
MENDO DE SOUZA

VI. DO VALOR DA MULTA

78. Ainda que fosse possível admitir a manutenção da autuação no caso, o que

se aventa unicamente por hipotese, cumpre destacar algumas particularidades.

79. A decisão pelo indeferimento da defesa oportunizou ao administrado
apresentar recurso ou efetuar o pagamento da multa no valor de R$50.001,00,
" devidamente atualizado".

80. Contudo, não consta do processo qual seria o valor atualizado a ser
efetivamente cobrado na hipotese de optar a empresa pelo pagamento.

81. Cumpre destacar, de imediato, que, conforme orientação expressa da AGE
no Parecer no 15.333/2014, não caberia atualização anual da UFEMG sobre o

valor da multa indicado quando da autuação, haja vista que transcorrido prazo

superior a 5 anos da lavratura do A! 6810812012.

82. Alem disso, as mudanças com relação ao cálculo da multa promovidas pelo

Decreto no 47.38312018 com relação ao antigo Decreto no 44.84412008 devem ser
consideradas, apenas naquilo que foram compatíveis e mais beneficas ao

administrado.

83. Por tais razÕes, apenas na hipotese de ser mantida a aplicação de rnulta,
que seja oportunizado à empresa conhecer o valor efetivamente cobrado e,

eventualmente, exercer o contraditorio no que se refere aos cálculos correlatos,
não podendo o valor sofrer acréscimos, sendo o que se requer em sede de
eventualidade.

VII - DOS PEDIDOS

84. Por todo o exposto, requer a Belmont seja o presente PEDIDO DE
RECONSIDERAÇÃO / RECURSO, recebido, conhecido e devidamente apreciado,
por estarem presentes os requisltos legais de admissibilidade, e analisados seus
fundamentos, para que, ao fina!, seja reformada a decisão e reconhecida:

l. A perda do direito de punir, haja vista o decurso do prazo decadencial
para o exercício da fiscalização pelo orgão ambiental, considerando a

previsão expressa da Lei no 21 .73512015;

ll. A impossibilidade de retificação da descrição da infração no AI, também
em razáo do decurso do prazo decadencial;

lll. O atendimento à finalidade das condicionantes 03, 06, 07, 08 e 09,

conforme protocolos realizados em 2410212005;

lV. A perda da pretensão punitiva ao longo do processo, haja vista o tempo
em que o processo ficou paralisado;
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A carência de instrução do processo, haja vista que não contém
elementos essenciais à delimitação do objeto da autuação necessários à

decisão do processo.

Em sede de eventualidade, que seja apresentado à empresa o cálculo
do valor atualizado da multa a ser cobrada para, querendo, exercer o
contraditorio.

VI.

\-

85. lndica-se, em atendimento ao disposto no art. 45, lll, do Decreto no

47.38312018 o seguinte endereço para fins de recebimento de notificaçÕes,

intimaçÕes e comunicaçÕes: Avenida João Pinheiro no 48 Centro, ltabira/Mc, CEP

35.900-538..

Termos em que pede e espera deferimento.

Belo Horizonte, 0 de novembro de 2018

P.p. Io do So
OAB/M no 45 5

P.p. Paula Azevedo de Castro
OAB/MG no 100.483

P.p. Maurício Pellegrino de Souza
OAB/MG no 89.834

j

Pp LMiA-#K*;^
OAB/MG no 142.566
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PARECER co N" 00412019

1 - CABEçALHO

Auto de I nfração: 68108/2012 Processo: CAP: 607 L93/LB

En;basamento Legal: Art.83, anexo I,

Código 114 do Decreto 44.84r''120D8

Autuado: Belmont Mineração Ltda. CN PJ : 15.941.83 3 I úOL-97

Município: ltabira/MG Supram Leste Mineiro

Auto de Fiscalização ne: LO3|2OL2 Data: L8lO5l20L2

EQU I PE I NTERDISC! PLI NAR ASSINATURA;

Jurídicp - LÍvia Lopes Grvalho Silva 1.239.863-2 í#i
De acordo: Renata de Oliveira Sant'Ana 1.402.657 -9 ,ÁÃ-

De acordo: Vinicius Valadares Moura 1.365.37s-3

2 - RESUMO DA AUTUAçÃO

3 - RESUMO DA DEFESA APRESENTADA

Data da

lavratura:

t810512012

Decreto
aplicado:

8 44.84412008

!nfrações:

Código: Descrição:

1- Código n"

11,4

"O empreendimento do Belmont Mineraçõo Ltda obteve Revolidaçõo de

Licenço de Operoçõo, PA ns 00062/1994/006/2003, em 19/1-1/2004, no 5s

Reuniõo Ordinorio do URC Leste Mineiro, e odquiriu Certificodo de LO ns

812/2004 volido ote 1-9/11/201-0, com condicionontes. Duronte onolise do

processo de revolidoçõo do licenço suprocitoda otroves do PA ne

00062/1994/A09/20L0, observou-se que os condicionontes descritos no

PorecerTecnico DTNME ns 45/2004forom cumpridosforo do prozo, o sober:

condicionontes n" O1-, 03, 06, 07, 08 e 09; e o condiciononte ne 02 nõo foi
cumprido, constotondo oindo o existêncio de poluiçõo ou degrodoçõo

arnbientol ". (Sic)

Código 114

Multa Simples:E inciso ll, do art. 56, do Decreto n' 44.84412008

1 - Valor: RS 50.001,00 (cinquenta mil e um reais)

Embargo das atividades: art.74 do Decreto ns 44:84412008

Tempestividade:

Data da cientificação da

decisão ad mi nistrativa :

LO/tOlZOLs

Data da postagem do
recuÍso:
w/LL(aOL$

Tempestiva
Taxa de recolhimento:
061t1.12018

Requisitos de Admissibilidade:

tr Cumpre os requisitos de a.dmissibílidade do Decreto Estadu al aa.8441}8.

?

Í

MASP

Pena lidades Aplicadas:



Resumo das Argumentações apresêntadas e pedidos:

1- Apos qualificação, síntese da autuação e análise de requisitos de admissibilidade, alega o
autuado sobre a perda do direito de punir; descreve o Anexo I do Certificado da LO ns 812/2004;
reclama que e dever do órgão licenciador monitorar, acompanhar e fiscalizar os licenciamentos
aprovados e suas condicionantes; relata que os protocolos realizados em atendimento às

condicionantes integram o processo de licenciamento;
2 - lnsiste que o exercício da pretensão de punir, como decorrência do dever de fiscalização
decai em 5 anos a contar da data que que autor,idade tomar conhecimento do fato; relata o
Parecer da AGE n" 1-4.0471201,0; menciona também os Pareceres na $33311,4 e ns t5.484lts
e aplicação da Lei ns 21,.7351201,5; reclama que, caso fossem verdadeiras as considerações do
fiscal, a constatação do descumprimento deveria ter sido observada em 2005 pela

administração pública, mas só houve fiscalização em 20!2, tendo portanto decorrido o prazo

de 5 anos; afirma que, considerando a data doAuto de Fiscalização1,03/20L2,1,81051201-2,ou
a data da notificação da autuação,2510512012, o prazo decadencial de 5 anos foi ultrapassado;
3 - lnsiste que os relatos do Al ns 68108 /2012 não são verdadeiros, uma vez que, considerando
todos os protocolos realizados pela empresa, o documento de autuação deveria especificar
quais as pendências, objeto da autuação, pois menciona que a descrição da infração é elemento
essencial do auto de infração; diante desse motivo, requer o arquivamento do presente Al;

4 - Solicita, o autuado, aplicação da prescrição intercorrente, sobre a razaavel duração do
processo; faz menção ao Pare.cer da AGE contrário à ocorrência da prescrição no curso do
processo administrativo, no âmbito do SISEMA, e menciona obsoleto o posicionamento da AGE

referente à essa questão; menciona a 1,22a RO CNR, ocorrida em 24/1,012018, referente ao PA

00548/2005100312008 - Al F72412007, quando houve deferimento do recurso administrativo,
sendo reconhecida prescrição intercorrente;
5 - Persiste muito no sentido de que, referente ao Al 681,081201-2, apos apresentação de defesa,

o processo ficou paralisado por mais de 6 anos; que de acordo com art. 1-e, §10 da Lei Federal

9.873199, e o Decreto Federal pe 6.514/2008, a prescrição intercorrente incide no

procedimento de apuração da infração quando o processo administratívo fica parado por mais

de 3 anos; devendo o presente auto, por isso, ser arquivado;

6 - Reclama da carência da instrução do processo, porque o Parecer Tecnico da DINME ns

4512004 não compõe os autos do processo; não possuindo ídentificação da poluição ou

degradação ldentificada pelo fiscal;

7 - Questiona que se o processo fora instalado para apurar suposta irregularidade constatada

a partirde determinado parecertécnico, deveria constar nos autos qual seria a degradação ou

poluição; e que a,presunção de veracidáde não é absoluta;

8 - Registra que, na análise de revalidação da LO ns 81212004, o orgão orientou a formalização

do processo de Licença de Operação Corretiva e reconheceu que a empresa estava operando
adequadamente; menciona parecer único de Protocolo SIAM pe 1,1371812012, que diz

corroborar a dúvida quanto à existência de poluição/dano; e que a insuficiência instrutória do
processo compromete a decisão, por isso deve-se reconhecer a nulidade do ato;

9 - Referente ao valor da multa aplicada, reclama não constar no processo qual seria o valor
atualizado e que conforme orientação da AGE em Parecer na $3331201.4, nãocabe atualização

anual da UFEMG sohre o valor indicado na autuação, uma vez transcorrido pralo superior a 5

anos; referente à aplicação do Decreto Estad ua\47.383/1,8, insiste em ser considerado somente

o que for mais benéfico ao administrado;
10 - Requer, que seja oportunizado à empresa conhecer o valor efetivamente cobrado, para

que se possa exercer contraditório no que se refere aos cálculos;

1l- - Diante o exposto requei reforma da decisão e reconhecimento:
. Da perda do direito de punir do estado pelo decurso do prazo decadencial; conforme

Lei 21..73511.5;
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o Da lmpossibÍlidade de retificação da descrição também em razão do decurso do prazo

do tempo;
. Do atendimento à finalidade das condicionantes, protocoladas em 2410212005 (03,06,

07 ,08 e 09);
. Da perda da pretensão punitiva e da carência de instrução do processo, que não contem

elementos essenciais à delimitação do objeto da autuação;
o Requer que seja apresentado o cálculo do valor atualizado, para que se possa exercer

. o contraditorio quanto ao mesmo.
Em segundo momento, posterior ao ofício enviado sobre aplicação da Resolução Conjunta
SEMAD/FEAM/IEF/IGAM ns 222312017, houve alegação da parte autuada, vejamos:
1- Apos breve histórico, e menção sobre os requisitos de admissibilidade da defesa, reclama da

perda do direito de revisão do valor da multa, tendo em vista que o auto foi lavrado em

t8/O5/2012 e o ofício com a retificação do valor emitido em data de 18/0312019; menciona os

pareceres da AGE ns15.33312014 e 15.4841201,5; citando o artigo 65 da Lei 14.18412002,
afirmando ser ato nulo;
2- Reclama nulidade da autuação em face da falta de observância dos princípios da motivação,
do devido processo legal, ampla defesa e contraditorio, quando à adequação do valor da multa;
3- Diante do exposto requer o reconhecimento da decadência em relação à adequação da

penalidade e sua anulação; requer notificação em endereço: Avenida João Pinheiro ne 48,

centro, ltabira/MG cEP: 35.900-538.

4 - FUNDAMENTOS

(' i;'':i N&§'i.;r4-f*."/q:/'

4.L - Da menção à aplicação da Prescrição lntercorrente e Pareceres AGE números:
Ls.U7 /2010; 15.3 $/ La; Ls.484/ Lsl

Preliminarmente, o autuado alega que teria ocorrido a prescrição intercorrente,
aplicando-se por analogia os dispositivos da Lei Federal n" 9.873199, que estabelece prazo de
prescrição para o exercício de ação punitiva pela Administracão Pública Federal, direta e
indireta. O art. 1-e, §1", da Lei Federal ns 9.873199 diz:

Art. 1s Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública

Federal, direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando
apurar infração à legislação em vigor, contados da data da prática do ato
ou, no caso'de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver
cessado.

§ 1s lncide a prescricão no procedimento administrativo paralisado por mais

de três anos. pendànte de julgamento ou despacho, cujos autos serão
arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem
prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da
paralisação, se for o caso.

§ 2o Quando o fato objeto da ação punitiva da Administração também
constituir crime, a prescrição reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.

Da leitura dos dispositivos supracitados, resta evidenciado que os prazos tratados
pela referida Lei são aplicáveis somente aos processos em trâmite na Admi nistração Pública
Federal

t
No âmbito estadual. não há orevisão I de prescricão intercorrente, não sendo

oossível- a o lica-la- oorviolacao ao nn ncr n io constituciônâ rla êgÀ idade

lmportante esclarecer sobre o princípio da legalidade adstrita à administração
pública. Henrique Savonitti Miranda compara atuações de gestor privado e de gestor público,
afirmando:

,{,
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"O administrador privado conduz Seu empreendimento com dominus,

agindo com oS poderes inerentes à propriedade em toda a sua extensão.

Assim, tudo o que não e proibido, é permitido ao gestor privado. Diga-se,

ainda, que o administrador privado pode inclusive conduzir ruinosamente

seu empreendimento sem que muito possa ser feito por terceiros(...) O

stor como'do fazer o uela

cômodo. Diz-se, então. oue ao Administrador Público só é dado fazer aquilo
que a lei autorize, de forma prévia e expressa. Daí decorre o im porta nte

axioma da indisponibilidade, pela Administração, dos interêsses públicos. "

Também, Hely Lopes Meirelles , diz "No Administroção Publico nõo ho liberdode nem

vontade pessool. Enquonto na odministroçõo porticulor e lícito fozer tudo que o lei nõo proíbe,

no AdministraÇão Pública só é permitido o leioutorizo".

Foi mencionado pela parte autuada, em sede de recurso, a aplicação da Lei

Z!.735t^q!5 que, inclusive, é clara no sentido de não correr prazo prescriciona!- em face de

a presentacão de defesa admi nistrativa, vej a m os :

Art. 3' Constituído definitivamente o crédito não tributário, mediante

regular processo administrativo, prescreve em cinco anos a pretensão de

exigi-lo.

§ 1e Considera-se definitivamente constituído o credito não tributário
quando a obrigação se tornar exigível, notadamente quando:

| - do vencimento de pleno direito da obrigação constante em título

executivo extraj ud icia l;

ll - o devedor não pagar nem apresentar defesa no prazo legal;

lll - não mais couber recurso da decisão administrativa, certificando-se a

data do exaurimento da instância administrativa.

§ 2s O prazo prescricional comeca a ser contado no dia do vencimento do

crédito sem pagamentg data do da instâ

administrativa oue confirmar a aplicação da penalidade, observado o

disposto no § 3e do art. 2s da Lei Federal ns 6.830, de22 de setembro de

1980.

portanto, parece que sugerir o reconhecimento da prescrhão intercorrente. não

prevista em Ieeislacão estadual . seria sugerir em contrariedade à ativa acima . bem

como ao princípio da leealidade constitucionalmente previsto e adstrito à administração pública

A Lei ns 14.i.84102, que dispõe sobre o processo administrativo no Estado de Minas Gerais,

também não estabelece similar.

Assim, não há que se falar em prescrição intercorrente nos processos administrativos

em análise no orgão ambiental. lnclusive, existe enteídimento recente do Superior Tribunal de

Justiça a respeito, vejamos:

ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO

ESpECtAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI N. 9.87311999.

INAPLICABILIDADE AS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS

DESENVoLVTDAS pOR ESTADOS E MUNICíPIOS. PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO

DO DECRETO N. 20.gLO/1,932. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE

PREVISÃO LEGAL. .
1. O Superior Tribunal de Justiça entende que, em casos de ação anulatória

de ato administrativo ajuizada em desfavor da Coordenadoria Estadual de
proteção de Defesa do Consumidor, em decoirência do exercício do poder

de olícia do Procon, é ina licável a Lei n. 9.873/L999 SU eitando-se a a o

t
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ao prazo prescricional quinquenal previsto no . art. 1s do Decreto n.

20.910/7932.
2. O art. 1s do Decreto n. 2O.9tOth932 apenas regula a prescrição

quinquenal, não havendo previsão acerca 4e prescricão intercorrêntê,
apenas prevista na Lei n. 9.873/1,999, que, conforme entendimento do

Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às acões administrativas punitivas

desenvolyidas por Estados e Municíp'os, emtaÉo da limitacão do âmbfu
esoacial da lei ao olano federal
3. Precedente: AgRg no REsp 1.566.304/PR, Relator Ministro Herman

Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/3/2016, DJe 31,/5/20t6.
4. Agravo interno a que se nega provimento. (grifo nosso)

Por sua vez, o Parecer a AGE ns 15.04712010, menciona que "se o outuodo opresentor
deÍeso, inicio-se o procedimento odministrotivo, durante o curso do quol ndo corre o decadêncio
nem a prescri1ão". Ainda vários outros pareceres da Advocacia Geral do Estado de Minas Gerais

tambem já afastaram a aplicabilidade dos dispositivos da Lei n" 9.873/99 aos processos

administrativos estaduais, ex. Pareceres ns 14.556/2005, 1,4.89712009 e 1,5.333/2014. Segue

abaixo entendimento exarado no Parecer AGE nq 14.55612005:

Pedindo vênia aos r. posicionamentos que defendem a incidência da

mencionada legislação federal, entende-se não ser aplicável no âmbito
estadual norma promulgada em outro nívelda federação, qualseja, a União
Federal. Não há de se reservar à União competência para editar norma geral

sobre decadência ou orescricão administrativas na seara do poder de polícia.

uma vez que tais questôes consubstanciam matéria administrativa
pertinente a cada um dos entes políticos, não sendo aplicável o prazo de 05
(cinco) anos do artigo Ls da Lei Federal ns 9.873/99 indistintamente a

Estados, Municípios e Distrito Federal. É inadmissível confundir-se
decadência e prescrição relativas às relações privadas, materias de Direito
Civil e Processual Civil submetidas.à competência legislativa privativa da

União (art. 22, I da CR), com a decadência e orescrição administrativas,
inseridas na autonomia !ítica e I lativâ dos Estados-memb

Municípios e Distrito Federal

O Parecer AGE ne 14.897/09 diz '

2. O Código Tributário Nacional estabelece três fases acerca da fruição dos
prazos prescricional e decadencial referentes aos creditos tributários. A

meira fase estende-se a notifi
lancamento ao suieito.passivo - período em que há o decurso do orazo
decadencial (art. 173 do CfN); a seEunda fase flui dessa notificacão até a

decisão final no processo administrativo - em tal período encontra-se
susoensa a exisibilidade do crédito rio (art. 151. lll. do Cl-N) e, oor
consesuinte. não há o tra do grazo deiadencial, nem do
prescricional; por fim, na terceira fase. com a decisão final do processo

admin n mente o crédito tributário d

tnlqo ao orazo prescricional de cinco (5) anos para que a Fazenda Pública
proceda à devida cobrança, a teor do que dispôe o art. 174 do CTN, a saber:
"A ação para a cobrança do credito tributário prescreve em 5 (cinco) anos,
contados da data da sua constituição definitiva." Precedentes.
3. Enouanto há oendência de recurso administrativo, não correm os orazos
prescricionale decadencial. Somente a partir da data em que o contribuihte
é notificado do resultado do recurso é que tem início a contagem do prazo
de prescrição previsto no aft. 774 do CTN. Destarte- não há falar em
prescricão intercorrente em sede de processo administrativo fiscal

;-*' I
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Referente à menção da t22a RO CNR, ocorrida em 2411012018, o PA

OO548|2OO5/OO3|20O8 - Al F72412007, o autuado relata que houve deferimento do recurso

administrativo contra autuação; importante observar que não se trata de posicionamento

normatizado pelo Estado, mas trata-se de decisão da Câmara fundamentada em parecer de

relato de vistas solicitada pela FIEMG e FAEMG, fundamento este de caÉter não vinculante.

lmportante ressaltar que a orientação da Advocacia Geral do Estado de Minas Gerais

referente à decisão de reconhecimento da prescrição intercorrente por parte do Estado foi a

de ser ssível ade e necessidade vejamos:

Parecer a AGE na 15.047/20L0:
(.)
Deixou-se expressamente consignado que, em.Se tratando de auto

de infração do qual já conste a aplicação da penalidade de multa, se o

Procedida à lavratura do auto de infr cão com a imposicão d oenalidade

e notificado o infrator, está exercido o ooder de polícia e n o há mais a

possibilidade deaAd ministracão decair desse poder-dever. A partir de

então não se cogita mais de prazo decadencial para a Administração agir,

inda també iniciou a fl zo rescncro

somente se dará a oartir da con tituicão definitiva do ito não-

tributário. E isso ocorrerá: (10) a partir do decurso do prazo para defesa do

autuado. Exaurido, Começa a fluir o prazo de cinco anos para a

Administração exigir o recolhimento do crédito, (2e) apresentada defesa

pelo autuado, deflagra-se o procedimento administrativo e somente com a

notificacão da d ecisão definitiva proferida principia o prazo prescricional

(.)
ll - Da inadeqüação de despacho que reconhece prescrição intercorrente

com base no Parecer !4.897109.

Conforme está esclarecido no ponto anterior, o Parecer AGE n. 14.897/O9

não reconheCe, em momento algum, prescrição interCorrente, maS afaSta

esta possibilidade por ausência de previsão legal e porque, em

conformidade com o Parecer AGE 14.556105, prescrição e decadência são

institutos que não se confundem.
Especificamente em se tratando de multa ambiental, repise-se que há o

prazo decadencial de cinco anos para o exercício do poder de polícia e, após

a constituição definitiva do crédito, inicia-se o prazo prescricional de cinco

anos para a cobrança.

Exercido o poder de polícia, exauriu-se o prazo decadencial. Apresentada

defesa pelo autuado, tramitará o procedimento administrativo, na forma e

prazos estabelecidos no Decreto Estadual n. 44.844/2008 e em

conformidade com a Lei Estadual n. 14.184/2002, aplicável

subsidiariamente à especie.

Destarte, decisão ad ministrativa que reconhece prescriÇão intercorrente

com base no Parecer AGE n. 1.4.897/09 se revela sem conteúdo ou de

conteúdo iurídica !nadequado, a enseiar sua nulidade e consequente

necessidade de revisão, o que recome nda a espécie.

Portanto, o mais recente parecer a AGE ns 15.04712010, referente ao assunto,

reafirma o entendlmento esposado no lançado Parecer 14.556105, posicionamento ratificado

por lei posterior, restando claro o entendimento de não aplicacão da prescricão intercorrente,

nem mesmo por analogia, aos processos administrativos em trâmite no Estado de Minas

Gerais; e afirma ser a decisão administrativa, que reconhece tal prescrição, de conteúdo

urídico inadequado assível de nulidade e revisão

\
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lsso posto, não resta outra alternativa, qual seja, opinar pela não aplicação da

p rescrição i ntercorrente.

Auto lavrado por infração prevista no codigo 114 do Decreto Estadual 44.844/08,
vigente à época da autuação. O referido codigo descreve:

Conforme se verifica em Auto de lnfração ns 6810812012, atividade descrita é A-01-

O2-3, Lavra subterrânea com tratamento a úmido (pegmatitos e gemas); porte: grande; classe

05; onde são descritas as infrações cometidas pelo autuado, em campo 9, página 02 do
presente processo administrativo. A Deliberação Normativa COPAM n.e 74, de 09 de setembro
-de 2004, que estabeleceu criterios para classificação, segundo o porte e potencial poluidor, de

empreendimentos e atividades modificadoras do meio ambiente passíveis de autorização ou

de licenciamento ambiental no nível estadual, listava, à epoca da autuação:

A--01-02-3 Lavra subterrânea com tratamento a úmido
gemas)

Pot. Poluidor/Degradador: Ar : M Água: G Solo: G Geral: G

Porte:

Produção Bruta < 1.200 m3/ano : Pequeno
1,.200 < Produção Bruta < 12.000 m3/ano : Médio
Produção Bruta > 12.000 m3/ano : Grande

(pegmatitos e

A parte autuada argumenta, que a presunção da veracidade do auto não é absoluta,
mas não traz documentos que descaracterizem têl veraEidade. Reclama da não descrição das

infrações e da falta de motivação para autuação. Pelo que parece, o agente autuante
descreveu as infrações no auto de infração, ao afirmar: "foram cumpridos foro do prozo, o
sober: condicionantes n" 0L, 0j, 06, 07, 08 e 09; e o condiciononte ns 02 nõo foi cumprido",
condicionantes estas descritas no corpo do recurso administrativo.

Como é sabido, os atos administrativos são revestidos de presunção de veracidade e

legitimidade, só desconstituída frente a inequívocas provas em sentido contrário. É do
impugnante o ônus de provar qualquer alegação que refute o estabelecido nos documentos
lavrados pelo órgão ambiental.

O Decreto Estadua I 44.844/08, vigente à epoca da autuação, dispunha em artigo 34

§ 2e: "Cobe ao outuodo o prova dos fotos que tenho oleqodo, sem prejuízo do dever otribuído o
autoridode julgodoro poro instruçõo do processo". Já o atual Decreto E§tadual 47.383/18 diz:

Código 1.14

Especificação

lnfrações
das Descumprir condicionantes a provadas nas Licenças Prévia, de lnstalação e de

Operação, inclusive planos de controle ambiental, de medidas mitigadoras, de

monitoração, ou equivalentes, fora do razo fixado SC

constatada a existência de poluição ou degradação ambiental

Classificação Gravíssima

Pena - multa simples;
- ou multa simples e embargo de obra;

'ou multa simples e demolição de obra;

4.2- Da aplicação da infração descrita em códigoL14, Anexo l, Decleto Estadual 44.9{1,/08,
vigente à época da autuação:

I



"Art. 67 - A lavrotura de outo de inf raçõo dispenso o reolizaçõo de perício pelo orgdo ambiental,

cobendo o do oo lnclusive, referente à afirmação de não haver

desradacão ambiental, não trouxe a parte autuadp contraprova técnica capaz provar o alegado

e refutar a veracidade do ato administrativo praticado

lmportante salientar que o Processo de Licenciamento n's 0006211994100912010,

Revalidação de LO, FOI !NDEFERIDO, conforme pode-se observar abaixo:

FYx,mml

.,{:riu$lrirnhc

tfs$r.ffÊ§ ti.$tt

Eçr*'* TÀnirs

*--.-*
Àulç*r í*d!:aiào

üqdbsd+Pffi.íe$,

&&gTàn$mFíil

§§@rsfl§Ê
Àdiaionais de Procerss

LICEilCAll\ffiFEEIGÀ. t

Tmrs'girFrcee*s

'r'i$9"**
SUFEÀ$*-XI - §werlr*#emír Reúx*d+ Rq*xbç&Âffi Li r

lsso posto, parece ratificado pelo orgão o descumprimento das condicion?ntes, e

concluiu-se ct e o emoreendimento não obteve desempenho ambienta lsatisfatório, como pode

ser conferido em site da SEMAD, na publicação do parecer Protocolo SIAM ns 011371812012

da 80e Reunião Ordinária da Unidade Regional Colegiada Leste Mineiro do Conselho Estadual

de Política Ambiental - COPAM.

Ouanto ao ouest rone mento de haver ou não deg o ambiental o ainda

mencionado parecer único apresenta em item 4, referente à descrição de descumprimento da

condicionante 02, que:
Apos análise dos relatórios apresentados, observou-se que alguns
nâ râmetros estava m êm dcsarnrdo cnma clarão vioonto tais como: DBO

em Janeiro/2005, Maio/2005, Setembro /2007, Novembro /2008,
Maio/ZOtA, Novembro /2010 e Maio/2077; Óleos e graxas em

Janeiro/ZOO1, Maio/2005 e . Maio/2OLt; DQO em Setembro/2017,
Novembro I2OOB e Maio/2010; Turbidez em Novembro/2OO8,Janeiro/2010

e Maio/2070; Sólidos susoensos em Novem brol2OIO e Maio/2017; e

Sólidos sedimentáveis em Maio/2OIO

Reclama ainda a parte autuada que o ParecerTécnico da DINME ns 4512004 não
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com os autos do rocesso; não ossuindo' identifica dâ polui ãooüd rada ao
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. - Foi mencionado, no documento acima referido, sobre o não cumprimento da

condicionante 02 e o cumprimento fora do prazo das condicionantes 01, 03. 06. 07, 08 e 09;

conforme se pode verificar em cópia anexa ao presente processo administrativo. lsso posto,

parece não restar dúvidas quanto à motivação do ato administrativo praticado pelo presente

órgão ambiental, ao constatar infração dêscrita no'código 11,4 do Decreto Estadual 1e

44.844/08 vigente à época da autuação.
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identificada pelo fiscal. Cumpre salientar que a autuação se trata de condicionantes impóstas

durante o processo de lice nce de -ooeraceo referente à licença concedida ao empreendimento,
não havendo justificativa plausível de se arguir identifícação pormenorizada das

condícionantes pelo agente fiscalizador, sendo as mesmas ôonhecidas pelo empreendedor,
descritas em parecer publicado em site da SEMAD, e inclusive mencionadas em sede de re-curso.

Descrita infração ora imposta e ratificada posicionamento em parecer da REVLO

acima mencionada; não trouxe, o autuado, documentos que desconstituíssem veracidade de

tais atos administrativos. lsso posto, opina-se pela manutenção das penalidades aplicadas pelo

agente autuante.

Reclarna ainda, o autúado, da' obrigação do orgão licenciador de monitorar,
acompanhar e fiscalizar os licenciamentos aprovados e suas condicíonantes, o que fora
realizado pelo presente órgão, uma vez tavrado o auto de infr:acão or:a discutido, momentb este

o do conhecimento da rea Izacao da infracão. pela administração. lnsiste pelo reconhecimento
da decadência referida na Lei 21.735/15, vejamos:

Art. 2s O exercício do dever de fiscalização da administração pública

estadual, direta, autárquica e fundacional, visando a apurar ação ou

omissão que configure infração administrativa ou contratual e a aplicar a

respectiva penalidade, decai em cinco anos a contar da data em oue a

autoridade administrativa com para fiscalizar tomar conhecimento
do ato ou do fato.

§1sNo caso de infracão permanente ou continuada, o termo inicial do prazo

decadencia! a oue se refere o ca será a data em oue a autoridade
administrativa competente para Iizar tomar conhecimento do ato ou do

fato ou o dia em que cessar a prática da infração, devendo-se considerar o
que ocorrer por último.

O Parecer AGE ns 14.897109 esclarece quando começa correr o prazo da decadência:

2. O Código Tributário Nacional estabelece três fases acerca da fruição dos

prazos prescricional e decadencial referentes aos creditos tributários. A

orimeira fase estende-se até a notifi cacão do auto de infracão ou do

lanÇamento ao suieito oassivo - período ern que há o decurso do prazo

decadencial (art. 173 do CTN);

Percebe-se que a decadência é verificada em sede de conhecimento da infraÇão por
parte do orgão até notificacão do autuado. Nesse contexto, importante mencionar também,
que, conforme Parecer a AGE ns 15.047/2OtO, "se o outuodo opresentor d

o curso do não corre o decodêncio nem

Repita-se, apresentada defesa administrativa, não corre decadência nem prescrição.

, Houve Auto de Fiscalizaçáo ns !03/2Ol2,lavrado em L8l05l2OL2 (conhecimento do

ato ou fato), confoime se verifica em página 06 do presente processo; houve Auto de lnfração

lavrado em 18/05 /201,2 com notificacão entregue em 25105/2012. Portanto, nãô há que se falar

em decadência. uma vez, que ao tomar conhecimento da infracão. houve a lavratura do Al ns

68L08120t2.

4.3 - Da aplicação da penalidade de embâÍBo, Decreto 44.8M1A8, vigente à época da autuação:

Foi aplicado pelo agente autuante a penalidade de embargo das atívidades:

Ij I
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Art.,74-O embargo de obra ou atividade será determinado e efetivado, de

imediato, nas hipóteses previstas neste Decreto.

§ Ls - O embargo de obra ou atividade prevalecerá até que o infrator tome

as medidas especÍficas para cessa r ou corrigir a poluicão ou degradacão

ambiental ou fi Termo de Aiustamento de Conduta com o orsao

ambiental. com as condições e prazos para funcionamento até a sua

regularização.

§ 2s - O embargo de atividades será efetivado tão logo seja verificada a

infração.

§ 3s - Se não houver viabilidade técnica para o imediato embargo das

atividades, deverá ser estabelecido cronograma para cumprimento da

penalidade.

§ 4s - O Termo de Ajustamento de Conduta a que se refere o § 1s será

firmado pelo prazo máximo de doze meses, prorrogável uma única vez, por

até o mesmo período.

§ 5s - O Termo de Ajustamento de Conduta a que se refere o § 1s poderá

prever a suspensão da exigibilidade da multa aplicada, nos termos do art.

49 no caso de cumulação da multa com a penalidade de embargo de obra

ou de atividades.

Como pode ser observado em quadro de item 4.1, o codigo que descreve a infração,

114, Anexo I do Decreto Estadual 44.844/08, prevê a aplicação da penalidade de embargo das

atividades. lsso posto, percebe-se que o agente autuante agiu em conformidade com a

norrhativa vigente à epoca.

4.4 - Da reclamação da aplicação da Resolução conjunta sEMAD/FEAMllEtllGAM Ns 2.223, de

26 de novembro de2OL4:

Houve, em 18/0312019, ofício de comunicação da aplicação da Resolução Conjunta

SEMAD/FEAM/IEF/IGAM Ne 2.223, de26 de novembro de 201,4 que dispôs sobre a correção

anual dos valores das multas aplicadas às infrações por descumprimento das normas previstas

no Decreto Estadual ns 44.84412008, estipulando o valor de RS 64.262,96 (sessenta e quatro

mil reais, duzentos e sessenta e dois reais e noventa e seis centavos) para empreendimentos

de Porte Grande, no caso de infrações gravíssimas, descritas em Anexo I do decreto. Abriu-se

prazo para contrad itório.

Há que de se ressaltar que a Lei 7772/80 em artigo 16, §5s diz que o valor da multa

será fixado em regula mento e corrigido anualmente, com base na va o da Unidade Fiscal do

Estado de Minas Gerais - UFEMG.

ne L5.333120L4. uma vez que a ret,ificacão foi realizada somente em data de t8l03l20L9

Referente à esta última impugnação, qual seja., adequacão do valor da multa, houve

decisão de primeira instancia pelo acolhimepto da argqição da parte autuada, sugerjndo á

manutencão o valor ongl na lmente aolicado: RS50.001.00 (ci enta mil e um rea is).

lmportante ainda mencionar sobre o Decreto Estadual 46.66811,4, que em seu a.rt.

50 § 1s e 2a que dispõem sobre aplicação da Taxa Selic elou aplicação da Tabela da

Corregedoria geral de Justiça de Minas Gerais:

w

Juntou a parte autuada impugnação, referente à aplicação da normativa, alegando

decadência em relacão à adequacão do valor da multa, mencionando item 3 do Parecer da AGE
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Art. 50. Os creditos do Estado, decorrentes de quaisquer das hipoteses que
possam, ou não, vir a compor a dívida ativa não tributária do Estado, nos

termos do art. 39, § 2e, da Lei Federal na 4320, de 1964, terão a correção
monetária e os juros de mora calculados com base na Taxa SELIC ou em

outro criterio que vier a ser adotado para cobrança dos débitos fiscais
federais.

§ 1e A Taxa SELIC ou outro criterio que vier a ser adotado para cobrança
dos debitos fiscais federais incidirá a partir do momento em quà se tornar
exigível o crédito, respeitando-se os índices legais fixados ou pactuados para

o período antecedente à inscricão em dívida ativa.'
§2a Ressalvadash ioóteses esa is ou contratuais esoecíficas e aouelas oara
as quais houver índice de correção monetária plevlsto, os créditos não
tributários do Estado serao cornsrdos oelo índice de correcão monetária
divulgado na Tabela da Corresedoria Geral de J ustiça de Minas Gerais até o
momento em que se tornarem exigívei§

Lembrando que a exieibilidade do crédito não tributário se dá após transito em
julgado da decisão definitiva, e nôr tratar-se de um auto de nfracão do ann rle )O1) o,Parecer
da AGE ns 4.292/2015 espec ifica sobre aplicaÇão da Tabela da Corregedoria Geral de Justica e
da substituicão da Taxa Selic somente a oa rtir da vigência do Decreto Estadual 46.6681L4.
veJamos:

O entendimento'é pela incidência de juros desde o vencimento "original do
débito", ficando a exigibilidade, corho sinônímo de inadimplemento e mofa
efetiva, com lesão ao direito, fazendo nascer a pretensão de exigir o
pagamento, somente p?ra o momento em que tiver sido definitivamente
constituído o crédito, com o trânsito em julgado da decisão administrativa.
Não havendo índice de correcão previsto, adota-se o da Tabela da
Corregedoria Geral de Justica, o que poderia já ser adotado,
independentemente da edição do Decreto a6.668/201.4.
O índice de juros e o de t% ao mês, como previsto no art. 48, S 3", do
Decreto 44.844/08 Sua substituicão oela Tr SELIC só pode ser feita a
partir da vieência do Decreto 46.668/2014. sem prejuízo da questão relativa
à necessidade de lei, em sentido fprmal, instituindo esse índice no Estado
para créditos não tributários, e de se oero uirir de eventual retroatividade.

lmportante ainda mencionar o recente Parecer da AGE ns 16.046/201.8 sobre a

retroatividade da incidência de juros no curso do processo administrativo:

Assim, ncia de ros no curso do admin

tem natureza meramente declaratória e, por isso mesmo, efeitos ex tunc
(..)
Em outros termos, o devedor da multa, que opta por apresentar defesa e

não faz o pagamento, terá de fazê-lo na forma do § 10, sob pena de
inscrição em dívida ativa, arcando com os ônus de sua decisão
III- CONCLUSÃO

23. Diante do que foi exposto, ratificamos a posição da Advocacia-Geral do
Estado, externada na Nota Jurídica n. a.292/2015, especialmente quanto
ao ponto relativo à natureza declaratória da o administrativa que

confirma a iuridicidade da aplicacão da penalidade. o que justifica a

incidência de uros no período, a cu fundamento soma-se a revisão do

S/

constituicão de crédito não tributário decorrente de multa administrativa.
reafirmamos o entendimento da AGE, o qual é, nos termos da Nota Jurídica
n. a.292/?0L5, no sentido de que as impugnações e recursos, nos processos
administrativos de aplicação de multa ambiental, não têm efeito
suspensivo. Ainda que tivessem, a decisão administrativa proferida no
processo administrativo. que confirma a iuridicidade da peàalidade aplicada.
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art. 5a da Lei Estadual n. 21,.735/2015, cujo § 2e prevê que a "taxa selic

incide tambem durante o período de suspensão da exigibilidade do credito

não tributário decorrente de impugnação ou recurso", ou seja, está

legalmente fixada a incidência de juros no curso do processo administrativo
que redunda na constituição de um crédito decorrente de sanção

administrativa pecuniária, ficando por conta do impugnante o risco de sua

decisão de contestar a cobrança e de eventual superveniência de decisão

administrativa confirmadora da sanção pecuniária.

24. Nessa linha de entendimento, observamos a adequação dos

fundamentos jurídicos utilizados pela SUPRAM, ou seja, correção

monetária desde a data da autuação, com fundamento no art.48, § 30, do

Decreto 44.844/08. Correção monetária pelos índices da Tabela da

Corregedoria-Geral de justiça do'Estado, com fundamento no art. 50, § 2s

do Decreto 46.668/201,4. A partir do vencimento, juros de 7% ao mês, na

forma do § 3s do art.48 do Decreto 44.844/2008. (grifo nosso)

lsso posto, opina-se pela manutenção das penalidades aplicadas no auto de infração,

conforme exposto, uma vez que o ato administrativo praticado parece ter observado as

normativas e orienta S ertinentes, aplicáveis ao caso concreto

5- CONCLUSÃO

é\\

,$'

Diante de todo o exposto, opinamos pelo conhecimento do recurso apresentado pela parte

Autuada, h a a vista ue tempestivo, e res eitados os re uisitos essenciais da peça

o das licadas elo a nte autuanteE Manuten enalidades a

Opinamos pelo acolhimento parcial dos argumentos apresentados pela Autuada, somente

pelos fundamentos já expostos em parecer; e pelo não

em vista parecer está, o Auto de lnfração, em conformidade com os requisitos formais,

uros de mora e da cor

acolhi
documentos que iustificassem o acolhimento das demais arEumentações apresentad as, tendo

SEMAD/F L4,

sern prejuízo deageoene looela ncaoo o

da

EFIIGAM ns

e fundamentos de fato, de direito eface à ausência ddas demais alegações

das oe nte autuantelidadesmanuteinamos
ão nos termos das normativas e orienta ões mencionadas

a nao o do valor

Finais:EConsidera
Remeta-se o presente auto à deliberação do COPAM, URC Leste, conforme determina

Art. 73-A - Excetuado o disposto no art. 73, compete à URC do

Copam julgar os recursoi interpostos em face das decisões

proferidas pelo Subsecretário de Fiscalização Ambiental e pelos

Superintendentes Regionais de Meio Ambiente em processos de

autos de infração, nos termos dos incisos I e ll do parágrafo único do

arl.23 e inciso ll do parágrafo úníco do art. 54- (Artigo acrescentado

pelo art. 144 do Decreto ns 47 .383, de 21312018.).

Apos decisão da autoridade competente o autuado deverá ser cientificado da decisão

proferida no processo administrativo de.auto de infração por qualquer dos meios indicados no

§ 1o do art. 57 do Decreto Estadu al 47.383/18, derrendg ser o.bservado o endereco solicitado;

bem como, aplicação do art. 113 da mesma normativa, no caso de decisão pela manutenção

do no

das enalidades

Decreto 47.04212016.

Governãdor Valadares 1,tltol20t9. ,
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