também

em relação à Administração Pública. (SILVEIRA, ].C.C. Da Prescrição

Rua São Joâo Evangelista, no 359, São Pêdro - Belo HoÍizonte / MG, CEP: 30.330-152
Tê1.: (3í ) 3280-3509 - Fax: (3'l ) 3280-350í
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Ora, seguindo os entendimentos supra apresentados, EM NADA SE LEGITIMA

A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA OMISSA A BENEFICIAR.SE DE SEU

PRÓPRIO DESCASO. O administrado não pode ficar à mercê do Estado, de um

modo geral, submetido ao constrangimento de um processo, pelo tempo que o

Estado entenda oportuno, ou que venha a manifestar interesse no

prosseguimento da demanda. A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA HA DE ESTAR

SUBMETIDA AOS PRINCÍPIOS GERAIS DO DIREITO E AS GARANTIAS

FUNDAMENTAIS DE MODO INFLEXÍVEL.

Portanto, não se pode afastar da Administração Pública Estadual o instituto da

prescrição intercorrente ou até mesmo da decadência de seus atos, haia vista que,

no presente caso, resta evidente a desídia e a morosidade por parte desta, quando

da paralisação do processo por mais de 10 anos, por inação do próprio Estado.

Diante de todo o exposto e, em respeito aos Princípios Constitucionais da

Duração Razoável do Processo, da Segurança Jurídica, da EÍiciência e da EÍicácia

da Adminisüação Pública, haja vista a evidente lacuna na legislação estadual,

bem como da doutrina exposta, deve ser ANULADO o Auto de Infração no

7914/2070 e ARQUIVADO o respectivo processo, em razão da prescrição

intercorrente QUINQUENAL que alcançou o processo administrativo em

oallo
l'o
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Adminishativa e o Princípio da Segurança Jurídica: significado e sentido. Tese

de Doutorado. UFPA. Curitiba. 2005)

Agora, não pode a Administração Pública submeter o administrado à

insegurança jurídica de, ultrapassados 10 anos sem nenhum ato executório,

decidir elaborar p ecer de indeferimento contra a Defesa Administrativa

anteriormente apresentada.
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Apenas ad argumentandum, na Íemota hipótese do Auto de Irúração não ser

anulado pelo fundamento preliminar supra apresentado, o que se admite apenas

por uma hipótese, cumpre a Recorrente demonstrar os motivos que enseiam o

reenquadramento da infração e consequente redução da penalidade de multa

ora aplicada.

Primeiramente, não há que se discutir que atos realizados pela administração

gozam de presunção de legitimidade e veracidade tendo em vista que tal

premissa é inquestionável.

4,1. Do Reenq uadramento da InÍracão -Ausência de Desadacão ou
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Cabe a Recorrente esclarecer neste momento, que a inÍração imputada ao

empreendimento foi desenvolver atividade de fabricação de peças-pré moldadas

de concreto, sem possuir AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL DE

FUNCIONAMENTO - AAF o que, supostamente teria CAUSADO

DEGRADAÇÃO AMBIENTAL caracterizada pelo lançamento dos efluentes de

lavagem, para uma canaleta de terra que era à época direcionada para o Ribeirão

da Mata, além do lançamento de parte de seu esgoto doméstico in nafura no

Ribeirão da Mata.

Devido a esta conduta supostamente inÍracional, o agente fiscalizador sancionou

à Recorrente a conduta descrita no código 777 do Decreto Estadual n'

44.8M/2008, vigente à época dos fatos, veiamos

Rua São João Evangelista, no 359, São Pedro - Belo Horizonte / MG, CEP: 30.330-152
Tel.: (31) 3280-3509 - Fax: (31) 3280-350í
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4. DO MÉRITO - DO REENQUADRAMENTO DA INFRAÇÃO

Entretanto, devemo-nos relembrar que referida presunção é relativa e,

demonstrado o vício, ou a falha cometida pela Administração Pública, o ato

poderá ser discutido e revisto na esfera administrativa, como deverá ocoÍrer no

caso sob anáIise.
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üdigo 117
Funaonar sem autoização ambiental de funcionamento, desde que
não amparado por termo de ajustamento de conduta com o órgão ou
entidadc ambiental competente, se constatada a existência de
p oluição ou ilegrailafio ambiental,

Ocorre que, a conduta adotada pela Recorrente, por si só, não pode ser

considerada como deEÍadaeão ou poluição ambiental.

ConÍorme se sabe, a poluição ambiental é toda aquela capaz de gerar dano

ambiental que, nas palavras do conceituado doutrinador Bessa Antunes: "l o

prejuím ao meio ambiente, é a lesão aos recursos ambientais, com conxquente degradação

- alteração adoersa ou in pejus - do equilíbio ecológico e da qualidade de aida". (ln

MILARÉ, Édis. Direito do Ambiente. Doutrina - prática - jurisprudência -
glossário. 2. ed. rev., ampl. e atualiz. São Paulo: RT, 2001. p.427 e 428)

Ora, a conduta advinda das atividades da Recorrente, em momento algum

causou dano ambiental, haja vista que não houve contaminação do Ribeirão da

Mata.

Para fundamentar a manutenção da multa, a llma. Sra. Analista Ambiental em

seu Parecer Jurídico de indeferimento inÍormou que, nos termos da Lei Federal

n' 6.938/81 que estabelece a Política Nacional de Meio Ambiente, para a

configuração da poluição ou degradação basta o lançamento de matérias em

desacordo com o padrão estabelecido ambientalmente e até mesmo a mera

alteração física/estéüca do meio ambiente, veja-se:

Art. 3" Para os fns preaistos nesta Lei, entendt-se por:
(...) omissis
ll - degadação da qualiilade ambimtal, a alteração adoerca
ilas caracteústicas do meio ambiente;
III - poluição, a degradação da qualidade ambiental resultante
ile atioiilailes que ilireta ou iniliretamente:
(...) omissis

Rua Sáo João Evangelista, no 359, São Pedro - Belo Horizonte / MG, CEP: 30.330-152
Tel.: (31) 328G3509 - Fax: (31) 3280-3501

www.campellocastro.com.br
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d) afetem as condições estéticas ou
ambiente;

Ocorre que, em simples análise do dispositivo acima destacado, é possível se

veriÍicar que ao contrário do aÍirmado no Parecer Único, para conÍigurar seja

degradação seja a poluição ambiental, é necessário a alteração das condições e

características do meio ambiente.

Como pode este d. órgão ambiental afirmar que houve degradação ou poluição

ambiental quando em momento algum da fiscalização foram realizados testes e

análises nos efluentes produzidos pela Recorrente? Pelo contrário, conÍorme

inÍormações constantes no Auto de Fiscalização n" 15842/ 2070 que subsidiou a

lavratura do vergastado AI, a constatação dos fatos e da suposta degradação deu-

se somente de maneira visual.

Logo, os atos que ora se pretendem punir não podem ser considerados

degradação ou poluição ambiental visto que não houve nenhuma avaliação

técnica para confirmar se de fato os efluentes produzidos pelo empreendimento

estão em desacordo com a legislação ambiental.

Isto porque não foi auÍerido a quantidade de efluente que seria à época lançado

na canaleta direcionada ao Ribeirão, assim como não se auÍeriu a quantidade de

óleo contido nas vasilhas e peças lavadas.

Desta forma, não há que se Íalar em poluição ou degradação ambiental por

lançamento de efluentes no Ribeirão da Mata, conÍorme pretende o Auto de

Infração n'7974/2010, que enquadrou a inÍração no item 117 do Anexo I do

Decreto t14.844.2008.

Nestes termos, resta claro que a conduta que se pretende imputar à Recorrente é

aquela descrita no campo 108 do Decreto Estadual n" M.8M/ 2008, veia-se:

I

sanitáias do meio

Rua São João Evangelista, no 359, São PedÍo - Belo Horizonte / MG, CEP: 30-330-152
Tel.: (31) 3280-3509 - Fax: (31) 3280-350'l

www.campellocaslro.com.br

/íuG'\'?'--*-4/)

Este não foi o caso dos autos!

I



corn
COSI

oollo
l'o o.

D€

Código 1.08

Funcionar sem autoiznção ambiental de funcionnmento, desde que
nio amparado por termo de ajustamento de conduta com o órgào ou
entidade ambiental competente, SE NÃO constataila a existência
ile poluição ou ilegradação ambiental

Sendo assim, restando comprovado que não houve lançamento de efluentes

que causaram deeradacão ambiental, caso a infracão seia mantida a despeito

de toda a comprovação apresentada neste Recurso, o que se admite por uma

hipótese, necessário se faz proceder ao reenquadramento da infração, p.üa que

se passe a constar o item 108 do Anexo I do Decreto M.8/IJ.2008.

5. DA IRREGULARIDADE DO VALOR DA MULTA APLICADA

Por fim, cumpre à Recorrente demonstrar ainda, a irregularidade do valor da

multa que lhe fora aplicada. Como se sabe, à Recorrente Íora imposta a sanção

administrativa do art. 83, cídigo 117 do Decreto Estadual n" M.844/ 2008, cuja

infração é caracterizada como GRAVÍSSIMA.

De acordo com o descrito no código 112 a atividade realizada sem AAF, causa

degradação ou poluição ambiental. Assim, para a composição do valor da

Infração, fora considerando o valor mínimo da faixa correspondente à Infração

GRAVÍSSIMA e porte ÀzÍEDIo.

Ocorre que, conÍorme exaustivamente arguido, em momento algum o agente

fiscalizador demonstrou que de fato houve a degradação ou poluição ambiental,

motivo pelo qual a conduta da Recorrente deveria ter sido enquadrada no código

108 do Decreto Estadual r.'M.8M/2008.

Rua São Joáo Evangelista, n'359, São PedÍo - Belo Horizonte / MG, CEP: 30.330-152
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Sendo assim, para que houvesse a correta aplicação da multa, deveria ter sido

considerado o mínimo da Íaixa correspondente à InÍração GRAVE, e o porte

MÉDIO da Recorrente (classiÍicação do Código 108).

Sendo assim, caso seja mantida a penalidade de multa, esta deve ser aplicada no

valor de R$ 10.001,00 (dez mil e um reais), de acordo com o tipo inÍracional

correto à conduta da Recorrente.

6. DA APLICAçÃO DE ATENUANTES CUMULADAS

Prosseguindo na defesa, na remota hipótese do Auto de Infração não ser anulado

pelos argumentos apÍesentados/ cumpre à Recorrente demonshar os motivos

que ensejam a redução do valor da penalidade de multa, em razão da aplicação

de circunstâncias atenuantes.

No presente caso, o Auto de InÍração foi lavrado pelo suposto fato do Recorrente

operar suas atividades sem a AAF.

Neste ponto, cumpre-nos esclarecer que, após a fiscalização em 02.02.2010, foram

tomadas todas as providências necessárias para a correção do problema, sendo

efetuado o protocolo do pedido de AAI, com a concessão desta em 29.07.2070

conforme Autorização Ambiental de Funcionamento - AAF de fl. 40.

Portanto, as providências tomadas pela Recorrente para sanar e corrigir as

supostas irregularidades ambientais advindas de sua conduta foram eÍetivas,

motivo pelo qual não resta dúvida que deve ser aplicada a atenuante prevista no

art.68,I, a do Decreto Estadual n" 44.844 / 2008 no presente caso, senão veja:

Art. 68 - Sobre o aalotbase da multa serão aplicadas circunstâncias
atenuantes e lgraalntes, conforme o que se segue:

I - atenuantes:

com
COSI

rcollo
l'o
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a) a efetiaiilaile das medidas ailotadas pelo infrator para a
coneção dos danos carsados ao meio ambiente e recurcos
hídicos, incluídas medidas de reparação ou de limitação da
degradação causada, se realizadas de modo imediato, hipóteses em

que ocorrerá a redução da multa em tinta por cento. (GriÍou-se)

Isto posto, a Recorrente requer seja aplicada a redução máxima permitida, a

ítulo da atenuante do artigo 68, I, alÍnea 4 do Decreto Estadual n" 44.844/ 2008,

minorando a multa até o limite máximo permitido na legislação.

7. CONCLUSAO

Diante de todo o exposto no Recurso, a Recorrente requer:

A. O reconhecimento da PRESCRIçÃO INTERCORRENTE

QUINQUENAL, tma vez que o respectivo Processo Administrativo no

4005/2006/00U 2010 ficou paralisado por mais de 10 anos, tendo sido

alcançado pela prescriçâo intercorrente administrativa, nos moldes do art.

1o do Decreto n" 21..91.0/1932;

B. Apenas ad argumentandum, caso o Auto de InÍração não seja anulado pela

Prescrição. requer o REENQUADRAMENTO DA INFRAçÃO, para

passar a constar como código inÍringido o item 108 do Decreto

44.8M/ 2008, e não o item 112 tendo em vista que restou comProvado que

não houve degradacão ou poluicão ambiental;

C. Consequentemente, requer seja REDUZIDO o valor da multa aplicada,

tendo em vista o reenquadramento da inÍração à conduta descrita no

código 108, haja vista a inexistência de dados que demonstrem degradação

ou poluição ambiental;
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D. Pelo Princípio da Eventualidade, caso sejam afastadas as razões

supramencionadas, seja aplicada a redução do valor da multa constante

do Auto de Infração, a título de ATENUANTE prevista no artigo 68, I, a

do Decreto Estadual n" 44.844/08, minorando o valor da multa até o

limite máximo permitido;

Termos em que, pede deferimento.

Belo Horizonte, 09 de novembro de 2020.

úu
Pp. João pello de Castro Pp.
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FUNDAçÁ) ESTADUAL

AMBIENTE

Autuado:Uni-Stein do Brasil Ltda.

Processo n" 400 5 12006 / 00 I 120 l0

Referência: Recurso relativo ao Auto de Infração n' 7914/2010, infração

gravíssima, porte médio.

ANALISE

D REr-ATORrO

A sociedade empresiíria acima referenciada foi aufuada como incursa no artigo

83, Código ll7, do Anexo I, do Decreto n" 44.84412008. pelo cometimento da

seguinte irregularidade:

l. Desenvolver atiyidde de fabricação de peças pré-moldada de

concreto-bloco inte*ovado e meio-Jio - sem possuir Áutorização

Ámbiental de Ftmciononento (ÁÁF) cawando

ambiental caracterizada pelo loçamento dos efluentes de lavagem,

inclusive das vasilhos e peças contendo óleo, para uma canaleta de

terra que é direcionada pma o Nbeirão da Mata, lançamento de

esgoto doméstico da edificação de Ápoio Administrativo in natura

no Ribeirão da Mata

1. Fica suspensa a atividade de fabricação de peças pré-moldadas

de concreto - bloco intertravado e meio-fio - até a
regularização ambiental, conforme útigo 76, do Decreto

Estaduol n" 4 4.84 4/2 0 08.

Foram impostas as penalidades de multa simples, no valor de R$ 20.001,00

(vinte mil e um reais) e de suspensão de atividades, confonne artigo 76, do

Decreto n" 44.844 I 2008.

Apresentou defesa tempestivamente, cujos pedidos foram indeferidos, na fonna

da decisão de fls. 41, mas excluída a penalidade de suspensão de atividades,
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ID FANDÀMENTAÇ,ÃO

Os fundamentos fáticos e legais trazidos pela Recorrente, no entanto, não são

bastantes para descaracteizar a infração cometida e, logo, tomar sem efeito a

decisão que culminou na aplicação da penalidade ao empreendimento. Vejamos.

Cidade Administrativa - Prédio Minas
Rodovia Papa Joáo Paulo ll, 4143 - BaiÍo Sena Verde - Belo Horizonte/Mc
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CEP: 31.63G900 - Endereço eletrônico: www.feam.br

considerando que o empreendimento obteve a Autorização Ambiental de

Funcionamento n' 2590/2010, emitida pela SLIPRAM Central.

Notificada da decisãopor meio do OFÍCIO No 182/2020

NAI/GABFEaIWSISEMA em 0811012020, a Autuada protocolou Recurso em

09/1112020, tempestivamente, porta[to, no qual argumentou que:

- teria ocorrido a prescrição intercorrente quinquenal, conforme artigo lo, do

Decreto Federal n'20.910132, já que ausente disposição normativa no Estado de

Minas Gerais acerca da prescrição intercorrente no âmbito do processo

administrativo e diante da paralisação do processo por dez anos;

- a conduta advinda das atividades da Recorrente não teria causado dano

ambiental, haja vista que não haveria comprovação, pelo órgão ambienlal, da

contaminação do Ribeirão da Mata, devendo a conduta ser reenquadrada no

Código 108, do Anexo I, do Decreto n" 44.84412008;

- o valor da multa deveria ser alterado para FJ$10.001,00 (dez mil e um reais),

considerando o reenquadramento da infração no Código 108, do Anexo I, do

Decreto no 44. 8 44/2008;

- deveria ter sido aplicada a atenuante do artigo 68,I,"a", do referido decreto, já

que a Recorrente obteve a AAF.

Requereu que seja recoúecida a prescrição intercorrente quinquenal, nos moldes

do art. lo, do Decreto n" 21.910/32, j á que o processo ficou paralisado por dez

anos; seja reenquadrada a inÊação no Código 108, por não ter sido comprovada a

ocorrência de poluição ou degradação ambiental e que seja reduzido o valor da

penalidade de multa, em função do reenquadramento e pela incidência da

atenuante do artigo 68,1,*a", do Decreto n" 44.844/2008.

É o breve relatório.



TI.1. DÀ PRESCRIÇÃO INTERCORRENTEQUINQUENAL

APLICABILIDADE À HIPÓTESE - NORMA QUE

PRESCRIÇÃO DO FrrlrDO DE DIREITO.

- NÃo

REGULÀ

sísE

Não se acolherá a tese aventada pela Recorrente de ocorrência da prescrição

intercorrente arrimadano artigo lo, do Decreto n'21.910/1932, já que este tlio

somente regulou a prescrição quinquenal do fundo de direito, consoante

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. A prescrição intercorrente,

trienal, está embasadaunicamente no artigo lo, §1", da Lei Federal n" 9.873199,

cujos dispositivos não se aplicam, nem por interpretação analógica ou extensiva,

ao processo administrativo punitivo ambiental, em virtude da limitação de seu

âmbito espacial ao plano federal.
J..E esse, pois, o posicionamento consolidado do Superior Tribunal de Justiça,

cujos recentes julgados se pode conferir:

ADMIMSTRATIVO E PROCESSUAL CryIL. RECURSO ESPECI,AL.
MT]LTA ADMIMSTRATIVA. PROCON. PRESCRIÇÃO.
INAPLICABILIDADE DA LEI 9.873199 ÀS AÇÔES
ADMIMSTRATIVAS PUNITIVAS PROPOSTAS POR ESTÁDOS E
Mr.JMCfurOS. ÁPLTCAçÃO DO DECRETO 20.9t0t32. PRESCruÇÀO
ADMINISTRATIVA INTERCORRENTE. AUSÊNCTA DE PREVISÃO
LEGAL. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PARCIALMENTE
PROVIDO.

I. Recurso Especial interposto conta acórdão publicado na vigência
do CPC20I5. Incidência do Enunciado Administrativo 3/2016, do STJ
("Aos recuÍsos interpostos com fundamento no CPCl20l5 (relativos a

decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos
os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC").
II. Na origem, aata-se dê Açâo Anulatóri4 ajuizada pela paÍe
recorrida em face do Estado do Paraná, objetivando a declaração de

nulidade da multa imposta pelo PROCON/PR, aplicada em decorrência de

reclamação de consumidores que teriam sido cobrados indeüdamente
pela autom. A sentença julgou improcedente o pedido. O acórdão do
Tribunal de origem deu provimento à Apelação da parte recorrid4
paÍa reconhecer a incidência da prescrição administrativa
intercorrente, em face da aplicação analógica do disposto no aí. lo
do Decreto 20.910/32.

I. Na forma da jurisprudência desta Corte, firmada no julgamento
do Recurso Especial l.l15.078/RS, sob a sistemática dos recursos
rE)etitivos, a Lei 9,873199 - cujo eú 1", § 1", prevê a prescriçâo
intercorrente - não se aplica às âç6es sdministretivas punitivss
desenvolvidas por Estados e Municípios, pois o âmbito espacial da
aludida Lei limita-se ao plâno federal, nos termos de seu art lo.
No ponto, cabe ressaltar que o referido entendimento não se

restringe aos procedimentos de apuração de infrações ambientais, na

Cidade Administrativa - Prédio Minas
Rodovia Papa João Paulo ll, 4143 - BaiÍro SerÍa Verde - Belo Horizonte/Mc
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forma da pacífica jurisprudência do STJ (Aglnt no REsp 1.608.?10/PR,
RCI. MiNiStTO FRANCISCO FAICÃO, SEGUNDA TURMA, DJC dC

28108D017; AgRgno AREsp 750.574lPR, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA,
PRIMEIRA TURMA, DJe de l3l11/2015).

ry. O srL 1" do Decrêto 20,90106.2 reguls a prescrição quinquenal,
sem nada dispor sobre I prescrição intercorrente. Nesse contexto,
diante da impossibiüdade de conferir interpretação eÍensiva ou
analógica as regras atinentes à prescrição e da estita
aplicabilidade da Lei 9.873199 ao âmbito federal, descabida é a
fluência da prescrição intercorrente no processo administativo
estadual de origem, em face da ausência de norma autorizadora.
V. Consoanie a pacífica jurisprudência do STJ, "o arí 1o do Decreto
20.91011932 apenas regula a prescrição quinquenal, não havendo
previsão acerca de prescrição intercorrcDte, apenas prevista na Lei
9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de
Justiç8, náo se aplica às ações administrativas punitivas
desenvolvidas por Estldos e Municípios, em raáo da limitação do
âmbito êspacial da lei ao plano federal' (STJ, REsp 1.811.053/P&
Rel. Ministo HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de
l0/09D019). No m€smo sentido: STJ, Aglnt no REsp 1.609.487/PR, Rel.
MiNiSEO OG FERNANDES, SEGUNDA TI,]RMA, DIE dC 23102Í2017;
AgRg no REsp 1.513.771lPR, Rel. Minisü-a REGINA mLENA COSTA,
PRIMEIRA TURMA, Dl e de 26 I 04 Dll 6.

VI. Recurso Especial coúecido e parcialmente provido.

(REsp 1897072/P& Rel. Min. Assusete Magalhães, 2" Turm4 julg.
0 1 / 12 D020, Dt e 1 U \212020)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL.
MTILTA APLICADA PELO PROCON. PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. PROCESSO ADMIMSTRATTVO. APLICAÇÃO DO
DECRETO 2O.}IOII132. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. AGRAVO
INTERNO DA EMPRESA A QT]E SE NEGA PROVTMENTO.

l. A paÍe agravante não apresentou qualquer fundarnento capaz de reverter
as conclusões alcançadas no julgamento monocrático.

2. Com efeito, a soluçâo adotada na decisão vergastada se amolda à
jurisprudência desta Corte de Justiç4 que entende que o arL 10. do Decreto
20.91011932 regula somente a prescrição quinqu€nal, não havendo
previsâo acerca de prescriçío htercorrente, prevista âpenâs na Lei
9.87311999, que, conforme entendimento do Superior Tribunsl de
Justiçe, trão se aplica às ações âdministrâtivas punitivas desenvolvidas
por Estâdos e MunicÍpios, em râzão dâ limitaçâo do âmbito espacial da
lei ao plano federal. Precedentes: Ag]nt no REsp. 1.665.220lDF, Rel. Min.
GURGEL DE FARIA, Dle 25.9.2019 e Aglnt no REsp. 1.738.4E3/P& Rel.
MiN. SÉRGIO KI]KINA ,D!C 3.6.2019.

3. De outro lado, insta salientÀ que a decisão da Corte paranaense olvidou-
se em reconhecer a prescrição intercorrente com base no Decreto
20.910/1932, como se depreende do seguinte excerto: a Lei Federal
9.87311999, é aplicável apenas nas ações puniüvas na esfera da
Administração Pública Federal, não podendo ser invocada para recoúecer a
prescriçâo intercorrente no câmpo dos órgãos estaduâis e muicipais. Por
isso, inexistindo regra específrca para regular o prazo prescricional no âmbito
da aílministação estadual e municipal adota-se o prazo preüsto no Decreto
20.910/1932 (fls. 555).

4. Agravo Interno da Empresa a que se nega provimento.

I

+



(Aglnt no REsp 1838846 / P& Rel. Min. Napoleão Nmes Maia Filho, l"
Turma julg. 30/0312020,DIe 0l /04/2020).

Superado o argumento de ocorrência da prescrição intercorrente quinquenal,

passo à análise do mérito.

,) ALD §

s

tL2. DATNTRAÇÁO.FUNCIONAR

AAF.DEGRADAÇÃO/"OLUÇÃO. CONFTGURÀÇÃO.

PROBATÓRIO.TNVERSÃO. PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO.

SEM

ôxus

Aduziu a Recorrente que não teria causado neúum dano ambiental, já que não

haveria comprovação, pelo agente autuante, da contaminação do Ribeirão da

Mata. Deste modo, a seu ver, a conduta deveria ser reenquadrada no Código 108,

do Anexo I, do Decreto f 44.84412008. E, nessa linha de consideração, aÍirmou

que o valor correto da multa a ser aplicado seria de R$10.001,00 (dez mil e um

reais), sobre o qual ainda incidiria a atenuante prevista no artigo 68, I, "a", do

Dec. n" 44.844/2008.

Cidade Administraliva - Prádio Minas
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FotHÁ tiogí
UPROCESSUAL CIVIL E ADMIMSTRAITVO. ALEGADA NEGATIVA

DE PRESTAÇÃO JI,IRISDICIONAI INDOSTENTE. MULTA
ADMINISTRATTVA. PROCON. LEI 9.87311999, INAPLICABILIDADE
Às açoes aorru.usrRaTlvAs rIIMTTAS DESENvoLvIDAS poR
ESTÁDOS E MT]NICÍPIOS. PR-ESCRIÇÃO INTERCORRSNTE,
AUSÉNCIA DE PREVISÃO LEGAI.
1. Inexiste a alegada negativa de prestâção jurisdicional, visto que a Corte
de origem apreciou todas as questões relevantes ao deslinde da contovérsia
de modo integral e adequado, não padecendo o acórdão recorrido de
qualquer violação às normas invocadas.

2. O Superior Tribunal de Justiça entende que, ern casos de ação
anulatória de ato administrarivo ajuizada em desfavor do Departamento
Estadual de Proteção de Defesa do Consumidor - Procon, em decorrência do
exercício do poder de pollcia do Procon, é inaplicável aLei 9.87311999.

3- O art. lo do Decreto 20.91011932 apenâs regulâ â prescriçtro
quinquenal, não havendo previsâo acerca de prescriçâo intercorrente,
apenas preyista na Lei 9.873/1999, que, conforme entendimento do
Superior Tribunal de Justiça, náo se aplicâ às ações âdmitristrativrs
punitivas desenvolvidas por Estsdos e Municípios, em razâo da
limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal
4. Recurso Especial parcialmente coDhecido, somente em relação à
preliminar de üolação dos arts. 489, § l', ry, 1.013, § l', e 1.022 do
CPC/2015, e, nessa parte, não provido.(REsp 1811053 / PR RECURSO
ESPECIAL2019/0067543-7, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, órgão
julgador Segunda Turm4 julg.l5108/2019, publ. DJe 1010912019).
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<b
Novamente, carece de razão a Recorrente.

A Recorrente foi autuada como incrusa no art. 83, Código 117, do Decreto no

44.844/20081, cujo tipo infracional compreendia o funcionamento sem

autorização com a ocorrência de poluição/degradação ambiental, Conforme

acima já relatado, o empreendimento obteve a Autorização Ambiental de

Funcionamento n' 2590/2010, para exercer a atividade de fabricação de peças,

omatos e estruturas de cimentou ou gesso, 8-01-06-6, em 2910712010,

posteriormente à lawatura do auto de infração, que se deu em 2310312010.

Contrariamente ao alegado no recurso, foi confirmada a degradação ambiental

nos autos de fiscalização e de infração.

Constou do N 1584212010 que o efluente de lavagem era lançado em canaleta

de terra direcionada para o RibeLão da Mata e que também os efluentes

sanitrírios eram lançados diretamente no dito curso d'águ4 sem tatâmento,

causando degradação ambiental :

- As vasilhas e peças contendo óleo são lavadas em uma

órea cimentada, sendo o eJluente de lavagem direcionado

para uma canaleta de terua direcionada para o Ribeirão da

Mata.

- Os sanitários de wo dos íuncionórios da produção

encontram-se em reíorma, qtmndo, segundo informado,

será implantada também a fossa /iltro, com prazo de

término em 15 dias. Os funcionários da produção utilizam

atwlmente banheiros químicos. Os e/luentes sanitários da

editicação destinada ao Ápoio Administrativo são lançados

diretamente no Ribeirão da Mata.
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E foi também descrita no Auto de Infração n" 791412014 a ocorrência da

degradação ambiental:

t AÍ. 83. Código I 17 - FüncionaÍ sem autorizaÉo ámbie ál de ÂmcioíârneÍto, dasda qua nÍlo afipôÍado por teÍmo de ajustamento
de conduta com o órgão ou entidâde arnbiental comDetente, se conslslada a existê[cia de poluição ou degadâção smbieítrl.
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- (...) causando degradaçdo ambiental caracterizada pe

lançamento dos efluentes de lavagem, inclusive das

vasilhas e peças contendo óleo, para uma canaleta de terra

que é direcionada para o Ribeirão da Mata, lançamento de

esgoto doméstico da edificação de Apoio Administrativo rn

naixa no Ribeirão da Mata.

Consideremos que a Deliberação Normativa COPANí/CERH n" 01/2008

estabelece que os efluentes somente poderão ser lançados nos corpos de água

após tratamento e desde que estejam nos padrões e edgências ali postas. Veja:

Átt. 19. Os eJluentes de qualquer fonte poluidora somerrle pode ro set

lançados, diÍeta ou indhdamente, nos corpos tk iigug após o devido

talamento e desde que obedeçam às corulições, padrúes e uigênctas

dispostos nesla Deliberação Normaltva e em outras normas aplicúveis.

Árt. 20. É vedado o lonçúrrenlo e a autoriztçõo de lonçoncnto de 4laaí6
em desacordo com as condições e padrões estabelecidos nesta Deliberaçdo

Normativa.

Árt. 24. A disposição de eJluentes no solo, mesmo tratados, nõo poderá

causo poluiçdo ou contaminação das águas.

É incontestável que, rn casu, ocoÍrelu poluição ou degradação ambiental, nos

termos da Lei Federal n'6.938/19812 e da Lei Estadual no 7.772119803, em

2 AÍ 3' - PaÍa os fins previstos nesta LÊi, e ende-se poÍ:
U - de8radação da quálidáde üíbi€nt .l, a alteraçâo adveÍsa das cáracteristicas do mcio srnbiente;
III - poluiçào, a degadação dâ quslidadc ambiental resultante da dividádes que dirclr ou indiretarnente:
a) pÍejudiqu€m â s&idg I segur&rç! € o b€B-€stal da populasãô;
b) crierÍ condições adveÍsas {s úividades sociais e ecônôtnicas;
c) afêtam dcsfavoaôvelmeíte I biota;
d) afatcm Àt condi@s e§téticas ou ssnitáÍias do meio únbicrltc;
e) laflc€m matfias ou mergiâ am dcsacoÍdo com os padrôes 8anbieDtâis estabelccidos;

rAÍ. 2' - Entende-se por poluiçeo ou degradâção ambientâl qualquer alteÍação das qualidâdes fisicas, qulnicás ou biológicas do
meio ambientc que posssÍtr:

I - prcjudicar a sâ,,ide ou bem+stâr da poptrlação;

S/sEtrÀ_'

T'
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virtude do lançamento de efluentes sem tratamento diretamente no curso d'águ4

provenientes do empreendimento da Recorrente. Essa foi a constatação dos

agentes fiscais, decorrente da vistoria in loco, e que respaldou o Al 791412014

conjugada com o funcionamento sem autorização ambiental.

Por outro lado, é preciso esclarecer que a Recorrente se equivocou ao pretender

incumbir ao órgão ambiental a comprovação da ocorrência da degradação.

Em verdade, tal prova competia à Recorrente, em razão do princípio da

inversilo do ônus da prova em matéria ambiental, consagrado na doutrina e

jurisprudência do STJ:

DANO. MEIO AMBIENTE. PROVA. INVERSÃO.
Corstatada a relação interdisciplinar entre as normas de proteção ao
consumidor e as de defesa dos direitos coletivos nas ações ciüs por danos
ambientais, o caúter público e coletivo do bem jurídico tutelado (e não a
hipossuficiência do autor da demanda em relação ao reu) impõe a extensão de
algulas regras de proteção dos direitos do consumidor ao autor daquela
açâo, pois ao final busca-se resguardar (e muitas vezes reparar) patrimônio
público de uso coletivo. Dessa forma, a aplicação do princípio da
precâuçáo pressupõe a inversâo do ônus probatório: compete a quem se

imputa â pechâ de ser, supostamente, o promotor do dano ambiental a

comprovaÉo de que não o causou ou de que não é potencialmente lesivâ
a substância lançada no ambiente. Por ser coerente com essa posição, é

direito subjetivo do infrator a realização de perícia para comprovÍir a

ineficácia poluente de sua condut4 nâo se mostrando suficiertes para tomar
essa prova prescindlvel simples informações obtidas em site da Internet. A
pericia é sempre necessária quando a prova do fato depender de
coúecimento técnico e se recomenda ainda mais na seara ambiental, visto a
complexidade do bioma. Precedente citado: REsp 1.049.E22-RS, DJe
18/5/2009. REsp 1.060.753-SP, Rel. Min. Eliana Calmon, julgado em
t"/12t?:009.

{§El

II - criaÍ candi@ adveÍsas às âtividad€s sociais e econônúcrs;

III - o(âsiorrÍ danos rclevatrt€s à flol-4 à Êirna e a qualquer Íçcuso írruÍal;

ry - ocasionü drlros rclevsDtes aos acêÍvos hisórico, qrttural e paisagístico.
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PROCESSUAL CryIL. AMBIENTAL. CUSTEIO DE PEÚCIA PARA
AVALTAR SE HOI.IVE INVASÃO DE ÁREA DE PRESERVAÇÀO
PERMANENTE. PRINCÍPIO DA PRECAUÇÀO. INVERSÃO DO
ôlrus oa pRovA. poSSIBILIDADE. REEXAME Do coNrExro
rÁTICo-pRoBATóruo. rNcroÊNctA DA SúMULA 7/srJ. RECURSo

QUE NÃO ABRANGE TODOS OS zuNDAMENTOS DO ACÓRDÂO
VERGASTADO. SÚMULA 538/STF. MULTA PROCESSUAL.
INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO
MONOCR.IITICA. NECESSIDADE DE JULGAMENTO COLEGIADO
PARA ESGOTAMENTO DA TNSTÂNCIA. IMPOSIÇÃO DE MULTA
INADEQUADA. SANÇÃO PROCESSUAI AT'ASTADA. PRECEDENTES
DO STJ.
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l Na hipótese dos autos, o Juízo originário consignou que a
inversão do ônus da prova decorreu da aplicação do princípio da
pÍecâuÉo, como noticiâdo pelo próprio recorrente à Í1. 579ISTJ. Nesse
sentido, I dêcisão está em consonância com a orientação desta Coíe
Superior de que o princÍpio da precouçÍo pressupõe a inversão do ônus
probatório. (AgRg no AREsp l&t.202lSP, ReL Ministro Ricardo Villas
Bôas Cueye, Terceira Turma, julgado em 10/11í2015, DJe
,3,nrn015).

2. O Tribunal de origem acrescentou que o ônus da prova recaiu sobre a
parte recoÍreDte, em ÍazÃo de ter sido ela quem requerera a produção da
prova pericial (fl. 563/e-STI).

3. O acolhimento dâ pretensão recursal demanda o reexrme do contexto
fático-probatório, especialmente das circrmstâncias fáticas que levaram o
Juízo originário a âdotar o princlpio ambiental da precaução, o que faz
incidk o óbice da Srtunula 7/STJ.

4. A paÍte recoEente também não atacou, em Recuno Especial, o
fundamento de que o ônus da pericia foi imputado a ela por ter sido a
requerente da produção da prov4 o que aÍai o disposto na Súmüa 283/STF.

5. Por outro lado, A CoÍte Especial do Superior Tribunal de Justiça já
estabeleceu que agravo interposto conta decisão monocrática do Tribunal
de origem com o objetiyo de exaurt a irstância recursal ordinári4 a fim de
permitir a interposição de recurso especial e do ext'aordinário, não é

manifestamente inadmissivel ou inimdado, o que toma inaplicável a multa
prevista no aÍt. 557, § 2', do Código de Processo Civil.

6. Agra.vo Interno paÍcialmente proüdo apenas para afastar a multa

processual. (Aglnt no AREsp 779250 / SP, Rel. Min. Herman Benjamim, 2'
Twm4 julg. 061 1212016, Dle 19/ l2D0l6)

A inversão do ônus probatório é decorrência do princípio da precaução e, por

isso, incumbe a quem supostamente promoveu o dano ambiental comprovar que

não o causou ou que a subsÍincia lançada ao meio ambiente não the é

potencialmente lesiva.

Analisadas as peças defensiva e recursal e os demais documentos acostados aos

autos, verifico que a Recorrente rão foi exitosa em provar a não ocorrência da

poluição/degradação ambiental advinda do lançamento de efluentes sem

tratâmento diretamente no Ribeirão da Mata. Tampouco afastou as presunções

juris tantum de legitimidade e veracidade dosautos de fiscalizaçãoe de infração.

Assim sendo, considerando que é desprovido de fundamento o pedido de

reenquadramento da infração apresentado pela Recorrente, também se aÍigua

correto o valor da multa aplicada pelo cometimento do ilícito ambiental

gravíssimo, previsto no artigo 83, Código I17, do Decreto n" 44.844/2008.
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Consequentemente, sopesados todos os argumentos trazidos pela Recorrente,
1,

conclui-se que a manutenção da decisão proferida, em seus termos, é medida 2

imperativa.

rrD Ç0NCLUS,4O

Ante todo o exposto, considerando que não foram apresentados pela Recorrente

quaisquer argumentos capazes de descaracterizar a infração cometida, remeto os

autos à Câmara Normativa e Recursal do COPAM e sugiro o indeferimento do

recuno interposto e a manutenção dapenalidade de multa, fundamentada no

artigo 83, Anexo I, Código I17, do Decreto no 44.844/2008.

É o parecer.

Belo Horizonte, 28 de fevereiro de202l.

da Lopa Gonçolves Anada

Ambientol - MASP 1059325-9
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