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PEDTDO DE RECOrVSrDeneçeO A SUPERTNTENDENTE DA SUqRAM
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ASSUNTCI:

Referência: Processo no 00062/1994/01 2/201 2
Auto de lnfração no 68108/2012

AssunÍo: Pedido de Reconsideração - Recurso administrativo

BELMONT MINERAÇÃO LTDA., já qualificada nos

autos do processo administrativo em epígrafe, vem,

respeitosamente, por seus procuradores adiante
subscritos (doc. 01), apresentar, nos termos dos artigos
16-C, §2o, da Lei no 7 .77211980; 51 , §1o, da Lei no

14.18412002; 41 do Decreto no 46.66812014; 66 e 68 do

Decreto no 47.38312018, apresentar PEDIDO DE

RECONSTDERAÇÃO / RECURSO ADMIN|STRATIVO
contra a decisão de indeferimento da defesa e
manutenção da multa, pelos fatos e fundamentos
adiante aduzidos:
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I. DA SíNTESE DA AUTUAÇÃO

1. O Auto de lnfração no 6810812012 foi lavrado pela SUPRAM LM em
1810512012 e atribuiu à Belmont a seguinte conduta infracional:

"O empreendedor da Belmont Mineração Ltda. obteve Revalidação de
Licença de Operação, PA no 00062/1994/006/2003, em 19/11/2004, na 5a
Reunião Ordinária da URC Lesfe Mineiro, e adquiriu Certificado de LO no
812/2004 válido até 19/11/2010, com condicionantes. Durante análise do
processo de revalidação da licença supracitada atraves do PA no
000641994/009/2010, observou-se que as condicionantes descritas no
Parecer Técnico DINME no 45/2004 foram cumpridas fora do prazo, a
saber: condicionantes no 01, 03, 06, 07, 08 e 09; e a condicionante no 02
não foi cumprida, constatando ainda a existência de poluição ou
degradação ambiental". [sic]

2. lndexada ao Auto de Fiscalizaçâo no 10312012, a autuação foi embasada no
Codigo de lnfração no 114 do Anexo I a que se referia o artigo 83 do Decreto no

44.844.2008, vigente à época, sendo indicada como aplicável multa no valor de
R$50.001,00 (cinquenta mil e um reais).

3. A Belmont foi cientificada da autuação e apresentou defesa administrativa.

4. Em 1011012018 a empresa foi cientificada, mediante Ofício, recebido via
carta registrada, de decisão pelo conhecimento e indeferimento da defesa e
manutenção da penalidade de multa no valor do de R$50.001,00, bem como da
abertura do prazo de 30 dias para pagamento ou apresentação de recurso (doc.
02).

5. A Belmont diligenciou para obter acesso ao processo e identificou nos autos
decisão proferida em 2610912018 pela Sra. Gesiane Lima e Silva e o parecer de
mesma data emitido pela Sra. Maria Cecília Gonçalves Silveira.

6. lnconformada com a decisão pelo indeferimento da defesa e manutenção da
multa, a Belmont oferece o presente PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO/RECURSO
ADMINISTRATIVO, que deve ser conhecido, considerando o atendimento aos
requisitos previstos nos artigos 66 e 68 do Decreto no 47.38312018.

REOUISTTOS DE ADMIS

ll.l. Tempestividade

7. A Lei no 7.77211980 define que a decisão pelo indeferimento da defesa
desafia recurso no ptazo de 30 dias (vide artigo 16-C, §2o).
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8. Nos termos do artigo 66 do Decreto no 47.38312018, que substituiu o

Decreto no 44.84412008, o prazo de 30 dias é contado da cientificação da decisão,
que, no caso, ocorreu mediante carta registrada encaminhada via postal (vide doc.

02).Registra-se que o mesmo prazo de 30 dias a partir da ciência era previsto no

Decreto anterior.

9. Segundo a Lei Estadual no 14.18412002 "os prazos começam a correr a
partir do dia da ciência oficial do rnferessado, excluindo-se da contagem o dia do

começo e incluindo-se o do vencimento", sendo que "os prazos expressos em dias
contam-se de modo contínuo" (vide artigo 59, caput e § 3o).

10. Conforme previsto no art. 72, §1o, do Decreto no 47.38312018, o protocolo

deve ocorrer junto à unidade indicada no Al e pode ser realizado mediante Correio,
sendo, para fins de contagem de prazo, considerada a data da postagem.

11" No caso, o recurso foi encaminhado via correios para a SUPRAM LM em

09t11t2018.

12. É, portanto, tempestiva a presente manifestação, que deve ser conhecida,
com fulcro no artigo 66, l, do Decreto no 47.38312008.

ll. ll. Legitimidade

13. O Al no 6810812012 indicou como autuada a Belmont Mineração Ltda.,

sendo o presente recurso apresentado pela empresa mediante seus procuradores

devidamente constituídos (vide doc. 01), havendo de ser conhecido, com fulcro no

artigo 68, ll, do Decreto no 47.383/2018.

ll. lll. lnformações essenciais

14. Os requisitos elencados no artigo 66 integram o presente pedido de
reconsideraçáolrecurso administrativo, havendo de ser conhecida a manifestação,
com fulcro no artigo 68, lV, do Decreto no 47.38312018.

ll. lV. Unidade de realização do protocolo e encaminhamento da
manifestação

15. Consoante acima mencionado, o presente recurso foi encaminhado à

SUPRAM LM mediante postagem, havendo de ser conhecida a manifestação com
fulcro nos artigos 68, V, e 72 do Decreto no 47.38312018.

16. Salienta-se que, nos termos do disposto no referido artigo 51, §1o, da Lei no

14.18412002, e artigo 41 do Decreto no 46.668/2014, o recurso deve ser remetido à

autoridade que proferiu a decisão, a qual, se não promover a reconsideração no
prazo de 05 dias, deverá encaminhá-lo à autoridade superior competente para
decisão, sendo o que se requer.
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17. Com base no art. 137 do Decreto 47 .38312018 e no art. 73-A do Decreto

47.04212016, não havendo a reconsideração pelo Superintendente da SUPRAM

CM, compete à URC do COPAM julgar o recurso.

ll. V. Recolhimento da taxa de expediente

18. Em atendimento ao disposto no art.68, Vl, do Decreto no 47.38312018, foi

providenciado o recolhimento da taxa de expediente prevista no item 7.30 da

tabela A, a que se refere o art. 92 da Lei no 6.76311975 (doc. 03), havendo, pois, de

ser conhecido o presente recurso.

19. Registra-se que o boleto para fins de pagamento da taxa foi expedido

conforme orientação proveniente da lS SISEMA 0312018, mediante o seguinte

endereço eletrônico:

http : //d aeon I i n e 1 .faze n d a. mct . q ov. b r/d ae I i n e/ex e c ute Re ce it a O rqaosEsÍa d u a i s. a ct
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III, DA PERDA DO DIREITO DE PUNIR

20. Primeiramente, cumpre destacar a necessidade de reconhecimento de efeito

nocivo do tempo sobre o direito da Administração Pública de exercer o poder de

polícia no caso, o que deve culminar no arquivamento do feito.

21 . Conforme se extrai da descrição da infração, o Al 6810812012 foi emitido em

razáo de cumprimento fora do prazo das condicionantes no 01, 03, 06, 07, 08 e 09

e descumprimento da condicionante no 02 referentes à LO no 81212004 - PA no

0006211994/006 t2003.

22. A LO no 81212004 foi obtida em 1911112004, na oportunidade da 5" Reunião

Ordinária da URC Leste Mineiro, com validade até 1911112010, sendo

estabelecidos os seguintes prazos para cumprimento de cada uma das

condicionantes acima mencionadas:

Anexo I do Certificado de LO no 812120A4
sÊ §Sll .l#lãHAI*T* ,FflSã*

§rasçlm+:ni*Í *6r*,**r**r Êl*titt*m* T**t',i*'s* §n**çr*lfi**l* r*qxÊrry:*,* fi#
;,:s rlü§fl* rJc? íIr*t*+Íi{} ijrnhl*'rtfal. *^:x**iiia$i},$ üi'f}* {:rn üilr$s.

&4 **§r rl*ítlin*,rrir"Íxài* {} í:rpf*lsr;*{àlisr i}§ rr**trlÍarjr:r t&rs; lurrgr;rr*a:$.
d* *ut* §* hsite{*.n1,#r}tü,*xs$tãt&$ü sêfe ê{fis.r§-§â,

,:'' §" $*:r*s*rt{*r lâu$ü c,n*Lt*&,&as* ifi+st*ric* s pr$-ft}stú+it*} $*
So+a ** i{l*irá+rr*tê d* e*Êr*çfi#.fiêÍ1ts

Êü S$m a pãnir sâ
*,****s$fr* s{rst,*.
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23. Com relação à condicionante no 01 , haveria configuração de

descumprimento do pruzo anualmente a partir da concessão da licença.

24. Nos termos da descrição da infração aposta no Al 6810812012, infere-se ter

entendido o agente autuante que nenhum protocolo teria sido realizado no prazo

em atendimento a essa condicionante.

25. Com relação à condicionante no 02, haveria a configuração de

descumprimento do prazo semestratmente a partir da concessão da ticença.

26. Nos termos da descrição da infração aposta no Al 6810812012, infere-se ter

entendido o agente autuante que nenhum protocolo teria sido realizado em

atendimento a essa condicionante.

27. Com relação às condicionantes no 03, 07, 08 e 09, haveria a configuração

de descumprimento do prazo após 90 dias contados da concessão da licença e

com relação à condicionante no 06, haveria a configuração de descumprimento do

prazo apos 60 dias contados da concessão da Iicença.

28. Sobre estas últimas, registra-se que os protocolos realizados pela empresa

em 2410212005 indicam o atendimento a finalidade das condicionantes. Contudo,

parecem ter sido sumariamente desprezados pelo orgão ambiental, em contradição

ao fim público que deveria nortear a norma administratival.

29. A partir do momento em que transcorreu o prazo estabelecido pelo orgão

ambiental para fins de cumprimento da condicionante pelo administrado e o orgão

ambienta! não recebeu a documentação estabelecida nas condicionantes, houve o

conhecimento da Administração Pública acerca do atraso.

30. Registra-se que é dever do orgão ambiental licenciador monitorar,

acompanhar e fiscalizar os licenciamentos aprovados e suas condicionantes,

sendo essa atribuição, que é inerente às finalidades e competências da SEMAD,

inclusive expressamente formalizada no art. 28, §1o, do Decreto no 47.383t20182.

t Vide art. 30 da Lei no 14.184/2002: ArÍ. 30 - A norma administrativa será interpretada da forma que
melhor garanta o atendimento do fim público a que se dirige;
2 Vide aft. 28, §7", do Decreto no 47.383/2018: Art. 28 - O gerenciamento dos impactos ambientais
e o estabelecimento de condicionanÍes nas licenças ambientais deve atender à seguinte ordem de
prioridade, aplicando-se em todos os casos a diretriz de maximização dos impacÍos positivos, bem
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31. AIem do primeiro dia subsequente ao transcurso do prazo fixado para cada

condicionante constituir ciência da Administração Pública acerca do atraso na

apresentação, tambem a data dos protocolos realizados em atendimento às

condicionantes asseguram a inequÍvoca ciência do orgão ambiental acerca da

situação.

32. Os protocolos realizados em atendimento às condicionantes integram o
respectivo processo de licenciamento, sendo dever da Administração Pública

diligenciar para a obtenção do documento para fins de instrução do presente

procedimento, com base no que prevê o art. 26 da Lei no 14.184t20023.

33. Nos termos do art. 10 da Lei no 14.18412002 "todo assunfo submetido ao

conhecimento da Administração tem o carater de processo administrativo" e
eventual demora na transmissão da informação entre o setor de protocolo e o setor
responsável pelo processo, bem como eventual demora na análise dos

documentos pelo servidor responsável, refletem, por exemplo, desconsideração ao

princípio da eficiência, mas não poderiam significar o desconhecimento do orgão

acerca da informação.

34. Ocorre que o exercício da pretensão de punir, como decorrência do dever

de fiscalização do orgão ambiental, decai em 5 (cinco) anos a contar da data em

que a autoridade competente tomar conhecimento do ato ou do fato.

35. Para ilustrar os efeitos da decadência sobre o processo administrativo de

autuação, seguem transcritos trechos de manifestaçÕes da AGE:

Parecer no 14.047 de 2410912010

Fixado. pürtaÍrt$- qB* â tlsrnrlôxcia diz resp*ita á

{cx}t*nryoraneidad* dâ crn*tiariçâo dr crêdito uão-tributiirio. Sai porqs§ tl
prflãrl d*caden*iatr flui nté o mom*uto rrrl qsÊ â Ad*rnixtraçâo sxrrcü
rfrtir.a*rsrrte s podrr t.{r polí*ie * atrftra. irnp,ôe a rerpertira p*nalid*de §

cierriif,r*s o iu*stor.
()

Esp*ci§cau:eirte eÍrr "§e tr*ta*do de urult;r nnrbiental- repi*r-se que
há $ prâãsr d*cadsncir*I dr cinco firlr)§ 1larn o exercicio do p*der d* polícia r.
apót it csnstiturçâ* defuritir.a do crédito" àricia-s* CI prfizo prescricional d* cinco
írnss p*ÍÍr n rclbrnnça"

como de evitar, minimizar ou compensar os impactos negativos da atividade ou empreendimento:
( ,)§ 10 Caberá ao órgão ambÍental licenciador monitorar, acompanhar e fiscalizar os
licenciamentos aprovados e suas condicionantes;
3 Vide art. 26 da Lei no 14.184/2002: Art. 26 - Quanrto o inferessado dectarar que fato ou dado
esfâo registrados em documento existente em reparÍição da propria Administração, deve esta, de
ofício, diligenciar para a obtenção do documento ou de sua copia;

\/
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3- Larxado s autu dc in*açâo üom nplic*ção concsnútante dl
pülslidâdr- üxaur§*r* § ruÍsff ds prszs de*ad*rlciitl parf, Ít

Âdministr*çâo âgir.
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Parecer no 15.333 de 1510412014

A re*pr.:sta à inda§$çSr) d* n. 3 S, p*is" *firmilivan p*la retificnç§« do

a*lçr tle infraçâo pâre âluâliznr * val*r dx rnulxr npliuarÍa. ç*m rs*tt"r*rtur* d*
prÍlr-§ psrâ mânife*tnçf,* dr: eiutu*tkl, de*de qut nã* v*rifiçsda * de*adêrrçia ds

rJireilç de çnnxtituir ç *rittritCI nâ* tritrul$riço r*mputaila d* dala dç ccnhatitmenlr
do fsto,,p*lt AtiminÍstraçâo ou da dxt* d* aut* de inlraÇãçr, ctl*f,çrms h;lja *u nât
cçàr*idênrí* entr* *§te$. É quc sc trâlls ** *tn*tituir diferenç* de qrédito nãCI

tributitrio rsl{}tit'lr a u$*r mÊ§rfia penlrlitlatle nplirntlit *,tn d*srrr*n*ix de xnt

m§$rn$ fal*, c*ju prmcesss adminixtratir"* s* enç**lra etrR anrlxme*t*- P*d* ser,

«lntudor que t*nh* sr vrrifis*d* * dee*d**eis tlo dir*it* tli: r!*r iniciç à

c*nstit*içSrl da dif*renç-l de r,al$r dn multxr. lrlírtr utgitama§ *pên§§ de

tle**dênsiil íüÍ*rcsrrent* psrft ü a*tç de infroç§tr criginiíri*! p$rqus EÍn çurli{} o

prrlr:es§{} adr*iuistratit* de srnstituiçÍio dn er* it* n§r: tribut§r'iu nriund*r da

muh;r apliead*"
()

3. CIpinnrnos fav*rxv*lrnenl* {r retificaç§o de ltulüs ds infr.tçlro
lavradns a partir d* snü de 30{J§, *rrjos pr$*sss*s ndrnin.í,slrativ*s
pãrsr ff:n§litsiçar do çr§dim nfio tri ut$ri* *iruIa *§tejâÍn üm tursü*
Ç$$1 Íundilrn**tr: fi$ ârl" § I tltl D*cret* §. 44.*4413{}üS, üt}m

rsâherlura de flrwr) pürff rn;r*ifextff§$ *lç *utuad*, desde que nãn

v*rificada â ccrlrência da dccadênçia. nos lcrmss dç pressnt*
pârrcsrr ru seja, que nâr tsnha dec*rridü $ p(àur: de cinço ítR$§ a

contar dç meimÊnt$ *m q§$ a r-\drninixtr*S* t*nr*u *;i*n*ia d* fatn.
P*r exsmpl*; ci§n*;ia d* fat* r:*rn l*çnatura d* auto d* infrnçào em
I$ d* rnâi* de 2#ftS * ç*.rincidênci* entrü ssshesinlents e imposiçâa
da penalielade. Pmsikrilidade tl* r*tiíimç,§* etrtl autu rle infraçâo até

ltl de m$* tls ?üIsl.

(J e,xatr*: dess* prilã{r dr:**xlemçi;ll ** **rii. $nr rcsr$, çr.lm txrs* n*
tl;tta enr que f*i l*vrald* tr *çlr^i dn inÍraçâ§* s,*lvtl ss htuver «rnsígratla
*Igunra pr$vu dt quü âr -{dnrinixtrsrç§tr {ilrrx}n ç*nh*çiment* d* f*lrr
a*{trir:rm*t}trr * nii* l*tr*§ ât}tfi de fiscn}ixaÇ-ta $r Butr} de irfr*çÍio"

Parecer no 15.484 de 2010712A15

0 t*mur i*iciat d* ççmei d* pra** d***dr:nci*l *".*nesprnd* à

d*t* d* <xnllrrrur*lnt* tl* f*t* p*la ÂrlminÍrtraçâr: *u à da lsrratura do autç
dr infrxç§tt, ctlnft)filt* **iur:itlam e§$§s mclm*fitss, §s*e S u rnarcs temp*ral;6]
pxra tlef.inír * t*rms iniçial d* pra*u çkruden*ial. * f*tlr de jri trr. ou {gg},$;lr.Í

5 xmgffi,l{g,,,.
^.".t{;rtt' 

' 
"' '

tid* distribuida â eãüsrrç§s fis*al nâ* interfers nr! eôrlrput* do praer:

d*c*d*sci*l"

d
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36. lmportante destacar que o entendimento da AGE ilustrado nos pareceres

acima mencionados antecedem a Lei no 21.73512015, que consolidou o prazo

decadencial para exercício da pretensão de punir:

Lei no 21.73512015

Art. 20 O exercício do dever de fiscalização da administração pública
estadual, direta, autárquica e fundacional, visando a apurar ação ou
omíssáo que configure infração administrativa ou contratual e a
aplicar a respectiva penalidade, decai em cinco anos a contar da data
em que a autoridade administrativa competente para fiscalizar tomar
conhecimento do ato ou do fato.
(.)
§ 2o Considera-se exercido o dever de fiscalizaÇão com a notificação do
rnÍeress ado acerca da lavratura de auto de fiscalização ou de infração ou
de outro documento que importe o início da apuração do fato.

37 . A Lei no 21 .73512015 trouxe diversas implicações sobre processos de

constituição de multa no âmbito do SISEMA e teve vigência imediata.

38. A consolidação de entendimento da AGE no que se refere ao prazo

decadencial para exercício do poder de polícia evidencia seu efeito intertemporal.

39. A data do conhecimento do fato pela Administração Pública é, pois, o termo
inicial do prazo decadencial para fins do dever de fiscalizaçâo. O transcurso de

lapso temporal superior a 5 (cinco) anos entre essa data e o exercício do dever de

fiscalização, significa que restou configurada a decadência.

40. Salienta-se que, a partir da descrição da infração no AI 6810812012 infere-se
que:

- Condicionante no 01: nenhum protocolo teria sido realizado no prazo
- Condicionante no 02: nenhum protocolo teria sido realizado
- Condicionantes no 03, 06, 07 , 08 e 09: nenhum protocolo teria sido
realizado no prazo.

41 . Para que fossem verdadeiras as afirmaçÕes do fiscal, o

descumprimento/descumprimento fora do prazo haveria de ter ocorrido no ano de

2005, operando-se, evidentemente, a decadência, uma vez que o dever de
fiscalização foi exercido apenas em 2012.

42. Seja considerando a data do AF 10312012 (1810512012), seja considerando
a data da notificação da autuação (2510512012) como consolidação do exercício do

hz
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dever de fiscalização, fato é que o prazo decadencial de 5 (cinco) anos foi

ultrapassado, o que significa a perda do direito de punir do Estado.

43. Por outro lado, se o que e inferido a partir da leitura da descrição da infração

no Al 6810812012 não é verdadeiro, especialmente considerando todos os

protocolos realizados pela empresa em atendimento às condicionantes no 01 e 02

durante todo o período de vigência da licença, seria necessária a retificação do

documento de autuação para especificar qual seria a pendência objeto da

autuação, ou seja, especificar a qual período anual e semestra!, respectivamente,

estaria se referindo o agente autuante para fins de atribuição de responsabilidade à

empresa.

44. Lembrando que a descrição da infração é elemento essencial do auto de

infração, previsto no antigo e no novo Regulamento, sendo imprescindível à
delimitação da lide administrativa e para o atendimento aos princípios da

legalidade, motivação, ampla defesa e contraditório, todos norteadores do
processo adm in istrativoa.

45. Ocorre que a retificação do Al quanto à descrição da infração, também não

seria mais possível em razáo do decurso do prazo decadencial de 5 (cinco) anos,

conforme aprofundado pela AGE nos pareceres acima mencionados.A decadência

limita o exercício do poder de polícia pela Administração Pública e constitui vetor

de estabilização de relações jurídicas e concretização do direito fundamental da

segurança jurídica.Desconsiderar os efeitos da inércia do orgão ambiental seria

eternizar o direito de fiscalizar do órgão ambiental, em contradição a critérios e

princípios regentes do processo administrativo, como o interesse público, a

legalidade, a finalidade e a razoabilidades, violando, por conseguinte, a garantia do

devido processo legal.

48. Por todo o exposto, requer a Belmont seja promovido o arquivamento do

processo em razáo do reconhecimento da perda do djreito de punir da

Administração Pública ocasionada pelo longo perÍodo em que o orgão ambiental
quedou-se inerte para exercer a fiscalizaçáo, operando-se a decadência.

\,

4 Vide aft. 20 da Lei no 14.184/2002. Art. 20 - A Administração Púbtica obedecerá, dentre oufros, aos
princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, finalidade, motivação,
r_azoabilidade, eficiência, ampla defesa, do contraditório e da transparência;
u Vide arÍ.20 e 50, l, ll, Vl e Vtl da Lei no 14.184/2002: Art. 50- Em processo administrativo serão
obseruados, dentre outros, os segurntes critérios: I - atuação conforme a lei e o direito; ll -
atendimento do rnferesse público, vedada a renúncia total ou parcial de poder ou competência,
salvo com autorização em lei: (..); Vl - obseruância das formalidades essenciais à garantra dos
direitos dos posfulantes e dos destinatários do processo;Vll - adoção de forma que garanta o
adequado grau de certeza, segurança e respeito aos direitos das pessoas;(.../;
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U4
IV. DA PRESCRIçAO INTERCORRENTE

49. No caso, o decurso do tempo surtiu outro efeito nocivo sobre o processo.

50. A duraçâo razoável do processo, seja ele administrativo ou judicial, constitui

direito fundamental assegurado pelo art. 5o, LXXVIll, da Constituição de 1988. A
previsão também está intimamente ligada à garantia da segurança jurídica e, pois,

do devido processo legal.

51. Apesar disso, a Advocacia-Geral do Estado de Minas Gerais chegou a se

posicionar, mediante parecer, contrariamente à ocorrência de prescrição no curso

de processos administrativos decorrentes de multa ambiental deflagrados no

âmbito do SISEMA.

52. O posicionamento da AGE acima mencionado foi inclusive mencionado pela

parecerista quando da análise da defesa referente ao Al 6810812012 para suscitar

o não reconhecimento da prescrição intercorrente, que assim afirmou. "Por sua

vez, a Advocacia Geral do Estado de Minas Gerais também já afastou a

aplicabilidade dos dispositivos da Lei no 9.783/99 aos processos administrativos

estaduais, nos Pareceres 14556/2005, 14897/2009, 15047/2010 e 15233/2013".

53. Ocorre que o posicionamento incutido nas orientações da AGE acima

mencionadas são, data venia, obsoletos.

54. Na oportunidade da 122a RO CNR, ocorrida em 24t10t2018, o assunto foi

abordado e houve decisão pelo deferimento de recurso administrativo contra

autuação deflagrada pela FEAM exatamente em razáo do reconhecimento de

p rescrição i nte rcorrente.

55. Especificarnente no caso do processo administrativo no

0054812005/00312008 - Auto de Infração no F 72412007 as discussÕes sobre o
assunto se estenderam, sendo, âo final, acolhida a alegação apresentada pelo

autuado e reconhecida a perda da pretensão punitiva do estado em razáo do

período em que o processo ficou paralisado pendente de providências.

56. O processo acima mencionado foi objeto de Relato de Vista conjunto emitido
por representantes da Federação das lndústrias de Minas Gerais - FlEl\lG, da

Câmara do Mercado lmobiliário de Minas Gerais CMI e da Federação da

Agricultura e Pecuária no Estado de Minas Gerais - FAEMG, datado de

1811012018, nos termos do qual:

Relato de Vista

ü
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CIa rrercrifâs.l ilt*rccrrçn te

[m que pe§*rü as p*ndercções fçrmuladas prla Frnturadnria da FEÀful] s que 5e deve levar em

conr{deraçâo inicial * x aleg*çãr apreuntada pela Recrrrente nü que txnge à figura da

prescriçâo interccrrente, r*çeRhecida peln §uperior Tribunal de Justiça - 5TJ conforme

dsrlonstrad* *rn lurisprudêneia çonsolidada aviad* fit peça rÊcursal, onde se aplica o
reccnh*cimenta da figura jurídica arguida i* rosu, rsconhecidã €rn pêre{ar té(nico recursal do

IBÂMÂ.
Mersce destacar qu* mais recentemente s Nçrrc Cúdigo de Frocesso Civil " IàICPC tambÉm

aborda a questão dentrr dos preceitos da artig*4§7, o que tern sido prâtica recoment* adntada

nar açôes de execuç§o e rnhrançaÍ na fçrrna dos artig*s 9?1, § 4s E 924, incisu V. do HCFC.

For analogia a outrnE fasss Êrn que r ruprersâ* d-e lacuna evidente É' pratixâda §*mpre que

tangeneia o arcxbouçn jr.rridico ambi*nlal. prrô s (asâ errl sspeque. a aplicaçâp da nsrma feder*l

*m sushnnentação deve serassentida. tendn Êm vlÍta, Ínclusiur. a vrrticaliaação corno princÍpio

basilar d* §íttema §acisnaÍ de lvleio &mbients - §lSi{AMÂ. do qual estados e rnunicípios são

Sart* integra*rte e indil:nciáveÍ. f,.lEst* sÊntidÊ, d*ve ganhar signÍficat*va relevància os

disporitivos arguidor dar Lsír federair n,q $.8?31$9 e S,§741S§, que traÍam do processc

adrninistrativo, §u* sãs *qusles praticados pÊlnr êrgâos fed*rais de rneio arnbiente.
§iante d* jurirprud*ncia çonsolídadr no §Tl *, aindâ, (offi & objetivo de Ínibir a inércia da

administraçâa públicr rrn contrapontr ao henefício qup $ suposlo infrator pCIss;r auferir, não trá

c$ms deixar de se reconheçer e aplicar se fasü *,m soncreto a prescriçâo interrormnte.

Via de rasra, os Frincípiçs da §fieiância e da §egurança "lurídica, estatuÍdos ern nüssâ CE/88,

reiteradçs p*to § 1*, do ârti*s 1., da l-ei Federal ns 9.873/§S r.c art{go 7* da Lei n§ §.874199.

deveÍn pr*valecer pãrã os rêsos de crédits púhlico não tributério decorrente dÊ ação punitiva

contra a inobl*rv§ncia de dever le6al. evitando"s€, corn irtü, quÊ s cidadãç rsntribuÍnts suporte

o desgaste de processor inflnd*vçir * cujal corrrçô*s e atualiraçõts de valorel alcançarn cifral
estratçsfériças e inimagin§veir se rornparadas {sÍn o merca$n de aplicações e invertim*nto§.

Â,lrtrn disse, curr'lprs res:altar que o §upremo Trihunal Frderal, no julg*mento conjuntn das ÀDls

49$1, 4§S:, 49S3, 4§37 e ÀDC 42, ac aí,astar a prexriç§o e decadênri* no artigo 5§ da Lei

1:.65:.1tr1, ârâbou pur reconhê{âr â prâsençà dester ifirtit$tür nas autLlaçÕes administrativar.

57 . A conclusão do Relato de Vista acima transcrito foi no sentido de reconhecer

a prescrição intercorrente naquele caso, o que foi acolhido pelo Colegiado quando

da decisão pelo deferimento do recurso.

58. Registra-se que, por se tratarem de informaçÕes existentes em repartição da

propria Administração Pública, cabe ao orgão ambiental, de ofício, diligenciar para

a obtenção dos registros e documentos correlatos à referida decisão, conforme ja

mencionado art. 26 da Lei no 14.18412002, sobretudo a ata da 1224 RO CNR, que

até a presente data não foi disponibilizado para acesso no site da SEtr/AD6.

59. Diante da existência de jurisprudência, da evolução do ordenamento, dos
princÍpios que regem o processo administrativo, das garantias do administrado, da

verticalizaçáo como princípio basilar do SISNAMA e, sobretudo, da recente decisão
proferida pela CNR, evidente que, atualmente, a ocorrência de prescrição

\É

uVide http://www.meioambiente.mq.oov.br/copam/camaras-tematicas-do-cooam - acesso realizado
em 08/1 1/201 8;
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intercorrente alcança os processos administrativos de autuação que tramitam no

SISEMA.

60. Lembrando que a SEMAD atua no âmbito do Estado de Minas Gerais como

orgão seccional coordenador do SISNAMA e exerce a função de coordenação do

SISEMAT, sendo a harmonizaçáo de políticas e ações administrativas, bem como a

garantia da uniformidade da política ambiental em todo o País, objetivos

fundamentais para a cooperação dos entes federados nas ações administrativas

relativas à proteção do meio ambiente, dentre as quais o exercÍcio do poder de

polícia8.

61. No caso do processo referente ao Al 6810812012, apos a apresentação de

defesa por parte da Belmont o processo ficou paralisado por mais de 6 (seis) anos,

até que veio a ser emitido o parecer correlato pela SUPRAM LlVl e, em seguida, a

decisão ad m i n istrativa :

- protocolo da defesa administrativa: 1510612012;
- emissão de parecer sobre a defesa apresentada: 2610912018;
- decisão administrativa . 2610912018.

62. De acordo com o que dispõem o art. 1o, §1o, da Lei Federal no 9.873/99 e o

art. 21 , §2o, do Decreto Federal no 6.51412008, a prescrição intercorrente incide no

procedimento de apuração de auto de infração que fica paralisado por mais de 3
(três) anos (pendente 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 interrupção da

movimentação.

63. O lapso temporal legalmente previsto e inclusive aventado na oportunidade

da referida reunião da CNR para fins de reconhecimento da prescrição

intercorrente é de 3 (três) anos, ao passo que, no processo de apuração do Al

7 Vide aft. 10, p.u., do Decreto no 47.042/2016 : Art. 10 - A Secretaria de Estado de Meio Ambiente
e Desenvolvimento Susfenfável - Semad -, a que se refere o art. 40 da Lei no 21.972. de 21 de
janeiro de 2016, rege-se poreste Decreto e pela legislação aplicavel. Parágrafo único- A Semad
atua no âmbito do Estado de Minas Gerais como órgão seccional coordenador do Slstema Nacional
do Meio Ambiente - Sisnama-, de acordo com o inciso V do art. 6o da Lei Federal no 6.938, de 31

de agosto de 1981, exerce a função de coordenação do Sisfema Estadual de Meio Ambiente -
Sr'sema -, /?os termos do Ínciso ldo art. 30 da Lei no 21.972, de 2016, e integra o SisÍema Nacional
de Gerenciamento dos Recursos Hídricos, criado pela Lei Federal no 9.433, de I de janeiro de
1997.
8 Vide art. 30, lll e lV, da LC no 140/2011: Art. 3o Constituem objetivos fundamentais da União, dos
EsÍados, do Distrito Federal e dos Municípios, no exercício da competência comum a que se refere
esta Lei Complementar: (...) lll - harmonizar as políticas e ações administrativas para evitar a
sobreposição de atuação entre os enfes federativos, de forma a evitar conflitos de atribuiçôes e
garantir uma atuação administrativa eficiente; lV - garantir a uniformidade da política ambiental para
todo o País, respeitadas as peculiaridades regionais e locais. é
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6810812018, houve paralisação por período superior a 6 (seis) anos, sendo, pois,

inconteste a perda da pretensão punitiva no caso.

64. Por todo o exposto, requer a Belmont seja promovido o arquivamento do
processo em razâo da perda da pretensão punitiva ocasionada pelo longo perÍodo

em que o processo de apuração ficou paralisado, sob pena de violação às
garantias do administrado, critérios e princípios regentes do processo

administrativo e da propria sistemática do SISNAMA e do SISEMA.

v. DA CARÊI,ICN OC ,rus o Do PROCESSO

65. Ainda que os efeitos do tempo não fossem nocivos para o processo, seja
antes da propria autuação, seja apos o início da tramitação do procedimento
sancionatório, o que se aventa unicamente para fins de debate, a carência de
instrução seria também suficiente para ensejar a desconstituição do feito.

66. Quando da lavratura do Al o agente autuante apontou que a identificação da
suposta irregularidade decorre de informaçÕes extraídas do Parecer Tecnico
DINME no 4512004 e que teria sido constatada a existência de poluição ou
degradação ambiental.

67. Registra-se que a descrição da infração corresponde exatamente ao que
fora descrito pelo fiscal no Relatorio Sucinto do AF 10312012.

68. Ocorre que o Parecer Técnico acima mencionado não compÕe o processo.
Assim como não compõe o processo a identificação de qual seria a suposta
poluição ou degradação identificada pelo fiscal.

69. Lembrando que a Lei no 7.77211980 determina o que é entendido como
poluição ou degradação:

Lei no 7.77A1980
Art. 20 - Entende-se por poluição ou degradação ambiental qualquer
alteração das qualidades físicas, químicas ou biologicas do meio
ambiente que possam.
I - prejudicar a saúde ou bem-esÍar da população;
ll - criar condições adversas âs atividades socrar's e econômicas;
lll - ocasionar danos relevantes â flora, à fauna e a qualquer recurso
natural;
lV - ocasionar danos relevantes aos aceruos historico, cultural e
paisagístico

70. Cumpre esclarecer que o Al não foi lavrado com base em uma identificação
de uma possibilidade de efeitos negativos decorrentes do suposto descumprimento

&
13/t6

ED, BETVEDERE EUSINESS CENTER - RUA DES.IORGE FONÍANÁ,50 4sANDAn EtLVEDERE BE1O HOI|ZONTE MC 30320{70 TEL.31 3286-30t2



r' Lb' ,

\-,

MENDO DE SOUZA

de condicionantes, mas efetivamente em razáo de um resultado indicado como
existentê, o qual, contudo, não está minimamente explicitado.

71 . Ou seja, informações essenciais para a caracterizaçáo da infração não

constam dos autos.

72. Nos termos art. 23, caput e parágrafo primeiro da Lei no 14.18412002, "os

afos de instrução do processo se realizam de ofício, por iniciativa da

Administração", sendo que "o orgão competente para a instrução fara constar nos
autos os dados necessáros à decisão do processo".

73. Contudo, no parecer que subsidiou a decisão pela manutenção da autuação
há apenas a reprodução da descrição da infração extraída do Al, âo passo que a
decisão se limita a determinar o indeferimento dos pedidos contidos na defesa e a
aplicação de multa.

74. Ora, se o processo foi instaurado para apurar suposta irregularidade
constatada a partir de determinado parecer técnico, esse parecer técnico constitui
elemento essencial de instrução. lgualmente, se o processo foi instaurado para

apurar suposta poluição ou degradaÇão, deve constar dos autos. no mínimo, a
especificação correlata: qual seria a alteração de qualidade física, química ou

biológica identificada; o prejuízo à saude ou bem-estar da população; a condição
adversa criada; o dano relevante.

75. Cumpre destacar que a presunção de veracidade dos atos praticados por
agentes públicos não é absoluta e, como tal, não escapa aos seus pressupostos
de constituição válida e regular. Entender de forma diversa seria admitir um
sistema procedimental contrário aos critérios e princípios norteadores do processo
administrativo, o que não se pode admitir.

76. Registra-se que que, ao analisar o processo de revalidação da LO Íto

81212004 e orientar a empresa a formalizar o processo de Licença de Operação
Corretiva, reconheceu o orgão ambientat, após vistoria realizada em 2010, que o
empreendimento estava operando adequadamente (vide parecer único
PROTOCOLO SIAM No 011371812012), o que corrobora, sobretudo, a dúvida
quanto a qua! seria o dano ou poluição vagamente descrito no Al.

77. A insuficiência instrutória do processo compromete a validade da decisão,
sobretudo à luz dos princípios da motivação e da legalidade, expressamente
previstos no art. 20 da Lei no 14.18412002 como norteadores do processo
administrativo, razáo pela qual deve ser reconhecida a nulidade do feito, sendo o
que se requer.
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