


Govêrno do Estado de minas Gerais
Sistema Estadual de Meio Ambiente
Secretaria de Estado dê eio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
Diretoria de Gestiio de Resíduos

Belo Horizonte, 22 de Janeiro de 2016.

Referência; Envio de Autos de Fiscalização e de lnfração

Processo no: 149/í990 Estrutura: Banagem Captação 2

Ptezado Empreendedor

Encaminhamos os Autos de Fiscalização e de lnÍração lavrados pelo descumprimento das

Deliberaçóes COPAM n." 6212002, 8712005 e 12412008 que estabelecem condições'e

prazos para a inserção da Declaração de Condição de Estabilidade das estruturas

cadastradas no Banco de Declarações Ambientais (BDA) da Fundação Estadual do Meio

Ambiente (Feam).

Em consulta ao BDA foi constatado, conforme pode ser observado em documento anexo,

que a Declaração de Condição de Estabilidade da estrutura em referência não foi inserida

no BDA dentro da periodicidade estabelecida nas referidas normalivas.

Daante disso, solicitamos que seja realizada Auditoria de Segurança da Estrutura e inserida

no BDA a Declaraçáo de Estabilidade no prazo máximo de 60 (sessenta dias), contados a

partir do recebimento deste Oficio.

Esclarecemos que o não atendimento a essa determinação no prazo estabelecido, sujeitará

esse empreendimento à implicação de novas penalidades e medidas administrativas

aplicáveis previstas na legislaçáo vigente.
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Diretor de Gestão de Resíduos

-41-:

. Cidade Administreliva Tancrêdo Neves
Rodovia Pretuito AmêÍico Gianetti, Vno - EdiÍicio Minas -1o andar - BairÍo SerÍa Verde

Tetefone: 391+1í 33 - Cep: 31620-9@ - Beto HoÍizonte /MG' home page: w,.,rw.meioambiente.mg.gov.br

OF.DGER.FEAM. ne 0'12115

Topazio lmperial ltlineração Comércio e lndústria Ltda
Praça da lgreja, í6 - Distrito de Rodrigo Silva
CEP: 35407-000 Ouro Preto/MG
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GOVERI{O DO ESÍADO DE I ÁS GERÁIS .

SECRETARIA DE ESTADO DE XEIO AXBIET{TE E DESENVOLVIXET{TO SUSTENTÁVEL

SÉiTETA ESt'ADUAL DE f,EIO ATBIENTE

Consêlho Ertadud do Politica Ambiêntal - COPAI

Corlsêlho Eatadual da R€Gursos Hiddcos - CERH

IEFfeamã.*t^ r- í. AUTO DE FTSCALTZAÇÃO: No. 44969 folhl
tn

2. AGENDAS: 0l lxl FEAM 02 [ I IEF 03[ I IGAM Hora: I ?:(X) Dia: 2J Mês: l2 Ano:2015

FEA : I I Condicionant6 I]Licenciamento t]AAF [ ]Emeígêncra Ambiertal [ ] Acompanhamento de pÍojeto IXlOutros

IEF: [ ]Fauna I lPesca t IDAIA [ ] ReseÍva Legal tlDqC I IAPP [ ]Oanosem áreas protegidas I lOutÍos

oE
G,Eç=!
E
lt IGA :[ ]Outorga [ ] Outros

01. Atividade: Brrragem de rejeitos/residuos (C{ptrção 2) 02. Código: A-05-03-7 03. Classe
II

04. Poíc
M

05. Processo n'. 149/1990 06.0rgã0: Feem 07.[ ] Não possui processo

08. I I Nome do riscalizador Topázlo lmperielMineraÉo ComéÍcio e

lndústÍia Ltda

09.[ lcPF r0l \ lcNpJ 16.857.29410001-02

II.RG I2, CNH.UT 13 I IRGP I l'lil. Elcrtoral

14. Placa do Yeiculo- Uf I5. RENAVAM l6- N" € tipo do documcnto ambiental

17. Nomc fantasia (Pessos Jurldica): Topázio lmperial Minêração Comércio e lndústria Ltda 18. Inscrição Estadual tlt

19. Lndcreço do Fiscalizado - Corcspondência: Praçâ da lgrejâ (Captrçto 2) 20 N'/KM
l6

21. Complemcnl{)

22. Bairro/Logradouro Distrito de Rodrigo Silva 23. Municipio: Ouro Prcto 24. Ut
MG

à-

'd

o
ra!

o(J

25. CF.P: 35,107-üX) 2ó. Cx Postal 27 tone ==_!__.:- 28 [-mail

01 Endereçoi RÉ ÂÉndq Rdtosâ Fs.endá erc Praça da lgreja

02 No. / KM 03. Complemeíto 04. BaiÍo/LogradourdDistritdLocalidade
Dist to dc Rodrigo Silvs

05. Municipio Ouro Preto 06. CEP 35.107-000 07 Fone

08. Referência do local
Latitude Longitude

Geográficas
DATUM [ ]SIRGAS2OOO

I x ]sAD 69 [ ]wcs84
J lCónego Alcgre

Grau
20.

Íúinuto
25',

Segundo
46"

Grau
43'

Uinuto
38

Sêgundo
í9"

Planas UTM
23

FUSO

22 (6 dig[os ) Y- llllll ( 7dísilos )
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10 G{€Srri{ê-a€esso

f,m consults so Brtrco d. Dcchrrçõcs ADbicotais - BDA foi veriíicado que o empree trdimetrto loIázio lmDerial IlineraçãoComércio
e lndústria Ltda. rlo rprcs€rtou r Dccl.r.Éo dc Cotrdiçto dc Estrbilid.dc rcfer.trtc r estrutuÍa egDll4§A!-Lde acordo com a
periodicidlde e prrzos cstlbclccidos oas Delibersções COPAM n.l6212002,87D0/)5 e 12412008.

ItrfrsçIo: Deix.r de apresctrt$ l Dcclrrição de Coodhlo dc Esi8bilidrde de rcordo com r periodicidrde e prâzos estâbelccidos Drs
Deliberações COPAM ít." 62DOO2,8?/2OOS e 12,Í/2110&

ES

-FEAiÚ:
PÍotoaolo

YÉt! *r§

0201. Assinatura do Agente fiscalizador
Renrto Tcireirr BrardÍo - MASP l.lí.844-3 L

inatura do Fiscalizado

l" Via Fiscalizado . 2" Via Orgão Ambienral 3' Via Bloco

3. oüyacáo: t I Denúncia [ ] MinastéÍio Público [ ] Poder JudiciáÍio [ ] Opclâçôes Especrais do CGFAI t I SUPRAM I ICOPAM/CRH Í,X lRotina

24



Folhâ l/2t. AUTO DE INFRAÇAO: N' 89182

Vinculado

Lavrâdo em Substituiçào ao Al n'

n rF.r- E IGAM2. Agendâ: .E I'EAM

GOVf,RNO DO f,STADO DE MINAS Gf,RÁIS
SISI'EMA ESlADUÁI DE iúEIO AT4BIBNl'E
E RE('URSOS HIDRI('OS SISEMA
Conselho Estadúal de Política Ambiental COPAM
Conselho Estadüal de Recursos Hídricos CERH

EItí*,^ fe?m I

3. Órgão Autuante: I IEAM E lcAM E tEt E PMMG
E supanv -

4. Penalidades Aplicadas: l- E Advertência 2- xl Multa Simples 3-E Multa Dituia 4-fl Apreensão 5- Embarro: I de Obra ou I de atiridade
6- Suspensão: fl de atividade ! de Venda E de Fabricaçào 7- [ Demoliçào obra 8-E Restritiva Direilos
As penalidades deverão ser descritâs no campo i4.

Nome do Autuado/ Empreendimento
Topazio lmperial Mineração Comércio e lndústria Ltda

E CPF X CNPJ
16.857.29410001-02

E Rc E RGP E Título EleÍoral E cNH-uF E Placa do veicuto B*,uvau.l

Endereço do Autuado/ Empreendimento (Correspondência)
Praça da lgrejâ

N". / km
t6

Complemenb

BaiÍro/Logradouro
Distrito de Rodrigo Silva

Município
Ouro Preto

L:F

\IG
CEP
35407-000

Cx Postal Foíe Fi-mail

fIAAF XI Licenciamento I DAIA E Outorga ! Não há processo x Processo n' 149/19906. Atividâde
Atividade desenvolvidà:
Barragem de rejeitos/rosíduos (Captação 2)

Classc
II

Código da Atividade PoÍte
A-05-03-7 M.

Nome do lo envolvido Ü CP!- D CNPJ Vinculo com o AI N'
7. Outros

Envolvidos/
Rcsponsáveis

Nome do 2o envolvido E cPF ü c'r.rp:

thdereço da lnfiação: Ru4 Aveníd4 Rodoú4 Fazend4 etc
Praça da lgrejs (Crptaçâo 2)

\ Km
l6

Complcmcnto ( apaÍaÍnenlo, lojâ
outros)

tsairro/l,ogradouro/Distrito/Localidade
Distrito de Rodrigo Silva

Municipio
Ouro Preto

C I.]P

35407-000
Ione

lnfraçào em ambiente aqútico: I Rio I Córrcgo I Represa.[ Reserrarório UHE f] Pesque-l,aguc ! Cri;io.io I iJnque- reae

EOutro: , DeÍominação do local:
Geográficas DAÍUM:

E SAD 69 E CóneÊo Alesre
Lâtilude:
2(r 25'46"

lLonginrdc:
143"J8'r9"

U
Planas: UTM FTJSO

x Y
Referência do local

I

EmconsultaâoBancodeDeclaraçõesAmbieltais_BDAfoivcrificadoqueoemprêendimento@
e lndústria Ltdâ. não apreientou a Declaraçâo de Condição de f,stabilidade referente a estrutura eglllgsag_Lde acordo com a
periodicidade e prazos estabelecidos nâs Deliberações COPAM t" 62nOO2,A1D0oS e 124120O8-

Inf.ação: Dcixâr dc apÍesenlâr s Declarsçâo de Condição de Estabilidade de rcordo com a periodicidade.e prazos estâbelecidos nas
Deliberações COPANI t.' 62nN2, A7 DO05 € t2{/2008.

Assinatura do Agente A utuante-M,As P,4!, atricula

Renato Teireira Brandão - MÁ§P l.Ií.844-3
Assinatura do Autuado
Viâ Ar

Autu o ia Processo Âdministrativo J'Via Ministério Público - 4'\'ia Bloco

fl Boletim de Oconência no de I I

44969 de 23ll2?0l5

ViDculo com o AI No:



CONTINUAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÂO: N'89I82 Folha 212

Anigo Códito lnciso DecÍeto/âno I-ei / ano Rrsoluçâo DN Poí. N' Órgão

I I I l6 4.1.E44i2008Ê

Ll
ê

Alenuântes vantes

Anigo/ParáB AlÍnea Redução Alínea AumeDto

!rê

<§a

12. Reiocidê[cia: E Gcnérica E gspecilica E Nào foi possívcl vcriÍicar

Valor TotalPenalidade EAcréscimo ! Reduçto

I iu RS30.052,27 R$]0.052,27

EAdlertência DMulta Simples Multa Diária

Mulla DituiaEAdvenência Multa Simples

!ertêocia Multâ Simples MulÍa Diária

Kg de p€scado Valor L,RP por Kg: R$I.:RP

Valor ERP por Kg: R$ l otal: R$I--R P Kg de pescado

Valor total dos Emolumedos de R€posiçâo da Pesca: R$: ( )

Valor total das multas: R§30.052,27 rintr mil e cin uent! e dois rrais e vinte e scte cenlâvos

3{J

'.i à

No caso de adveíênci4 o autuado possui o prazo de:( )dias para atender as recomendaçôes constantes no campo 14, sob.pena de conversão

em multa simples no valor de R$: ( )

ObserAn Com / Recomen oe§

êE

EE
àÉ,

Dcvem ser reâlizadâs rs seguiotas solicitrçõcs:

Pt' CN-PJ RGNomc Completo

N'/ km Bairro / l,ogmdouro Municipiolindereço: Rua, Avenida, etc

Fone AssinaturaF Uf CEP

PT CNPJ ERcNome Complelo

N'/ km MunicipioEndereço: Rua, Avenid4 elu

Assinatura

\ê 'ã

CL-P fonc

O AUII]ADo It]M O PRÁZO DE AIÉ 20 (VINIE) DIAS.DO RLCEtsIMENTO DO AUTO Dh INIRAÇÀO PARA O PAGAMENTO DA MULTA OU

APRESENI AÇÀO DA DEIESA PARA, 8 PNESIOPTTUTI:I}I E DIRÊTOR GERÂUIGÂM E DIRETOR GERAU IEf, NO SEGUINTE ENDERÊÇO:

Aos cuidados NA I/Fcam
Rodovi. Prefeito Américo Giânetti, s/no - f,diÍicio Minas - l'andrr - Bsirro Scrra Verde- BH - MG - CEP 31.6$-$0

JI 3915-l t67Maiores ln

Horâ:17100Local: B.lo llorizotrlr Dir: 23 Mês: 12 Àoo: 2015
Autuado/Empreendimento (Nome Legível)
Via Âr

MASP/Matricula

ljunção/Vínculo com o AutuadoAssin idordo

Assinatura do Autuado/Representante Legal
Sh,MAI) llrl IG,,\M P\4MCIEAM

@

I

lul'I

I

lnÍ
83

I

I

I

I

lnciso AÍigo/Pará9. lnciso

I

I I I

I

I

lnfraçlo Porle Vrlor

EAdvertência XlMuha Simpl.r UMulta Diária

I EAd\enência XMulta Simples EMultâ Diária

I

lotal: RS

I

I 
Baino / Loeradouro

ServidoÍ (Nome Legível)

Renrto Teirai.rrra ndro > MASP l.lg4-3



FUNOAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE

DADOS DA ESTRUTURA

Dados lnicieis

Empreendedor: $.a57.2g4tooo1-o2 ToPAzlo IMPERIAL MINERAÇÃO COMERCIO E I

Empreêndimento: 16.857 294/0001-02 TOPAZIO IMPERIAL MINERAÇÃO COMERCIO E I

Municipio: Ouro Preto

Tipologiã do Empreendimento: MineraÉo

Nome da Estrutura/Banegem: CAPTAÇÂO 2

Classe da Estrutura/Barrâgêm: Classe ll

Possui processo no COPAM? Não

Tipo de Licença: Não,nformada No Licençe:

Responsável Íécnico Operacional (Nome): . ELSON CARDoSo BESSAJUNIOR

No Registro - CREA: 66 907/D - M

Localização da Estrutura/Barragem

Município da Estrutra Bairagem: OuÍo Preto

acia Hidroqráficâ: Rio Doce
\?

Cprso DÁgua a Jusante: Corrego do Capáo

Existe Curso DÁgu a Banado? Sim - CóÍego do Capão

DATUM: CórÍego Alegre

Sistema de coordênadas;

Latitude / Longrtude (gÍaus mrnutos segundos)
Latitude: 20o 25.46-' Longitude 43'38' 19.'

Ceracterísticas da Estrutura/Barragem

Página: 1 de 6

NDU STRIA LIDA

NDUSÍRIA LTDA

:-

Náo informada

Altura Atual da Barragem (m):

500

Volume Atual do Âterro da Berregem (m'):

3000.00

Volume Atual do Reservatório (m!):

150000.00

Características do tlaterial Armazenado

\-..rnçâo de Armezenamento do ReseÍvatório:

Agua

Beneficiamento Feito no Rejeito

Nenhum

Oata de emassáo do Íêlâtório: 2311212015

Altura Final dâ Bârragem (m):

500

Volume Final do Aterro da Barrâgêm (m"):

3000.00

Volume Final do Reservatório (m!):

150000.00

Pré-Tratamento Feito no Rêsiduo lndustrial:

Nenhum

Características do Material Armazenado
ClassificãÇão do Material Armazenado: Náo Classrfrcado

Produto Quimico Agressivo no Rejeito/Resíduo? Não

Produto Quimico Agressivo na Água? Náo

Características a Jusantê da Barragem

Ocupação Humana a Jusante da Barragêm:

lnexiste



lnteressê Ambiental a Jusante:

Curso d'água

lnstalaçÕes na Área de Jusante:

Barragem

Concenlreçâo das lnstalaçõês na Área de Jusante: Baixa concentração

lnformaçôes Complementares

lnstrumentação:

Não possui instrumentaÇáo

MateÍial do Maciço de Berragemr

Terra

lnício de Operação da Bârragêm (Ano): 1980

Situação de Operação: OPERANDO

Prêvisão para Término ou Término dê Operação dâ Barragem (Ano):

RegistrodeAcidentes/lncidentes: Náo

Não informâdo

Oatâ de êmissão do relatóÍio: 2311212015



Dados da(s) declaração(ôes) de condição de estabilidade

Dados do responsável técnico operacional

Nome do responsável técnicoroperacional

Título proÍissionâl: Eng dê Minas

Auditor: Osmar Domrngos Leão

Titulo Profissionat do Auditor:

Número do registro proÍissional:

Avalieião FEAtjl: Em análise

No ART: 1'40015977

Detâ do rêlâtório de auditoria:

Número do registro profissional:

Conclusão

Náo há recomendaçóes

Acompanhamento

Náo Cadastrado

Justificativa
Náo rnÍormada

lnformaçóes Adicionais:
Situaçáo normal da barragem

Geólogo

t\,,1G 4495

Data ART: 03/03/2006

03/03/2006

66 907/D - MG

ELSON CARDOSO BESSA JUNIOR

Nas condiçÕes etueis a Bânâgem de Captação 2 não apres€nta Íisco potencial paÍa jusaote, pelo grau de seguÍança nos diveÍsos
aspeclos aboÍdados.A declividade do tâlude.de jusante é adequada náo havendo risco apreciável de ruptura mesmo em condiçôes
le chuvâ intensa e pÍolongada.A drenagem no talude é adequada e suficientê:O tâlude encontra-se protegido contra erosâo
superfiqal As cotas da cÍista náo nêcessitam dê âlteamento pors, conÍerem â adequada borda lrvre durante o escoamento de
cheias:O canaly'e jusante está pÍotêgido-contra a erosáo pelo fluxo de cheia

Situação de Es6bilidrde: Estabitidade Garantida pelo AuditoÍ

Recomendação

Cronograma

Dab inicio Dàta Íim

03/032006 03/03/2006

Data de emissão do rêlatóÍio: 23112t2015



Dados da(s) declaração(ões) de condição de estabilidade

2008
Auditor: Osmar Domingos Leão

Títuld Profissionel do Auditor;

Número do registro profissional:

Aveliação FEAM: Em análise

N" ART: 1-40416362

Data do relatório de auditoria:

-

-

Geólogo

MG-4495/D

Data ART: OSll2l2OOA

05t12t2008

Nome do responsável técnico/operacional: ELSON CARDOSO BESSA JUNIOR

Titulo profissional: Eng de Minas

Número do registro proÍissional: 66.907/D - MG

Conclusão

A estÍutura encontra-se em perfeitas condições operacionais

Situação de Estabilidade: Estabilidade GaÍantida pelo Auditor

Recomendação
CronogÍama

Data inicio Oata lim

051122008 05t1212008

Náo há recomendaçÕes parâ melhoria das condiçÕes de seguÍançâ da barragem

Acompanhamento

Náo Cadastradc;

lnformações Adicionais:
Barragem normal

Datâ dê êmissào do rêlalódo: 2311212015

Justificativa
Não informada



Dados da(s) declaração(ões) de condição de estabilidade

2UA
Auditor: Osmar Domingos Leão

Título Profissional do Auditor: Geólogo

Número do registro proÍissional: MG-4495/D

Avaliaçâo FEAM: Em análise

No ART: 1-40732955 Date ART: 0'll0gl20l0

Date do relatório de auditoria: 01/09i2010

Dados do rêsponsável técnico operaclonal

Nome do responsável tócnico/operacional: ELSON CARDOSO BESSA JUNIOR

Título proÍissional: Eng de Manas

Númêro do rêgistro proÍissional: 66 907/D - MG

Conclusão I
A menc,onada estrutura encontÍa-se em peÍfeitas tondiçôes operacionais nesta dele

!- Situação de Estabilidadê Estabilidade Garantida p€lo Auditor

Recomendação

Nâo há recomendaçóes

Acompanhamento

Nâo Cadastrado

Justificativa
Não inÍormada

Cronograma

Dâta inicio Data Íim

01/09/2010 01/09/2010

I
Barragem normal

Oata dê emissâo do Íelatóíio: 2311212015

ffi



Dados da(s) declaração(ões) de condição de estabilidade

2012
Auditor: OSIVIAR DOMtNcOS LEÃO

Título Profissional do Auditor:

Númêro do registro profissional:

Avaliação FEAM: Em análise

N'ART: 14201200000000721509

Data do relatóÍio de auditoria:

Dados do responsável técnico opeÍacional

Nome do rêsponsáveltécnico/operacional: ELSON CARDOSO BESSA JUNIOR

Título profissional: Eng de Minas

Número do registro profissional: 66 907/D - MG

Conclusão

Engenheiro Geólogo

4.495/MG

Datâ ART:

23t08t2012

Nas condições atuais a Barragem da Água Fria náo representa risco potencial para lusante, pelo grau de segurança nos diversos
aspectos abordados A declividade do talude de juzanteé adequada náo havêndo risco âpreciável de ruptura mesmoem condiÇóes
de chuva intensa e prolongada A drenageín do talude é adequada e suficiente. O talude encontra-se piotegido contra erosãc^
superficial: apresenta-se roÇado e com boa visibilidade. As cotas da crista nâo necêssitam dê alteamento. pois conÍerem ,

adequada borda livre durante o escoamento de cheias. O canal de jusante está protegido contra erosão pelo fluxo de cheia. Para
esta barragem não tenho recomendaÇoes específicas a fazer

Situação de Estabilidade: Estabrlidade Garantida pelo Auditor

Recomendação

Para esta barragem náo tenho rscomendações especificas a fazer

Acompânhamento

Não Cadastrado

Cronogramâ

Dâtâ início Datâ fim

23i0812012 23t49t2013

Justificativa
Não informada

lnformações Adicionais:
Náo informada

Data de emíssão do Íêlatótio: 2311212015

23t08t2012
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_ Topâ?io I mperial Mineração Comércio
Praça da lgrela,
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Auto de Infração n":89182/201.5
Auto de Fiscalização n': M969 / 2015

COM
cosI

oallo
l'o

l_,,,
Campello de Castro

RECEBEMOS
NAUFEANi

.{.

CoíEujtorio § Êss€ssorio Juridico

AO PRESIDENTE DA FI.INDAçAO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE - FEAM

EN'

"4,ilASSINATI]RÂ

rop(zlo IMrERIAL ulurmçÃo covrÉRcro n rNpúsrnr,c. LTDA., pessoa

jurídica de direito privado, inscrita sob CNP| n" 16.857.294/0001-02 com escritório

administraüvo estabelecido na Praça da lgreja, no 16, Distrito de Rodrigo Silva do

Município de Ouro Preto - MG, CEP. 35.407-000, vem, por seus procrradores in fne
assinados, inconformada data aenia com a lavratura do Auto de InÍração no

89182/ 2015 e com fulcro no art. 33 do Decreto Estadual n" M.844/ 2008, apresentaÍ

sua

DEFESA ADMINISTRATIVA

\, pelos fatos e Íundamentos que a seguir articula.

Termos em que,
Pede Deferimento.

Belo 22 de fevereiro de 201.6.

\,4
Pp. ]oã a

o 10.660

Pp.I de O. Costa e Silva

Pp. aella de
oABA4G't42.691

Pp. Maria Ângela T. de Castro
OAB/MG 413.579-E
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RAZOES DE DEFESA

s,5€r,1

1. DOS FATOS

No dia 23.12.2015 foi realizada consulta ao Banco de Declarações Ambientais - BDA,

oportunidade em que foi verificado que a empresa, ora Autuada, deixara de

apresentar a Declaração de Condições de Estabilidade referente à estrutura Captação

Z de acordo com a periodicidade e prazos estabelecidos nas Deliberações COPAM no

62 / 2002, 87 / 200s, 124 / 2008.

"Descição da Infração: Deixar de apresentar a Declaração ile Condiçao
de Estabilidade de acordo com a peiodícidade e prazos estabelecidos nas

Deliberafies COPAM n' 622002, 87t2.005 e L242008.

Codigo L16
Especifictç-ão das lnfrações: Descumpir det*mina@o ou ileliberação do
COPAM.
Cltssif ca{ao : Gr aaí ssima
Incidência ila Pena: Multa simples.

No entanto, conforme restará sobejamente demonstrado, o Auto de Infração no

89182/ 2015 não poderá prosperuü, tendo em vista que o ato administrativo possui

vício formal quanto à ausência de legalidade para sua lavratura, bem como o valor

da multa é flagrantemente irregular, corúorme será exposto a seguir.

Rua São João Evangelista, no 359, São Pedro - Belo Horizonte/ MG, CEP:30.330-152
Tel.: (31) 3280-3509 - Fax: (3í ) 3280-3501
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Dessarte, foi lavrado o Auto de Fiscalização n" 44969 /2015, e consequentemente o

Auto de Infração n" 89182/201.5, descrevendo as seguintes infrações, supostamente

cometidas pela Autuada, veja:

No Auto de Infração, foi imputado à Autuada o cometimento da inÍração prevista no

art. 83, Anexo I, código 116 do Decreto Estadual no 44.844 /2008, in oerbis:
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2. DA TEMPESTTVIDADE

O combatido Auto de Infração foi lavrado no dia 23.12.2015, tendo a Autuada

tomado conhecimento da lavratura deste somente no dia 29.0L.20L6 sexta-feira Por

meio do OÍÍcio DGER/FEAM no 012/15. Nos termos do artigo 33 do Decreto

Estadual n" M.&M/ 2008 cf c art.59 da Lei Estadual n'1,4.184/2002, o pÍazo pata

apresentação da presente Defesa é de 20 dia+ contados da data da ciência oficial do

interessado. Considerando que no dia 30.0L.2016 (sábado) não há expediente

administrativo, o ptazo começou a fluir no dia 07.02.2076 (segunda-feira). Contados

os 20 dias desta data, o pÍazo Íindar-se-ia ro dia 20.02.2016 (sábado). No entanto,

sabendo que este dia não possui expediente administrativo, prorroga-se o

vencimento do prazo para o dia útil subsequente, sendo que o prazo findar-se-ia no

üa 2!2.02.2076 (segunda-feira). Portanto, a chancela de protocolo demonstra a

tempestividade da presente Defesa.

3, DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE EMBASAMENTO LEGAL - PRINCÍPIO
DA LEGALIDADE - NULIDADE PROCESSUAL

Antes de fudo mais, há que se ressaltar que os vícios insanáveis conÍiguram

hipóteses de nulidade absoluta, que podem ser arguidos a qualquer momento, haja

vista que os atos nulos são considerados inexistentes no ordenamento jurídico.

Salienta-se que a ausência de embasamento legal para lavrafura de Auto de Infração,

conÍig-ura-se vício insanável, tornando nulo o Auto de Infração, conÍorme será

demonstrado a seguir.

No Auto de Infração, ora impugnado, o agente de Íiscalização apontou como

"Embasamento Legal" somente o Decreto Estadual n" M.844/ 2008, o qual "estabelece

nolmíts para licenciamento ambiental e autoização ambiental de funcionamento, tipifca e

Rua São João Evangelista, no 359, São Pedro - Belo Horizonte/ MG, CEP:30.330-'152
Tel.: (3Í) 3280-3509 - Fax: (3í) 3280-350í

www.campellocastro.com.br
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classifca infraçoes às normas ile proteção ao mtio ambiente e aos recursos hídicos e estabebce

procedimentos administratioos ile fscalizaçto e aplicação ilas pennlidades" .

No entanto, data maxima oenia, não existe inÍração cometida isoladamente contra

Decreto, os quais se caracterizam como norÍnas regulamentadoras. Trata-se o Decreto

de norma adjetiva, com objetivo de regulamentar e dar execução às Leis. Ademais, os

Decretos, como atos emanados do cheÍe do Poder Executivo Federal, Estadual ou

Municipal têm função meramente procedimental.

Dessarte, para que o reÍerido Auto de InÍração tivesse real embasamento legal,

respeitando o Princípio da Legalidade e conÍerindo à Autuada o Direito

Constitucional da Ampla Defesa e do Contraditório, deveriam ser indicados os

artigos da Lei que permitem a aplicação de penalidade iz casu.

Assim, a ausência de indicação do dispositivo legal, representa a literal ausência de

embasamento legal.

Insta salientar que a diferença entre Lei e Decreto reside no fato de que a Lei cria,

altera e revoga originalmente o ordenamento jurídico, enquanto o regulamento não o

altera, mas Íixa, tão somente as regras processuais destinadas a pôr em execução os

princípios institucionais estabelecidos por lei, ou para desenvolver os preceitos

constantes da Lei, expressos ou implícitos, dentro da órbita por ela circunscrita.

Segundo o ilustre autor Alexandre de Morais, "O artigo 5o, ll, ila Constituição Federal,

plCeeltua que ninxuém será obiqado a fazer ou deixar ile fazer alguma coisa smão

ern oirtuile de Lei. Tal princípio trisa combater o poder arbitráio do Estailo. üm o pimado

soberano da lei, cessa o piailégio da ttontade capichosa do detentor ilo poder em beneflcio da

lei. " (Direito Constitucional, Alexandre de Morais, Ed. AÍlas, 2007 , pag.36).

Trata-se esta matéria de questão básica do Direito, não se admitindo que a

Administração Pública desconheça este preceito constitucional. Ademais, determina

Rua Sâo Joáo Evangelista, no 359, São Pedro - Belo Horizonte/ MG, CEP:30.330-152
Tel.: (31) 3280-3509 - Fâx: (31) 3280-3501
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o art. 15 da Lei Estadual n" 7.772/1,980 que dispõe sobre a proteção, conservação e

melhoria do meio ambiente no Estado de Minas Gerais que as infrações às normas de

proteção ao meio ambiente seráo punidas "nos tetmos desta Lei" ,

Neste diapasão, colaciona-se diversos julgados que fundamentam a nulidade e

insubsistência de Autos de Infração fundados aperus em normas inÍra-legais, veja-se:

A?ELAÇÃO CÍVEL - D:,RETTO ÁDMTNTSTRÁT\VO. TBAMA.
MULTA. TNFRÁÇÁO DEFINIDA EM PORTANA. PRINCÍPIO
DA LEGALIDADE. IMPROVIMENTO. 1. Cuida a hipótese de ação

de ito ordiruíio, em que a COMPANHIA METALURGICA DO
ESPIRITO SÁNTO pretende xja declarada a nulidade dos autos de

infra@o, contra ela laorados pelo IBAMA, em decorrência do

recebimento e do transporte de caroão oegetal sem obseraa$o do
estatuído na Portaria 267/88, sob o fundamento de ilegalidade do

dispositiao legal que a ensejou. 2. A penaliilaile imposta multa mnstitui
sanúo decorrente de possíoel infração administratian e, por isso,

iamais poileria ter como funilamentacão lesal ato
ailministratioo, in casu, portaia, por oiolaçõo ao pincípio
constitucional da legalidaile, preoisto no artigo 5', inciso II, da
CE/88. Assim, se o procedimento d.a Apelaila constitui contraaenção
legalmente üpifcada, a penalidade preüista, aindn que apenas

pecaniáia, somente pode ser imposta pelo juiz ciminal, e não pela
Administraçao. 3. Como o DL no 289/67, que albergaoa a cobrança de

multas por parte do IBAMA, teae sua efcácia afastada em face da regra
preoista no arügo 3o, ila EC n" 11/78, bem como pela norma contida no
artigo 25, do ADCT da C-onsütuiçao Feileral, fca eoidencia a

ilegalidade da refenda multa, a ensejar sua nulidade. 4. Remessa

rucessária e apela@o conhecidas e nãa prooidas. (TRF-2 - AC: 221522
R/ 1.999.02.01.06055+2, Relator: Desembargador Federal
GUILHERME CAI-MION NOGUEIRÁ DA GAMA, Data de

lulgamento: 27/042009, SEXTA TURMA ESPECIALIZADA, Data
de Publicação: DIU - Data: 11/052009 - Pá§na: 119) (griÍou-se)

Rua Sáo João Evangelista, no 359, São Pedro - Belo Horizonte/ MG, CEP:30.330-152
Tel.: (31) 3280-3509 - Fax: (31 ) 3280-350'l

www.câmpêllocastro.com.br

5

TPJBUTÁ&IO E ADMTNTSTRAÇÃO. \BAMA. MULTA.
rNFRÁÇÁO DEFINIDA EM PORTÁRIÁ. NULIDADE.
PruNCÍPrO DA LEGALTDADE. CONTRÁyENÇÀO. 1. É inoôtiito
o auto de inÍtacão que aplica multa com base apenas em
Portaia, porque oiola o oincípio da legalidade. Precedentes deste
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Tribunal (AC n. 1998.01..00.082608-1/NIG, Relator luiz Olindo
Menezes, 3o Turma, julgada em 23/02/99; AC n. 1998.01.00.023589-
1/Iv[G, Rel. luíza Eliana ülmon, 4' Turma, DJ de 27/08/98, p. 108;
AMS n. 1997.01.00.037021-7/PA, Rel. luiz Máio César Ribeiro, 4o

Turma, Dl de 29/06/98, p. 171.). 2. A estipulação preoista no art.26 da

ki n.4.77L, de 15.09.65 (Código Florestal), constitui contraztençõo

penal. A aplicação da multa ali preoista é prioatioa do luiz, não

podenilo ser feita pelo IBAMA. 3. lmprottimento da remessa ex-offcio.
(IRF-I - REO: 104775 MG 1.999.01.00.L041.75-1., Relator: IUIZ
OLINDO MENEZES, Data de lulgamento:23/032000, TERCEIRÁ
TURMA, Datn de Publicação:19/05p.000 DJ p.189) (griÍou-se)

ADMINTSTRATTVO. COMERCTALTZAÇÃO DE BOTUOES DE
GAS. ANP. AUTO DE TNFRÁÇÀO. MULTA. PORTÁR1Á 843/90.
MINFRÁ. PR]NCÍPIO DA LEGALIDADE, INSTITUIÇÃO EM
SIMPLES PORTANA, ANUAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO,
1.. Multq ailwrnistuqtiog funilaila aoenas em portaria toma
instbsistente o auto de in o laarado bem como os atos
ailministratioos ilele ilecoruentes. Preceilentes. 2. Apelaçno da ANP
improoida. (-IRF-1 - AC: 482889620004013400 DF 0048288-
96.2000.4.0L.3400, Relator: DESEMBARGADORA FEDERAL
SELENE MARIA DE Al,lvIEIDA, Data de lulgamento: 22/012014,

QUrNTÁ TURMA, Data de Publicação: e-DJF1 p.aa3 de 29/012014)
(grifou-se)

CONSTITUCIONÁL, ADMINISTRATIVO, AUTO DE
rNFRÁÇÃO. PruNCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA
MOTIVAÇÃO, INADEQUAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL.
NULIDADE DO AUTO DE INFR,4ÇÁO, 1., DO PRÓPRIO
PRINCÍPIO DA LEGALIDADE DECORRE O PRINCÍPIO DA
MO'TIVACAO MENCIONADO NÁ REFERIDÁ SENTENÇÁ,
ASSIM COMO TODOS OS OIrIROS PRINCÍPTOS
REGEDORES DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. 2. A
PORTARIA SUPER 53/90 REFERE-SE TAO SOMENTE A
PÁNIFICÁDORES E CONFEITÁRIÁ' CUIOS PRODUTOS
;EIAM ?RODUZTDOS E EMBAADOS NO PRÓPRIO
ESTABELECIMENTO, SITUAÇAO EM QUE A EMPRESA
PARTICUAR NÁO SE ENCONTRÁ. 3. IN CASU, O ATO
ADMINrc'TRATIVQ DO AITTO DE TNERAÇÃO É TUTO, N,4O
PORQUE SIMPLESMENTE NÁO ATENDE AO PNNCÍPIO DA
MOTTVAÇÃO, MAS PELO MOTTVO LEGAL TNVOCADO TER
stDo INADEQUADO. 4. A?EAÇÃO E REMESSA OFTCLAL

Rua São Joáo Evângelista, no 359, São Pêdro - Belo Horizonte/ MG, CEP:30.330-í52
Tel.: (3í ) 3280-3509 - Fax: (31) 3280-3501
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IMPROVIDAS. (IRF-5 - AC: 109672 PE 97.05.02289-5, Rebtor:
Desembargador Federal Petrucio Ferreira, Data ile lulgamento:
25/0811998, Segunda Turma, Data ile Publicação: DI DATA-
1V12/19 9 I P AGIN A-224) (grifou-se)

Concessa aenia, corno acima descrito, o Decreto não é Íonte de direitos e obrigações,

sendo tais direitos e obrigações são originados tão somente da Lei.

Ressalte-se ainda que o Decreto Estadual n' 44.8M/ 2008 regulamenta as seguintes

leis: rr'7.772/1980, n" 13.199/1.999, no 1,4.181,/2002, n'L4.184/2002, e n" 20.922/2013,

sendo que no presente caso era imprescindível indicar no mencionado Auto de

Infração os artigos da Lei Estadual que teriam fundamentado a autuação.

Por este motivo, não existindo Íundamento legal preciso no Auto de InÍração, ora

impugnado, o mesmo deverá ser DECLARADO NULO e o processo administrativo

dele decorrente deverá ser sumariamente ARQUIVADO por lhe faltar juridicidade

para a sua lavratura, bem como por inÍringir o preceito constitucional da legalidade.

4. DA DESCARACTERTZAçÃO OA rNFRAçÃO

Ocorre que, a reÍerida estrutura, encontra-se desativada desde Fevereiro de 2013, nâo

sendo mais utilizada prüa as atividades da autuada, conÍorme declarado pelo

Responsável Técnico da empresa que assina a procuração em anexo.

Sendo assim, considerando que a estrutura reÍerente à Captação 02, objeto da

presente autuação, não mais é operada, tem-se que a obrigação em questão deixou de

ser exigível, motivo pelo qual requer a descaracterização da suposta hÍração, ora

imposta ao autuado.

Rua São João Evangelista, no 359, São Pedro - Bêlo Horizonte/ MG, CEP:30.33G.152
Tel.: (31) 3280-3509 - Fax: (31) 3280-3501
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O combatido Auto de InÍração foi lavrado tendo em vista que a autuada deixou de

apresentar a Declaração de Estabilidade da estrutura Captação 02, reÍerente ao ano

2074.
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5. DA IRREGULARIDADE DO VALORDAMULTA APLICADA

Apenas ad argumentandum, caso seja desconsiderada a preliminar suscitada acima,

cumpre à Autuada demonstrar a irregularidade do valor da multa aplicada.

À Autuada foi imposta a sanção administrativa do art. 83, Anexo I, código 116 do

Decreto Estadual rf 44.8M/ 2008, a qual é caracterizada como gravíssima, sendo

aplicada a penalidade pecuniaria, que será objeto de impugnação neste tópico de

Defesa.

Para a inÍração gravíssima, foi indicado no Auto de InÍração que trata-se de

empreendimento de médio porte e não foi caracterizada reincidência do Íato

ocorrido.

Neste sentido, a tabela do Anexo I do citado Decreto Estadual rP M.844/ 2008 prevê o

valor-base de multa de R$ 20.001.,00, veja-se:

Pequeno Médio Grande

Gravíssima Sem
Reincidência

500,00 10.001,00 20.001,00 50.001,00

No entanto, o agente de Íiscalização aplicou valor de multa inicial de RS 30.05227

(trinta mil, cinquenta e dois reais e vinte e sete centavos), valor este bastante

divergente daquele constante no citado Decreto.

Contudo, NAO FOI APRESENTADA QUALQUER zuNDAMENTAÇAO LEGAL

aumentaÍ o valor mínimo da multa sendo que, neste ponto, a Íiscal agiu de

Íorma ilegal, utilizando critérios majorantes não previstos em Lei e, tampouco

descritos no Auto de Infração, ora combatido.

Para definir a penalidade, o julgador deve FUNDAMENTAR caso a ue

Rua São João Evangelista, no 359, Sáo Pedro - Belo Horizonte/ MG, CEP:30.330-152
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do que a mínima cominada, sob pena de nulidade.

Desta Íorma, considerando que o aumento do valor da penalidade de multa aplicada

não está fundamentado, a Autuada Íequerer a declaração de nulidade da

penalidade de multa no valor estabelecido, tendo em vista que não apresenta

fundamentação legal para sua fixação, sob pena de infringir os preceitos do

ordenamento jurídico brasileiro.

6. DA APLICAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES CUMULADAS

Na remota hipótese de não ser reconhecida a preliminar de mérito que enseja a

nulidade do Auto de Infração, nos termos do item supradescrito, a Autuada requer a

aplicação das circunstâncias atenuantes descritas a seguir.

Cumpre destacar que o Íato que ensejou a lavratura do auto de inÍração, ora

combatido deve ser considerado de menor gravidade, eis que não gerou degradação

ambiental, bem como não gerou coruequências para a saúde pública, para o meio

ambiente ou para os recursos hídricos.

Outrossim, o imóvel onde encontra-se instalado o empreendimento da Autuada

possui Reserva Legal devidamente averbada na Matrícula do imóvel e também

possui vegetação de matas ciliares e de nascentes preservadas, motivo pelo qr.n7 Íaz

jus às atenuantes previstas no art. 68, I, alínea c, f e i do Decreto Estadual no

M.8M/2008, ín oerbis:

Art. 68. Sobre o oalor-base ila multa serão aplicadas circunstâncias
atefiuantcs e agraoantes, conforme o que se segue:

I - atenuantes:
(...) omissis
c) meror graoiilade ilos fatos tmilo em oista os motiaos e sras
conseqüàrcias para a saúde pública e para o meio ambiette e

Rua Sáo João Evangelista, n'359, Sáo Pedro - Belo Horizonte/ MG, CEP:30.330-152
Tel.: (31) 3280-3509 - Fax: (3í ) 3280-3501
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recutsos híilicos, hipôtese efi que
em trinta por cento.
(...) omissis

redução ila multa

fl tratar-se ile inlração cometida em por proilutor rural em
propieilaile rural que possua reseraa leçal deaidamente
aoerbada e presentada hipótese em que ocorrerá a reilução ila
multa em até trinta por cmto;
(...) omissis
i) a existência ile matas ciliares e nascentes presentadas,
hipótese em que ocorrerá a redução da multa em trirta pol cerrto;

Pelo exposto, a Autuada Íaz jlus à redução total em 90% do valor da multa,

cumulando as atenuantes previstas no artigo 68, l, c, f e i do Decreto Estadual no

M.844/2008.

Frise-se que, nos termos do art. 69 deste mesmo diploma, as atenuantes poderão

incidir cumulativamente, veja-se:

Art. 69. Ás atenuantes e agraoantes INCIDIRÃO,
CUMULATIVAMENTE sobre o oalor-base da multa, desde que não

implique a elersaSo do oalor ila multa a mais ile cinquenta por cento do

limite superior da faixa conespondente ila multa, nem a reducão do seu

onlor a menos de cinauenta oor cento do aalor mínimo DA FAIXA
corresp onilente il a mult a.

Isto posto, a Autuada requer seja aplicada a redução máxima permitida, a ítulo das

atenuantes cumuladas do artigo 68, I, alÍneas c, f e i do Decreto Estadual no

M.&M/ 20íJ,8, minorando a multa até o limite máximo permitido na legislação,

devendo ser considerado ainda a irregularidade do valor da multa suscitado no item

anterior.

6. CONCLUSÃO

Diante do exposto, a Autuada requer

Rua §ão João Evângelista, no 359, São Pôdro - Belo Horizonte/ MG, CEP:30.330-í52
Tel.: (31) 3280-3509 - Fax: (31) 3280-3501
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a. A declaração de nulidade do Auto de Infração n por ausência de

fundamento I que enseja ao reÍerido Auto de Infração Íalta de

juridicidade para a sua lavratura., bem como por

constitucional da legalidade;

infringir o preceito

b. A descaracterização da infração tendo em vista que a estrutura referente à

Captação 02, objeto da autuação em questão, não está desativada e não é mais

operada pela empresa autuada, ou por qualquer outra, motivo que importa na

inexigibilidade da obrigação, supostamente descumprida.

c. Caso os fundamentos acima sejam aÍastados, o que se tem por remota

hipótese, ante à ilegalidade do valor original da multa fixado no Auto de

Infração n" 89182/ 2015 e, tendo em vista que não existe causa ensejadora de

aplicação da multa acima do valor mÍnimo determinado pelo Decreto

Estadual n' M.844/ 2008, restando ausente qualquer fundamentação legal no

Auto de Infração para aumento do valor acima do mínimo previsto em norma,

seia considerado o valor mínimo da faixa correspondente a tífulo de

penalidade, conforme determina o art. 66 do Decreto Estadual no

44.844/2008;

d. Ad argumentanfum tanfum, caso não seja desconsiderados os argumentos da

presente Defesa, seja aplicada a redução do valor original da multa constante

do Auto de Infração a útulo das atenuantes cumuladas previstas no artigo

68,l, c, f e d do Decreto Estadual n' M.8tA/08, conforme permissivo do art. 69

do mesmo Decreto, minorando o valor da multa até o limite máximo

permitido, considerando ainda a irregularidade do valor da multa suscitada

no item anterior.

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

www.campellocâstro.com.br
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Por fim, nos termos do art. M, §4" do Decreto Estadual n" M.8M/ 2008, a Autuada

protesta pela juntada de documentos para comprovar o alegado, principalmente os

que fundamentam a possibilidade de concessão das medidas atenuantes ora

requeridas no item 5 da presente DeÍesa, em especial, Matrículas dos Imóveis e

relatórios técnicos comprovando a preservação da RL e Mata Ciliar

oollo
l'o

Termos em que,

Pede deferimento.

Belo Horizonte ,22 de Íeveretro de 2016.

Pp.I 1,1 t.'.. ,

Campello de Castro Pp.
o G 10.660

Pp. fanaína de O. Costa e Silva
oABA4G 757.879

ae lla
oAB/r!íG 1.42.69L

Pp. Maria Ângela T. de Castro
oAB/I§,ÍG43.s79-E

oM to

.slsr.

Rua São Joáo Evangelista, no 359, São Pedro - Belo Horizontê/ MG, CEP:30.330-152
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Governo do Estado de Minas Gerais
Sistema Estadual de Meio Ambiente ê RecuÍsos Hídricos
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Diretoria de GesÍáo de Resíduos
Gerência de Resídúos lndustriais e da Mineração

Página 1 de 3
.PARECER TÉCNrcO GERIM N" O.I6'20í9

ANÁLISE DE DEFESA DE AUTO DE INFRAçÃO - TOPÁZO IiIPERIAL IUTINERAçÃO

COÍf,ÉRClo E iNDUSTRIA LTDA.

RESUMO

Em 23 de dezembro de 2015, o empreendimento Topázio lmperial Mineração Comércio e

lndustria Ltda. foi autuado (Al no 89.'18212015) por deixar de apresentar a declaraÇão de

condiçáo de estabilidâde referênte a estrutura Captação 2 de acordo com a periodicidade e

prazos estabelecidos nas Deliberaçóes Normativas do COPAM n." 6212002, 8712005 e

124t2008.

A autuação teve fundamento no Decreto no 44.84412018. em seu artigo 83, Anexo l. codigo

1 16. A penalidade foi tipificada como multa simples.

DISCUSSAO

Foi encaminhado em 0210412019 a GERIM por meio de despacho do Gabinete FEAM o

Processo n.o 438075/2016. no qual foi demandada análise técnica das questõês apontadas

na defesa administrativa.

A presente análise tem o objetivo de avaliar as questões técnicas apontadâs, e discorrer

sobre as mesmas.

A empresa foi autuada por deixar de apresentar a declaração de condição de estabilidade

referente a estrutura Captaçáo 2 de acoido com a periodicidadê e prazos estabelecidos nas

Deliberaçóes Normativas do COPAM n.o 62,2002,8712OO5 e 12412008.

Gerência de Residuos lndustriais e da Mineíaçâo - GERIM OiretoÍia de Gestão de Resíduos - DGER

Aútor
Analista Ambiental -
dê Melo \l t

uciâno Junquêira
GeÍente
Karine Dias da Silva Pratâ Marques

r Jn r.)

Diretoí
Alice LibânE Santana Daas
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FEAM 2de3

As fls.14 a deÍesa argumenta que o auto de infraçâo deveria ser descaracterizado

considerando que a estrutura Captação 2, objeto da autuação, não Ç mais operada, náo

sendo mais utrlizada para as atividades da êmpresa

Sob o ponto de vista técnico os barramentos, independentemente do tipo, uso ou operação,

estão sujeitos a incidentes ou acidentes com potencial de dano ambiental_ As Deliberaçóes

Normativas do COPAM n.' 6212002, 8712005 e 12412008, suportam o Programa de Gestáo

de Barragens, e objetivam a minimização desses riscos.

As barragens somente deixam de operar como sistema de

barramentos são removidos ou descaracterizados, situaÇão

empreendimento.

contenção quando os

que não ocorreu no

Ao deixar de realizaÍ as auditorias e apresentar as declarações de condição de estabilidade

o empreendedor, fragiliza o Programa de Gestão de Barragens, e expôe à,s áreas de jusante

a potenciais impactos.

Figura í - Vista dâ Bârragem de Captação ll em 05/03/20'16

ljm Parecer Técnico GERII, n' 016/20'19



CONCLUSÂO

As questões técnicas alegadas na deíesa não procedem, tendo em vista se confirma os

motivos da autuação, ou seja, deixar apresentar as deixar de apresentar a declaração de

condição de estabilidade referente a eslrutura Captação 2, que atua como sistema de

acumulação de agua e de contenção de sedimentos.

Não foram apresentados documentos que comprovem a remoção do maciço

descaracterizaÇão da barragem

ou a

ljm Pârecer Técnico GERIM n" 016/2019

FEAM
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ANÁLISE

A TOPAZTO IMPERIAL MTNERAÇÃO COMERCTO E |NDUSTR|A LTDA. foi autuada

pela prática da infração tipificada no art. 83, anexo l, código 116, do Decreto no

44.844 12008. nestes moldes:

"Em consulta ao Banco de Declarações Ambientais - BDA foi verificado que

o empreendimento Topazio tmpeiat Mineração Comercio e lndustria Ltda.

não apresentou a Declaração de Condição de Estabilidade referente a

estrutura Captação 2 de acordo am a periodicidade e prazos esÍabe/ecldos

nas Deliberações COPAM no 622002, 87/2005 e 124/2008,"

Diante da lavratura do âuto de infração, o empreendimento apresentou defesa acrescida

de documentos às fls.08/28 de modo tempestivo, conforme data de postagem dos

correios no envelope de fl. 29, que será analisada nesta oportunidade; com ressalva

para o disposto no art. 63 do atual Decreto Estadual no 47.38312018, que autoriza a

autoridadê competente, a seu critério, decidir sobre o mérito mesmo que não atendidos

os requisitos formais da defesa.

Pois bem, a empresa autuada alegou em síntese:

- descaracterização da infração por desativação da estrutura;

- irregularidade do valor da multa aplicada;

8R](}-

INTERESSADO: TOPAZTO ttrrPERtAL MTNERÂçÃO COtutÉRCtO É |NDUSTR|A

PROCESSO No: 438075/2016

ASSUNTO: Al No 89182/20í5

LTDA.

- nulidade do auto de infração por ausência de embasamento legal;

- aplicação de circunstâncias atenuantes.



lnicialmente. insta salientar, que a empresa interessada não apresentou motivos ou

provas capazes de afastar a autuação.

Em questão preliminar, a empresa aduz nulidade for falta de fundamentação legal,

todavia, sem nenhuma razão.

O[a. como é sabido, os Decretos regulamentares são normas jurídicas expedidas pelo

Chefe do Podei Executivo com a Íunçáo de pormenorizar e desenvólver as disposições

gerais e abstratas da lei, viabilizando sua aplicação çm casos especíÍicos.

O princípio da legalidade, por sua vez, que está consubstanciado no artigo 50, ll, da

Constituição Federal. que assim dispôe. "ninguém sefá obrigado a fazer ou deixar de

fazer alguma coisa senão em viftude de lei', náo é violado pelo defiÀido nos

regulamentos. Este princípio tem como objetivo estabetecer limites ao Poder Executivo

e proteger o cidadão, garantindo que as prescrições gerais sejam fixadas pelo Poder

Legislativo como fruto da manifestação das diversas posições da sociedade.

Uma vez estabelecidas. por lei. obrigações e regras para o uso dos bens ambientars,

cabe ao Poder Público. com o escopo de viabilizar o exercicio do poder de polícia pelos

órgãos competentes, minudenciar os preceitos gerais, de forma a regular a atuação da

Administração, sempre em consonância com o principio da legalidade, cujo conteúdo,

em sua aplicaçáo aos órgãos públicos, é consubstanciado na noção que o administrador

só pode fazer aquilo que a lei - em sentido amplo - permite.

Em Minas Gerais, é a Lei no 7.772180 que define, no seu Capítulo Vl, as penalidades

relativas às infrações às normas de proteção ao meio ambiente e que prevê.

expressamente. inclusive. no §2o do art. 1.5. que o regulamento da lei detalhará o

procedimento admanistrativo de fiscalização, de aplicação de sanções e a tipificaçâo das

infraçóes Velamos.

"An. 15. As infraÇões às normas de proteçáo ao meio ambiente e aos

recursos hídricos, classificadas em leves, graves e gravíssimas a critério do

Copam e do Conselho Estadual de Recursos Hidricos - CERH, serão

pundas nos Íermos desta Lei.

t...1

§ 2" O regulamento desta Lei detalhará:

I - o procedimento administrativo de fiscalização;



ll - o procedimento administrativo, as hrpóleses e os critérios para aplicação

de sanÇôes.

lll - a tipificação e a classificação das infrações âs normas de proteção

meio ambiente e aos recursos hÍdricos:

ao

lV - a competência e o procedimento .para elaboração das normas técn

complementares.'

Segundo Maria Sylvia Zanella Di Pietro (Dl PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito

Administrativo. 29" ed. Rio de Janeiro: Forense,2016. p]79. \. um dos princípios do

processo administrativo é o da atipicidade, segundo o qual nem loda infração

administrativa, ainda que prevista em lei, necessita ter o seu modelo descrito com

prêcisão na mesma:

"No direito penal. o crime constitui uma atividade típica (ação ou omissão

ajustada a um modeto tegat), antijuridica (contrária ao dteito) e culpávet. No

dheito administrativo, existe a exigência de antiuridrcidade. que constitui

aplicação do princípio da legalidade. significando que o ilícito administrativo

tem que ter previsão tegat. No entanto. a tipicidade nem sempre está

presentá, tendo em vista que muitas infrações administrativas. aipda que_

previstas em lei. não são descritas com precisão. ou seja. não conespondem

a um modelo definido em tei. É o que ocone. por exemplo. com as infrações

prevlslas na Lei no 8.666. de 21-6-93, cujo aiigo 87 se limita a falar em

"ínexecução total ou parcial do contrato'. mencionando as sanções. sem

especificar as hrpóÍeses. em que são cabíveis: seria uma situação

comparável às normas penaís em branco. prevlstas no aftigo 3o do Código

Penal. em que a definição dd infraçáo fica dependendo cte ato normativo de

outro órgão: no caso da ticitaçáo. normalmente são os edltais de ticitação e

os contraÍos que indicam o conteúdo das infrações.

Dessa forma, o Decreto no 44.844108, ao tipificar e classÍficar as infrações às-normas de

p!'oteção ao meio ambiente ê aos recursos hidricos e estabelecer procedimentos

administrativos de fiscalização e aplicaçáo das penalidades, o faz em total obediência à

lei. bem como a toda a legislação ambiental pátria.

O Decreto. ao prescrever a sançáo, não inovou na ordem jurídica de forma autônoma,

mas, apenas, concretizou o dever juridico previsto em let stricto sensu, não havendo

que se falar em violação ao princípio da legalidade.

AL O §ü
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Eventual violaÇão ao princípio da legalidade restaria demonstrada tão-somente se a

norma regulamentar. desvinculada de qualquer regra legal, compelisse o particular a se

sujeitar ao estabelêcido exclusivamente pelo Poder Executivo.

Esse é. inclusive, o enlendimento do Superior Tribunal de JusÍiça, conforme

demonstram os precedentes abaixo:

"ADMIN|STRAT|VO. RECURSO ESPEC|AL. TNFRAÇAO

ADMINISTRAT|VA AMBTENTAL VTOLAÇAO DO ART 535 DO CPC NÃO-

OCORRÊNCIA, ARMAZENAGEM DE PNEUS USADOS IMPORTADOS,

sEM AUTORTZAÇÃO DO ORGÃO AMBTENTAL COMPETENTE. ART. 70

DA LEI 9.605/98, PENA DE MULTA. PRINC/PIO DA LEGALIDADE

ESIR/IA, PLENÁ OESERVÂNCIA. REVISAO DO VAiOR DA MULTA EM

SEDE DE MANDADO DE SEGURÁNÇÁ. IMPOSSIBILIDADE,

NECESS/DADE DE D\LAÇÃO PROBATORTA PRECEDENTES.

1. E pacifica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de

que não viola o aft. 535 do CPC, tampouco nega a prestação jurisdicional.

o acordão que. mesmo sem ter examinado individualmente cada um dos

argumentos trazidos' pelo vencido, adota, entretanto, fundamentação

suficiente para decidi de modo integral a controvérsia.

2. A aplicação dô sangões administrativas, decorrente do exercicio do poder

de policia. somente se torna legítima quando o ato praticado pelo

administrado estiver previamente definido pela lei como infraçào

administrativa.

3. Hipótese em que o auto de infraçáo foi lavrado com fundamento no aft.

70 da Lei 9.605/98, c/c os arls. 47-A, do Decreto 3.17g/gg, e 4" da Resotução

CONAMA 23/96, pelo fato de a impetrante, ora recorrente, ter armazenado

69.300 pneus usados importados, sem autorizaçáo do órgão ambiental

competente.

4. Considera-se infração administrativa ambiental, conforme o disposlo ,;o

afl. 70 da Lei 9.605i98. toda ação ou omissão que viole as regras juridicas

de uso, gozo, promoção. proteção e recuperaÇão do meio ambiente.

5. A conduta lesiva ao meio ambiente, ao tempo da autuação, estava

prevista no art. 47-A do Decreto 3.179/99, atualmente revogado. De acordo

com o referido preceito, constituia infração ambiental a impoftação de pneu

usado ou reformado. incorrendo na mesma pena quem comercializava.
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transpoftava. armazenava, guardava ou mantinha em depósito pneu usado

ou reformado. impoÍado nessas condlções. A referida proibição. apenas

para registro, está prevista. atualmente. no ai.70 do Decreto 6.514/2008.

6. Tem-se. âss,m. que a norma em comento (aft. 47-A do Decreto 3.179/99).

combinada com o disposto no aft.70 da Lei 9.605/98. anteriormente

mencionado. conferia toda a sustentação legal necessária à imposição da

pena administrativa, não se podeldo falar em violação do princípio da

legalidade estrita.

()
(REsp 1080613/PR, Rel. Ministra DENISE ARRUDA. PRIMEIRA TURMA.

julgado em 23/06/2009, DJe 10/0ü2009)"

"ADMTNTSTRATTVO RECURSO ESPECTAL TNFRAÇÀO

ADMINISTRATIVA AMBTENTAL VTOLAÇÃO DO ART 535 DO CPC NÃO-

OCORRÊNCIA. RECEBIMENTO DE MADEIRA SERRÁDÁ. SEM LICENÇA

DO IBAMA, ART. 70 DA LEI 9.605/98. PENA DE MULTA. PRINCÍPIO DA

LEGALIDADE ESIR/IA. PLENA OBSERVÂNCIA.

1. E pacítica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de

que não viola o aft. 535 do CPC. tampouco nega a prestaçáo jurisdicional.

o acórdão que. mesmo sem ter examinado individualmente cada um dos

argumentos trazidos pelo vencido. adota. entretanto, fundamentaÇão

suficiente para decidt de modo integral a controvérsia.

2. Ainda que por fundamenios dlversos. o aresto atacado abordou lodas as

queslões necessárias à integral solução da lide. concluindo. no entanto. que:

(a) somente o juiz criminal, após regular processo penal. pode impor

penalidades pela prática de crime cometido contra o meio ambiente: (b) é

ilegal a tipificação de infrações administrativas por meio de decreto.

3. A aplicação de sanções administrativas, decorrente do exercicio do poder

de policia. somente se torna legítima quando o ato praticado pelo

administraclo estiver préviamente definido pela lei como infração

administrativa.

4. Hipótese em que o auto de infração foi lavrado com fundamento no aft.

46 da Lei 9.605/98, pelo fato de a impetrante. ora recorrida. ter recebido 180

m3 de madeira serrada em prancha. sem licença do órgão ambiental

competente.

2
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5. Considera-se infração administrativa ambiental, conforme o disposto no

aft. 70 da Lei 9.605/98, toda açào ou omissão que viote as regras jurídicas

de uso. gozo. promoçáo, proteção e recuperação do meio ambiente.

6. O aft. 46 do mesmo diploma legal, por seu turno, classifica como crime

ambiental o recebimento, para fins comerciais ou industriais, de madeira,

lenha. caNão e outros produtos de oigem vegetal. sem exigir a exibição de

licençâ do vendedor, outorgada pela autoridade competente. e sem munir-

se da via que deverá acompanhar o produto até final beneficiamento.

7. Conquanto se refira a um tipo penal, a noÍma em comento, combinada

com o disposto no aft.70 da Lei 9.605/98, anteriormente mencionado,

confere toda a sustentação legal necessária à imposição da pena

administrativa, náo se podendo falar em violação do principio da legalidade

estrita.

S.Recurso especial provido, para denegar a segurança anteriormente

concedida.

(REsp 1091486/RO, Rel. Ministra DE //SE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA,

julgado em 02/04/2009, DJe 06/05/2009)

Assim, o enquadramento detalhado das infrações ambientais e suas penalidades no

Decreto no 44.M4l08 não configura nenhuma afronta ao princípio da legalidade.

Noutro grro. a empresa tenta se esquivar da autuaÇão sob o argumente de que a

estrutura Captação 2, objeto da autuaÇão, encontra-se desativada. porém. a referida

alegaÇão não tem o condão de afastar a autuaÇão.

Como explica o Parecer Técnico GERIM no 016/20'19 da Gerência de Resíduos

lndustriais e da Mineração da FEAM, às fls. 31/32:

''sob o ponto de vista técnico os barramentos, independentemente do.tipo.

uso ou operação eslão sulerlos a incidentes ou acidentes com potencial de

dano ambiental. As Deliberações Normativas do COPAM no 62/2002.

87/2005 e 124/2008. supoftam o Programa de GesÍão de Barragens. e

objetivam a minimização desses rlscos.

As barragens somente deixam de operar como s,slema de contenção

quando os barramentos são removidos ou descaracterizados, situação que

não ocorreu no empreendimento.'
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E, ainda, esclarece

a

§/§EMÀ"Ao deixar de realizar as auditorias e apresentar as declarações de condiçáo

de eitabitidade o empreendedor, fragitiza o Programa de Gestão de

Barragens, e expõe âs áreas de jusante a potenciais impactos".

Desse modo, coneta e legal a lavratura do auto de infração vergastado

Em seguida, aduz erro na fixação do valor da multa. sob o espeque de que os

parâmetros.do Anexo l, do Decreto no 44.844/2008, não foram atendidos, todavia, sem

nenhuma razão.

lsso porque as penalidades dg multa devem ser atualizadas com base na variação da

UFEMG, publicada anualmente por meio de Resoluçáo emitida pela Secretaria de

Estado da Fazenda: em observância à determinação do art. í6, § 5o da Lei Estadual no

7.772t1980.

Nesses termos, em concordância ao imperativo legal, para o exercício de 2015- foi

publicada a Resolução Conjunta SEMAD/FEAM/IEF/IGAM no 2.261, de 24 de março de

2015, dispondo sobre a correção anual dos valores das multas aplicadas às rnfraçôes

ambientais por descumprimento das normas previstas no Dêcreto Estadual no 44.844.

de 25 de yunho de 2008

Assim, como a infração cómetida foi gravíssima e o porte do empreendimentcé médio,

correta e legal a fixação da muftâ simples no importe de R$ 30.052,27 (trinta mil e

cinquenta e dois reais e vinte e sete centavos), para o ano de 20'15.

Por fim, a Topázio lmperial À/ineração Comércio e lndustria Ltda. requereu a aplicação

das circunstancias atenuantes preüistas no art. 68, l, "c", "f'. e "i". do Decreto Estadual

n'44.84412008.

Pois bem, no que se refere à atenuânte da alínea "c", náo há que se falar em menor

gravidade dos fatos por incompatibilidade lógica com a classificação gravissima que

recebe a infração do'código 116. Outrossim, como bem pontuou a área técnica da FEAM

às fls. 31/32, a conduta da empresa fragiliza o Programa Estadual de Gestão de

Barragens e expõe às áreas de .jusante a potenciais impactos.



No que se reÍere a atenuante da alínea'f, além de não apresentar provas de sua

alegaÉo, a empresa não preenche os requisitos legais da mencionada atenuante, não

podendo ser considerada como " produtor rural", como exige a norma.

Conforme é cediço, produtor rural é aquele que desenvolve atividades eminentemente

rurais, envolvendo produtos de origem vegetal e/ou animal. E no caso presente. a

atividade em questão está relacionada ao ramo da mineração, que em nada relaciona-

se com a produção rural agropecuária, pesqueira ou silvicultural, e de extração de

produtos vegetais ou animais.

Na hipótese da atenuante prevista na alinea "i", o infrator não demonstrou nos autos a

existência de matas ciliares e nascentes preservadas, razáo pelaqual a atenuànte não

deve ser aplicada.

Assim, por todos os motivos expostos, opinamos pela manutençáo da penalidade de

multa simples nos mesmos termos propostos no instrumento do auto de infração.

Fica dispensada a análise jurídica da Procuradoria da FEAM, conforme revogaçáo do

inciso V, do art. 13. do Decreto no 45.825120'11e Parecer Juridico da Advocacia Geral

do Estâdo de Minas Gerais no 15.50712015.

lsto posto, remetemos os autos ao PRESIDENTE e opinamos pela manutençâo do auto

de infraçáo e penalidade de multa simples no valor de RS 30.052,27 (trinta mil e
cinquenta e dois reais e vinte e sete centavos), nos moldes do art. 83, anexo l, código

116, do Decreto Estadual no 44.8Á412008.

A consideração superior

Belo Horizonte, 30 de janeiro de 2020.

./..
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Luiza Ferrai SouzaE*ancho
Analista Ambaental
MASP 1.364.383-8

RecebemosLr 0)



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estedo de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
Fundação Estadual do Meio Ambiente - FEAM

Gabinete
Núcleo de Autos de lnfração

üÀt Dê:

o Presidente da FUNDAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - FEAM, nos termos

do art. í6-C § 1o da Lei n? 7.772 de 8 de setembro de 1980, decide manter a

penalidade de multa simples de R$ 30.052,27, nos termos do 83, anexo l, código 116,

do Decreto Estadual n' 44.84412008.

RUBRIC}

AUTO DE TNFRAÇÃO no 8918212015

AUTUADO:TOPAZIO IMPERIAL MINERAÇÃO COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.

PROCESSO N" 438075/201 6
Fs És

Notifique-se o autuado da decisão administrativa e do prazo de 30 (trinta) dias para

apresentar Recurso ou efetuar pagamento, sob pena de inscrição em dívida ativa do

Estado. Dê ciência ao interessado na forma da lei. Em seguida devem ser observados

os trâmites processuais-

Belo Horizonte,Q( a" !y't ltrru de ÀO).O

TEI DÃO
Pres te EAM

Cidade Administralivâ Tancredo Neves
Rodovia Papa João Paulo ll, 4143 - EdificiD Minas -'lo andar - Bairro Serra Verde

Telefone: 3915-1231 - Cep: 3163G90O - Belo Hoüonte / MG
home page. www.meioambiente.mg.gov.br
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À rurvoaçÃo ESTADUAL DE MEro AMBTENTE - FEAM
=Núcleo de Auto de Infração

Rodovia Papa João Paulo II, n' 4143, ediÍício Minas
Serra Verde - BH/MG
CEP: 31.63G900
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ropÁzro TMrERIAL MINERAçÃo coMÉRCIo E rNDúsrRrA LTDA.,

pessoa jurÍdica de direito privado, inscrita sob CNPJ n" '1.6.857.294/ 0001-02, com

escritório administrativo estabelecido na Praça da Igreja, no 16, Distrito de

Rodrigo Silva do Município de Ouro Preto/MG, CEP: 35.407400, por seus

procuradores inÍra-assinados, inconformada , data rtênia, com a decisão proferida

pela Fundação Estadual de Meio Ambiente, por intermédio do OÍício rf 57 / 2020

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

Auto de InÍração em epígraÍe, vem, com fulcro no artigo 66 do Decreto Estadual

n' 47 .383 / 2078, interpor o presente

RECURSO ADMINISTRATIVO

pelos fatos e fundamentos que a seguir articula

Termos em que pede deferimento.

Belo Horizonte, 21 de setembro de 2020.

PA COPAM n" 438075/2076
AUTO DE rNFRAÇÃO N':8918/2012

Pp. Joã aul*Sí"r, de castro
OAB

Pp. Cibelle Regina Nunes
oAB^4G 775.990

RECEBEMOS
NAI/FEAM

-1o ,3J cú

*

ade
oABAÍG 142.69L
Pp.

L
tlFil

J

1 500. 0 1.09 2444 1 / 2O2O-85

ilil|llilll il]ililililil1iilil I illilill t tiiti iiiIi li iiIiii

FEAM/NAI

Rua São Joáo Evangelista, no 359, São Pedro - Belo Horizonte / MG, CEP:30.330-Í52- Tel.: (31) 328G.3509 - Fãx: (31) 328G3501
www.campellocaslro com.br
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RAZOES RECURSAIS

1. BREvESÍurrsEDosFATos

Em 29.01..201.6 a Recorrente foi surpreendida com o recebimento do Auto de

InÍração n" 89182/ 20L5,lavrad.o em23.12.2015 tendo, naquela oportunidade, sido

apresentada Defesa Administrahva tempestiva.

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

apresentar a Declaração de Condição de Estabilidade referente à estrutura

Captação 2 de acordo com a periodicidade e prazos estabelecidos nas

Deliberações C OP AM n" 62 / 2002, 87 / 2005 e 124 / 2008.

Em sede de Defesa, a Autuada havia argumentado a ausência de embasamento

Iegal, bem como a irregularidade na aplicação da multa.

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

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

penalidade de multa aplicada no valor de R$ 30.052,27 (trinta mil e cinquenta e

dois reais e vinte e sete centavos), com as devidas atualizações. A Recorrente foi

comunicada desta decisão por meio do Ofício no 57 / 2020

NAI/GAB/FEAM/SISEMA.

No entanto, conforme 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 infração à legislação

ambiental e ainda, que o valor da multa foi aplicada de maneira incorreta

conÍorme fundamentos expostos a seguir, os quais ensejaram a interposição do

presente Recurso.

u o

t1§

oà

Rua São Joáo Evangelista, no 359, Sáo Pedro - Belo Horizonte / MG, CEP: 30.330-í52
Tel.: (31) 328G3509 - Fax: (31) 328G3501

wwwcampellocastro.crm.br
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2. DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO

FMA'
2.1. Da Tempestividade

A Recorrente tomou ciência da Decisão Administrativa proferida nos autos do

Processo Administrativo referenciado em epígrafe, por meio do OÍicio no 57 / 2020

NAI/GAB/FEAM/SISEMA, recebido via correios no dia 24.03.2020 (terça-feira),

conÍorme comprovante de rastreamento de objeto |U8738361538R em ânexo.

Nos termos do art. 66 do Decreto Estadual n" 47.383/ 2078, o prazo para

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

interessado.

Em função disto, foi publicado, o Decreto Estadual n" 47.890/2020 que, dentre

outras disposições, suspendeu os prazos de processos administrativos de

qualquer natureza até 30 de abril de 2020, corúorme disposições dos arts. 5' e 7o

do referido Decreto, in verbis:

Art. 5o Ficam suspensos os prazos de processos administratioos, de

qualquer espécie ou natureza, para o interessado, o processado e a

Administração Pública direta, autárquica e fundacional, no âmbito

do Poder Executioo, até dia 30 de abil de 2020, em consonância com

a diretriz pre.tista na Resolução n' 313 do Conselho Nacional de

Justiça, de 79 de março de 2020.

Art. 7o Este decreto entra em aigor na data de sua publicação,
retroa§ndo seus efeitos a parür de 16 de março de 2020.

Rua São João Evangelista, no 359, São Pedro - Belo Hoízontê / MG, CEP: 30.330-152
Tel.: (31) 3280-3509 - Fax: (31) 328G3501

wwwcampellocastro.com.br

Entretanto, conÍorme é sabido em 03.02.2020 houve a publicação da Portaria no

188 /2020 do Ministério da Saúde, que declarou Emergência em Saúde Pública de

Importância Nacional (ESPIN) em decorrência da InÍecção Humana pelo novo

Coronavírus (2019-nCoV) e o Govemo do Estado de Minas Gerais decretou

situação de emergência em saúde pública no Estado, por meio do Decreto com

Numeração Especial n'113/ 2020.
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Posteriormente, foram ainda promulgados os Decretos Estaduais n /2020,

n' 47 .994/ 2020, 48.017 / 2020 e Decreto Estadual n' 48.031/2020 que prorrogaram

a suspensão anterior até o dia'1.4.09.2020, veja-se:

Art.'lo Fica prorrogada, até 14 de setembro de 2020, a suspensão de
prazos de processos administratitros preoista no caput ilo art. 5o do
Deoeto no 47.890, de 19 de março de 2020,

Nestes termos, quando do recebimento do oÍício que manteve a penalidade de

multa em 24.03.2020, OS PRAZOS ADMINISTRATIVOSJÁ ENCONTRAVAM-

SE SUSPENSOS, e com a posterior prorogação dos prazos tem-se que, somente

hoje, em 15.09.2020 houve o termo inicial para que seja interposta o presente

Recurso Administrativo.

Logo, tendo-se em vista que o prazo inicial deu-se em L5.09.2020 (terça-feira),

contando-se os 30 dias, tem-se que, figurar-se-á como dies ad quem para a

interposição do presente Recurso o dia 14,10.2020 (quarta-feira).

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

Recurso é maniÍestâmente tempestivo.

2J1,. Do Preparo

Neste ato, a Recorrente faz juntar o comprovante do recolhimento da taxa de

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

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

DecÍeto n" 47.383 / 2018.

Rua São Joáo Evangelista, no 359, São Pêdro - Belo Horizonte / MG, CEP: 30.330-152
Tel.: (3í) 328G3509 - Fax: (31) 3280-3501

www.campellocastÍo.com.br
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3. DAPRESCnIçÃo INTERCoRRENTE s/SEM À'-

Antes de tudo mais, cumpre à Recorrente demonstrar que o Processo

Administrativo decorrente do Auto de InÍr ação n" 89182/ 2015 foi alcançado pela

prescrição intercorente, conforme previsto na doutrina e pela aplicação do art.

1o § 1o da Lei f 9.873/1999.

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

"é admihda pela doutrina e juispruüncia, surgindo após a propositurn da açio. Dti-se

quando, suspensa ou interrompida a exigibilidade, o processo judicial fica paralisado por

incúia da Fazenda Pública1". É, pois, a prescrição que se verifica no curso do

Processo,

ÁDMINISTRÁTIVO. PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÁO
INTERCORREN?E NO PROCESSO ADMINISTRATIVO.
OCORRÉNCIÁ DE CAUSAS INTERRUPTIYÁs E
susPENs]yÁs. ART.1", § 1.', DA LEI 9.873 fi999. REEXAME
DE FATOS E PROVAS. SUMULA 7/STl.l.OTibunaldeoigem
consignou que ocoíreu a prescrição intermnente no procedimento
administratiao, uma l)ez que ficou paralisado por mais de três anos,

anforme o disposto no tenno do art.7o, § 7", da Lei 9.783 fi999.2.
Deste modo, alterar o entendimtnto do Tibunal de oigem, no de

que o procedimento administratiao não fcou inerte por mqis de três
anos implicaia o reexame fáüco-probatóio dos autos, o que encontra
óbice na Súmula 7/STl . 3. Recurso Especial parcialmente mnlrecido
e, nesta parte, não prottido.

TRIBUTARIO - ANULATÓKIA - IMPOSTO DE RENDÁ -
PRESCRIÇ,,{O INTERCORRENTE NO PROCESSO
ÁDMTNTSTRÁ TtV O : OCORRÊN Cta - aprtAÇÃO PRO VtD A.
1. A ki Federal no 9.873 /99: Art. 1'. § 1o. lnade a prescição no
procedimento administrahoo paralisado por mais de três anos,

I Maria Helena Diniz. Dicionário ]uridico, Vol. 3, Ed. Saraiva 198, pâg. 699

RUSRIC,A

L4
FOLi,il

Rua São João Evangelista, n'359, São Pedro - Belo Horizonte / MG, CEP: 30.330-152
Tel.: (31) 328c3509 - Fax: (31) 3280-3501

www.camPellocastro.com.br

A Jurisprudência já se maniÍestou inclusive sobre o regramento da prescrição

intercorente nos autos dos processos de execução de multas ambientais,

conÍorme colacionado a seguir:
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penilente ile julgamento ou ilespacho, *io, outll
SEM À

arquiztados
de ofício ou mediante requeimento da parte interessada, sem
prejuízo da apuração da responsabilidaile funcional deconente da
paralisaçao, se for o caso". 2. A impugnaçno administratiua,
protocolada pelo contibuinte em 4 de abfl de 2002, foi baada a
julgamento, aperu$l na sessão de 9 de dezembro de 2008, pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento São Paulo lI,
com intimação expedidn em 13 de janeiro de 2009. 3. O extrato do
respectioo processo indicn a ausência de moztimentaÇão entre 29 de

abil de 200i e 12 de dezembro de 2008. 4. O processo administratiao

fscal fcou pnralisado por peiodo supeior a bês anos. Não há
informaçao ilz qualquer ato de instrução upaz de obstar o curso do

pram prescicional. 5. Veificada a prescrição intercorrente. 6.

Apelação prot ida.

Se assim é 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 discricionário de atuação nos feitos, porquanto neles

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

Seria contrário ao Princípio Constitucional da Moralidade Adminiskativa,

consagrado no art. 37 da Constituição Federal de 1988, admitir-se que a

Administração Pública pudesse Íicar 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.

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

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

quanto a Lei Estadual n'7 .772/ 1980, que trata da Política Ambiental deste Estado

e o seu regulamento, o Decreto Estadual n" 47.383/201.8, bem como o Decreto

Estadual n" M.844/ 2008, vigente na época.

Ademais, a recente Lei Estadual n" 27.735 / 20L5, que dispõe sobre a constituição

de crédito estadual não Eibutário se omite, inexplicavelmente, quanto à

/1

RUERIC{

Rua São João Evangêlista, n'359, São Pedro - Belo Hoízonte / MG, CEP: 30-330-152- Tel.: (31) 3280-3509 - Fax: (31) 3280-3501
www.ca mPellocastro.com- br
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prescrição intercorrente, consagrando desta forma, data aênia, a inércia e a

ineficiência da Administração Pública Ambiental.

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

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

Pública Estadual pode desconsiderar, literalmente, os Princípios da Eficiência,

Moralidade, Segurança Jurídic4 da Duração Razoável dos Processos, dentre

outros.

Outrossim, há de se ressaltar que a Emenda Constitucional n' 45/04, inseriu

importante garantia no rol dos direitos fundamentais, qual seja: a inserção do art.

5', LXXVIII, o qual prevê o PRINCÍPIO DA DURAçÃO RAZOÁVEL DO

PROCESSO, independentemente da EsÍera Federativa em que se encontre o

processo. Nessa esteira, a observância dos prazos prescricionais torna-se

imprescindível para assegurar direitos fundamentais constitucionalmente

previstos aos administrados.

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 da Lei n'9.873/1999, uma vez que a legislação estadual é

omissa, senão veja:

Art. 1o Prescrette em cinco anos a ação punitiaa da Administraçao
Pública Federal, direta e indireta, no exercício do poder de polícia,
objetioando apurar infraçao à legislação em tigor, contados da data da

práüca do ato ou, no caso de infração perrnanente ou continuada, do

dia em que tiaer cessado.

§ 7' Incide a prescição no procedimmto administratiao
paralisado por mais ile três anos, petdente de julgamento ou
ilespacho, cuios autos serão arquioados ile ofício ou mediante
rcqreimento ila parte interessaila, sem prejuízo ila apuração
ila responsabiliilaile funcional decorente da padisação, se for
o caso. (Grifou-se)

Neste sentido já se maniÍestou o Eg. Superior Tribunal de Justiça:

COM
COSI

RUSRIü

Rua São João Evangelista, no 359, Sáo Pedro - Belo Horizonte / MG, CEP: 30'330-152- Tel.: (31) 3280-3509 - Fax: (31) 328G3501
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PROCESSLIAT CIVIL, AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO.
txrcuÇÃo FrscAL. pnnscRrÇÁo r^/TERcoRRENTE
ADMINrsrRAnya. prloÊN cIA DE ltrLcAMENTo ou
DESpAcHo poR MAts or znÉs aNos. ÁRT. 1', s 1", DA
LEr N 9.87W9. ocoRnÉrucra. vERtFtcAÇÃo. SUMULA
7/srl. AGRAVO REGTMENTÁL ruÁo pRovtDo. 1. A
acolhida da pretensão recursal, no tocante à não ocorrência de

presmção interconente administratioa, com a consequente reaisão
do julgado impugnado, depende de reexame fítico-probatóio dos

autos, o que não é possíttel em sede de recurso especial por força do

óbice da Súmula 7/STJ. 2. Agraao re§mental não proaido. REsp
L.401,.37l / PE, - Relator Ministro Mauro Campbell Marques -

i. em 23.04.201 4. (Grif ou-se)

Dessarte, a aplicação da reÍerida Lei 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.

ADMINISTRATIVO, AUTO DE INFRÁÇÁO. IBAMA.
AUSÊN CIA DESPACHO OU I TTLGAMENTO P OR MArS DE
rnÊsaNos. PRESCRTQ{O, LEr N. 9.87W9, ART. 1", § 1'.
REMESSA NECESSÁRIÁ E APEAÇÃO DESPROVIDAS.
Tendo sido autuado por infração à legislação específca em

04/062002, a sentença, contra a qual se aolta o IBAMA, destacou

que "da datn da apresentaçao da impugnação pelo lmpetrante -
20/06n002 (Í1. 36/45) à data do despacho profendo A. 55) -
17/082005, decorreram-se nnis de 03 anos". O legislador, ao
anunciar que " incide a prescição to procedimmto
ailministratioo paralisailo por mais de três anos, pendente de
julgamento ou ilespacho", prestigia o pincípio ila razoáoel
iluração ilo processo (CF/88, art. 5", LX){Wil).Por " despacho"
ou " julgammto", há ile se reputar o ato oficial que implique
oerilaileiro impulsionamento do processo a fim de se chegar a
uma solução (ilecisão) final. Ndo faz suas ttezes simples certidão
ou mottimentação fsica dentro da repartição administratitta. Não
tendo hatido despacho ou decisão em três anos, de igor reconhecer-

se prescita a pretensão punihaa da Administração, conforme

t0LHÂ
111

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

wwwcamPêllocaslro.com.br
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Neste sentido a jurisprudência do Tribunal Regional Federal 1u, veja:
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disposto pelo art. 1o, § 1o, da ki n.9.873/99. Apelaçao e remessa

ofcial desproaidas. TRF1 u, AC 0025514-21 .2009.4.01..3800 / llrÁG,

rel. convocado juiz federal Evaldo de Oliveira Fernandes
Filho, Quinta Turma, e-DJF1 de 20 / 4/201.6. (Grifou-se)

Portanto, na ausência de disposição normativa no âmbito do Estado de Minas

Gerais, acerca da prescrição intercorrente no âmbito do processo administrativo,

deve-se considerar a LEI 9.873/1999, para que seja considerado o período trienal

para apuração da dita precaução.

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

n 89182/2015 OUEDOU-SE PARALISADO PELO PRÂZO DE 4 ANOS E UM

MÊS, uma vez que a lavratura do Auto de Infração ocorreu na data de 23.12.2075,

sendo a Recorrente intimada em 29.01.2016, tendo apresentado DeÍesa

Administrativa no prazo de 20 dias, ou seja, no dia 22.02,2O16, e o primeiro ato

em busca da apuração dos fatos ocorreu em 2020, com a elaboração do Relatório

Técnico FEAM de fls. 33 / 36v em 30.01.2020.

Nesse sentido, resta caracterizada a extinção do exercÍcio do direito de punir da

Administração Pública, urn vez que o processo foi alcançado pela prescrição

intercorrente trienal, nos moldes do art. 1o § 1o da Lei9.873/1999.

Dessarte, deve ser anulado o Auto de Infração n" 89182/2015 e arquivado o

respectivo processo, em razã,o da prescrição intercorrente que alcançou o

processo administrativo em comento.

Rua Sáo João Evangelista, no 359, Sáo Pedro - Belo Horizonte / MG, CEP:30 330-152
- Tel.: (31) 328G3s09 - Fax: (31) 3280-350'l

www.camPellocastro com.br
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4. DA clAssmrcaçÃo INCoRRETA euANTo Ao poRTE Do
EMPREENDIMENTO

Apenas ad argumentandum, caso seja desconsiderada a preliminar de prescrição

suscitada acima, cumpre à Recorrente demorstrar a irregularidade do valor da

multa aplicada considerando os critérios de parametrização dos valores das

multas previstos no Decreto Estadual aplicável.

O Auto de Infração n" 89182/ 2015, foi lavrado com fundamento no Decreto no

U.$M/ 2008 vigente à época dos fatos. Referido Decreto continha norÍnas para a

aplicação de penalidades e valoração das penalidades de multa de acordo com

duas premissas, quais sejam: (i) naitteza da inÍraçâo (leve, grave e gravíssima) e

(ii) porte do empreendimento (pequeno, médio e gande).

No referido Auto de InÍração, fora sancionada a infração tipificada pelo código

116 classiÍicada como GRAVÍSSIMA, prevista no Anexo I a que se reÍere o art. 83

do Decreto supracitado.

ConÍorme consta no campo 12 do Auto de InÍração o empreendimento foi

classificado como sendo de porte MÉDIO.

Considerando que a suposta infração relaciona-se com a atividade de barragem

de rejeitos, necessáLrio analisar o porte da referida barragem.

A classificação do porte de barragens de rejeito está diretamente associada com

a classificação quanto ao potencial de dano ambiental Previsto no art. 3' da

Deliberação Normativa COPAM n" 62/ 2002, a saber:

Art. 3' - As banagens serão classifcadas em três categoias. conforme a

seguir, consiilerando-se o somatóio dos oalores (V) dos parâmefuos de

classifcação defnidos no Artigo 2" da DN COPAM no 62f2.002, com as

alterações impostas no Artigo 2.o desta deliberaçao, ile amrdo mm o

Quadro 2 a seguir:

À
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L Baixo potencial de dano ambiental - Classe l: qunndo o somatóio dos
oalores for menor ou igunl a dois (V < 2);

ll. Médio potencial de dano ambiental - Classe ll: quando o somatóio dos

oalores for maior que dois e for menor ou igual a cinco (2 < V 
= 

5);

lll Alto potencial de dano ambiental - Classe III: quando o somatóio dos

aalores for maior que cinco (V >5).

Corúorme Declaração de Condição de Estabilidade anexa da Barragem de Rejeito

do empreendimento em questão, qual seja, Captação 2, a referida barragem é

classificada quanto ao potencial de dano ambiental como sendo de categoria

CLASSE I. sendo portanto considerada como de PEQUENO PORTE, veja-se:

-*5

A-05-03-7 Banagem de contenção de rejeitos / resíduos

Porte:
categoia Classe l: Pequeno

catrgoria Classe ll: Médio
catugoia Classe lll: Grande

A reflexão quanto ao porte da atividade tem especial relevância na medida em

que, a valoração da penalidade de multa prevista para cada inÍração considera:

(d) gravidade da inÍração e (ii) porte da atividade/empreendimento.

Veja-se abaixo o quadro constante no Anexo I do Decreto no U.9M/ 2008.

: :: :,: ::

Corúorme exposto, a Recorrente foi sancionada pelo suposto cometimento de

uma infração classificada como GRAVISSIMA.

Rua Sáo João Evangelista, no 359, Sáo Pêdro - Bêlo Horizonte / MG, CEP: 30.330-152
Tel.: (31) 3280-3509 - Fax: (31) 328G350í
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Assim, conforme quadro acima, considerando ainda que o empreendimento é de

PEOUENO PORTE, os valores de penalidade de multa que deveriam ser

aplicados eram:

InÍração Gravíssima: R$ 10.001,00

com
COSI

oallo
l'o

Não obstante, foram aplicadas multas nos valores correspondentes aos

empreendimentos por MÉDIO PO visto que constam os seguintes valores

de multa no campo 12 do Auto de Infração:

InÍração Gravíssima: R$ 30.052,27

Contudo, NÃO FOI APRESENTADA QUALQLTER FUNDAMENTAÇÃO

LEGAL para aumentar o valor mínimo da multa, sendo que, neste ponto, o fiscal

agiu de Íorma ilegal, utilizando critérios majorantes não previstos em Lei e,

tampouco descritos no Auto de InÍração, ora combatido.

Assim, em que pese o zelo do aqente no momento da autuacão, é de se reconhecer

que houve um equívoco ao classiÍicar o empreendimento como sendo eMEDIOd

PORTE quando na verdade conÍorme acima exposto, o mesmo é claramente

classiÍicado como PEQUENO na declaraqão de condição de estabilidade da

barrasem.

Desta forma, existe vício formal insanável no Auto de InÍração n" 89182/201.5,

quanto ao PORTE do empreendimento, motivo pelo qual deverá ser declarada a

NULIDADE deste ato administrativo.

Rua São Joáo Evangelista, n'359, São PêdÍo - Belo Horizonte-/ MG' CEP: 30 330-152
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Frisa-se que â pÍesença desta irregularidade importa na anulação do

mencionado Auto de Infração já que altera substancialmente os valores das

penalidades de multas que foram aplicadas,

Altemativamente, apenas ad argumentandum, caso não haja a anulação do Auto

de InÍração em questão, o que se admite apenas por uma hipótese, os fatores

objetivos que orientam o cálculo do valor da penalidade de multa deverão ser

adequados para fins de reajustar o valor da multa total imposta ao Autor,

reduzindo-a para o valor de R$ 10.001,00.

Assim, caso o vício ora apresentado não importe na anulação, o valor inicial total

do Auto de Infração deverá ser reduzido de R$ 30.05227 para R$ 10.001,0O a ser

atualizado.

5. DA APLICAçAO DE ATENUANTES CUMULADAS

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

pelos argumentos apresentados, cumpre à Recorrente demonstrar os motivos

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

de circunstâncias âtenuantes.

Inicialmente, em sede de Defesa Administrativa foi requerida a Atenuante

prevista no art. 68, I, c, à época dos Íatos, ainda vigente, in trerbis:

Art. 68. Sobre o ttalor-base da multa serão aplicndas circanstâncias
atenuantes e agraztantes, conforme o que se segue:

I - atenuantes:
c) menor graoidade dos fatos tendo em aista os moüoos e suas

conxquências para a saúde pública e para o meio ambiente e recarsos

hídicos, hipótese em que ocorrertí a redução da multa em trinta por
cento;

À
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No Parecer Único de indeÍerimento da Defesa Administrativa, no que reÍere-se a

esta atenuante, o Ilmo. Analista Ambiental fez constar somente a seguinte

irúormação:

"(,..) no que se refere à atenuante da alínea "c", não há que se falar em menor
graaidade dos fatos por incompatibilidade ló§ca com a classifcação graaíssima
que recebe a infração do código 11.6."

Ocorre que, a atenuante está diretamente ligada A GRAVIDADE DOS FATOS, e

NãO à CLASSIFICAÇÃO DO CÓOTCO INFRACIONAL.

Cumpre destacar que, conÍorme amplamente arguido na DeÍesa Administrativa

e neste Recurso, o fato que ensejou a lavratura do auto de infração deve ser

considerado de menor gravidade, não devido a sua classiÍicação, e sim por hatar-

se de erro meramente cadastral, que não gerou degradação ambiental, bem como

não gerou consequências para a saúde pública, para o meio ambiente ou para os

recursos hÍdricos.

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

ítulo da atenuante do artigo 68, I, alínea q do Decreto Estadual n'M.844/2008,

minorando a multa até o limite máximo permitido na legislação, devendo ser

considerado ainda a irregularidade do valor da multa suscitado no item anterior.

6. CONCLUSAO

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

A. O reconhecimento da PRESCRIÇÃO INTERCoRRENTE, uma vez que o

respecüvo Processo Administrativo n' 438075 / 2016 ficou paralisado por

mais de M anos, tendo sido alcançado pela prescrição intercorrente trienal

administrativa, nos moldes do art. 1o §1'da Lei n" 9.873/7999;

com
cost à

2
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B. Caso seia mantida a inÍração, requer a REAOEqUAçÂO OO VALOR DA

MULTA para considerar os valores previstos na faixa de

EMPREENDIMENTOS DE PEQUENO PORTE, tendo em vista que a

atividade analisada em questão não é classificado como sendo de MEDIO

PORTE nos termos da DN COPAM n'74/2004;

C. Ad argumentantwn tantum, caso não seja considerada a preliminar e,

tampouco, o mérito suscitados no presente Recurso, a Recorrente requer a

aplicação da ATENUANTE prevista no artigo 68, l, c, do Decreto

Estadual n" 44.844/08, minorando o valor da multa até o limite máximo

permitido, considerando ainda a irregularidade do valor da multa

suscitada no item 4;

Termos em que, pede deferimento.

Belo Horizonte, 21 de setembro de 2020.

Pp.I pello de Castro Pp. aella de
OAB 10.660 oAB/MG'1,42.691,

.',rl -' ,-
Pp. CiÚelle Regina Nunes
OAB/TVÍG 175.990
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FUNDAÇAO ESTADUAL
DO MEIO AMBIENTE

Autuado: Topázio Lnperial Mineração Comércio e Indústria Ltda.

Processo n" 43807 5 12016

Referência: Recurso relativo ao Auto de Infraçâo n' 89182/2015.

gravíssirna. porte medio.

ANÁLISE

t) REIltrÓRro

inliaçâo

Topázio hnperial Mineração Comércio e Indústria Ltda. Í'oi autuada corno incursa

no artigo 83. Código l16. do Anexo I. do Decrelo n" .14.844/2008. pclo

cornetirnento da seguinte irregularidadc:

Em consulta ao Banco de Declarações Ambientais - BDÁ.foi

verdicado que o entpreendirnento Topázio Intperial

Mineração Conúrcio e lndtistria Ltda. não opresenÍou a

Declaração de Condição de Estabilidttde referente it

estnduro Captação 2. cle acordo com a periodicidocle e

prozos estabelecidos nai Deliberações COPAM n" 62/2002.

87/2005 e 121/2008.

, Foi imposta a penalidade de multa simples. no valor de R$30.052.27 (trinta rnil e

cinquenta e dois reais e vinte e sete centavos).

A Autuada apresenlou sua deÍêsa tempestivamente. cujos pedidos fbrarn julgados

improcedentes. tendo sido mantida a penalidade imposta. nos tennos da decisão de

tls. 17.

Regularmente notiÍicada da decisão em 24/0312020. a .Recorrente manejou

Recurso, protocolizado tempestivamente em 24109/2020 (consideratla a

suspensão dos prazos de processôs administralivos estabelecida no Decreto

Ilstadual n" 47.89012020. prorrogada ate 1410912020). no qual ar-súr.nentou.

'B\ 
,,

91 ,'

abreviadamente. que:



- o processo teria sido alcançado pela prescriçâo intercorrente. corn amparo no

artigo 1". sslo. da Lei n" 9.873/99. por ter ficadô paralisado por quatro anos e um

mês:

- o auto de inÍiação padeceria de vício insanável por ter considerado médio o porte

da Barragern Captaçào 2. que seria pequeno. Classe I, nos termos da Declaração

de Condiçào de Estabilidade:

- o valor da multa deveria ter sido estipulado em R$ 10.00 1.00 (dez mil e um reais).

cm razào do pequeno porte:

- deveria ter incidido a ateàuante do artigo 68. I, "c". do Decreto n" 44.84412008.

Requereu a Recorrente que seja reconhecida a prescrição intercorrente. fundada no

aÍigo 1o. §l'. da Lei Federal n'9.873/99: sejam readequado o valor da multa em

tunção do porte pequeno e aplicada a atenuante do art.68. I. "c". do Decreto no

44.844t2008.

É a síntese do relatório.

II) FUNDAMENTÁÇAO

Os tündarnentos láticos e legais apresentados pela Recorrente não são bastantes

para descaracterizar a inÍiação cometida e. consequenternente. tomar sem efeito a

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

A Recorrente argumentou que o auto de inliação seria nulo e deveria ser arquivado

em razão da ocorência da prescrição intercorrente, com lundamento no artigo lo.

§ lo. da Lei n" 9.873/99.

Reatlnno o posicionarnento de que .não incidem. neln lneslno por analogia. os

dispositivos da Lei Federal n" 9.873/99 e do Decreto Federal no 6.514/2008 nos

processos administrativos puniti'r,os em trâmite no Estado de Minas Gerais. em

razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal. No F-stado de

Minas ainda não há legistaçâo relativa à prescriçâo intercorrente.

A Advocacia-Geral do Estado de Minas Gerdís afàstou a aplicahilidade dos

dispositivos da [.ei n" 9.873199 e do seu Decreto regulamenlador n" 6.51.1/2008

aos processos adrninistrativos estaduais. nos Pareceres 14.556. de 2005. 14.897.

, Cidade AdminislÍativa - Prêdio Minas
Rodovia Papa João Paulo ll, 4143 - BaiÍÍo SeÍÍa Verde - Belo Horizonle/Mc
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de 2009. 15.047. de 2010 e 15.233. de 2013. em consonância com o

posicionamento do Superior Tribunal de Justiça.

A .lurisprudência do STJ é pacificada no sentido de considerar aplicáve-is os

dispositivos da Lei n" 9.873/99 tâo sornente às ações adrn in istrativas punitivas

de§envolvidas na esfera da Administração Públic'a Fedcral. AÍàstou-se

decisivamente- porlanto. a aplicaçào da prescrição interconente fundada na lei

tbderal àqueles processos adrn inistraiivos punitir os em trâmite no âmhito da

Adrninistraçâo Pública Estadual:

PROCESSIJAT- CIVIL E TRIBUTARIO. ACRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAI-. AÇÀO ANUI-AI'ÓRIA DI, t)LBITO
FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON. PRESCRIÇÀO
INTERCORRENTE. PROCESSO ADMINISTRATIVO,
ApLrcAÇÀo Do DECRETO 10.9r0/rqjl. AUSÊN( rA DF-

PREVISAO LI]GAL. AGRAVO INTERNO DA EMPRESA A QUE
SE NEGA PROVIMÍ:,NTO.

l. A parte agravante nào aprescnlou qualquer titndanrento capaz de

reYerter as conclusões alcançadas no.julganrento nronocrálico.

2. Conr et'eito. a soluçào adotada na.decisào r ergastada sc lrrrokla à

-jurisprudência desta Corle de Justiça. que entr.'nde que o an. lo. do
Decreto 10.910/1931 reeula sonrente a prescrição quinquenal- nàrr

halendo previsão acerca de prescriçào intercorrente. pre\ isla apenas na

t.ei 9.873/1999. que. conforme cntendimento do Superior Tribunal
de Justiçâ, não se aplica às açôes administrativas punitivas
desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitâção do
âmtrito espacial da lei ao plano federal. Prececlentcs: Aglnt no REsp.
I.665.220/DF. Rel. Min. GURGEL DE FARIA. D.le 25.9.2019 c Aglnt
no REsp, 1.738..183/PR. Rel. Min. SERCIO KLJKINA. DJe -j.6.1019.

.3. De oulro lado. insla salientar que a decisào da Corte paranaense

olvidoLr-se ern reconhecer a prescriçâo intercorrente cotn base no

[)ecreto 20.910/1932. corno se depreende do seguinte exceÍo: a Lci
Federal 9.873/1999, é aplicável apenâs nâs ações punitir'âs na csfera
da Administraçâo Pública Federal, não podendo ser invocada para
reconhecer a prescrição intercorrente no campo dos órgãos
estaduais e municipais. Por isso, ineiistindo regra específica para
regular o prazo prescricional no âmbito da administraçâo estaduâl
e municipal, adota-se o prazo previsto no Decreto 20.910/t9J2 (fls.
5ss).

1. Agrar o Inlenro da Ernprcsa a que se ne!:a pror irrerrto.

(Aglnt no Rlisp 1838846 / PR. Rel. Min. Napolcão Nurtes Maia Filho.
l' l-urma. julg. i0/03i2020. DJe 0l/0.1/2010).

E PROCESSUAI- CIVIt,. AGRAVO
RECURSO ESPIICIAL. MTJLTA
PROCEDIMENTO ADMINISI'RATIVO
N. 9.873199. IN APT-ICA BIt- IDADE.

b1
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PRESCRIÇAO INTERC-ORRENTE. DECRETO N. 20.910/12.
AUSENCIA DE PREVISAO I,EGAl-.

l. "VeriÍlco que o acórdão recorrido está em conÍ'ronto com
orientação desla Corte. segundo a qual o art- lo do Decreto
20.910132 regLrla somente a prescrição quinquenal do t'Lrndo de
direito- nào havendo previsão acerca de prescrição intercorrentc do
processo administÍativo- reguladâ apenas na Lei n. 9.873/99. que,
conforme já sedimentado no STJ, não é âplicável às açôes
administrâtivas punitivas desenvoh'idas por Estados e Municipios,
em razão da limitação do âmbito espâcial da lêiâo plâno federâI"
(AglnI no REsp I.770.878iPR. Rel. Ministra Regina Helena Costa.
Prinreira Turnra. DJe I l/l/1019).

2. Asravo intemo não provido.

(Aglnt no REsp 1738483 / PR. Rel. Min. Sérgio Kukina. l" Tunna..julg.
l8/05/20 I 9. DJc 0i/06/20 I 9).

PROCESSUAI- CIVIL E ADMINISTRATIVO. ACRAVO
INTERNO NO ACRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
PRr\CiPtO DA COLECtALtDADE. VtOt.A( ÀO.
INEXISTÊNCIA. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCEDI MENl'O
ADMINISTRAI'IVO ESTADUAL. LEI N. 9.8'73199.
INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÀO INTERCORRENTE.
DECRETO N. :O.9IO/J]. AUSENCIA DE PREVISÀO LECAL,
l. Consoanle a jurisprudência deste STJ. a legislaçào processual 1an.
557 do CPC/1973. equivalente ao an.9i: do CPC/2015. conrhinados
com a Súrrula 568 do STJ) permite ao relalôr jrlgar
rnonocraticarnente recurso inadnrissível ou- ainda. aplicar, a

jurisprudência consolidada deste Tribunal. Adernais. a possibilidade de
interposição de recurso ao órgào colegiado aÍàsla qualquer alegaçàrr
de olênsa ao princípio da colegialidâde. Precedentes.

l. O STJ possui entendimento consolidado de que a prescriçâo
intercorrente prevista aa Lei n. 9.E73/1999 não se aplica às ações
administralivas punitivâs desenvoh'idas por f,stados e Municípios.
em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal.
Precedentes.
j. Agraro intenro a quc se nega provirnento.

(Aglnt no Aglnt no REsp I 773.108 / PR AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO INI'ERNO NO RECURSO ESPECIAL 20I8/0267752.0.
Rel. Ministro BENEDITO GONÇAI.VES. órgão julgador Segunda
Tunna. julg. 0 I /l 0/20 | 9. publ. DJe 0{/ I 0/20 I 9).

Portanto- ante a in€xistência de legislação estadual que a reconheça e a

contrariedade ao posicionamento do STJ, não se pode acatar o pedido de

apiicaçào da prescrição intercorrente. fundada no artigo 1". §1". da Lei Federal n"

9.871/99.

Arguiu a Recorrcnte que seria pequeno o porte da Barragem Captação 2. de Classe

l. nos tcrmos da Declaração de Condição de Estabilidade. e não rnédio. corno

Cidade Administraüva - PÍédio Minas
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constou do auto de intiação e. assim. teria se confi-eurado r'ício insanável.

ensejador da nulidade do ato. A seu ver, o valor da rnulta deveria ter sido estipulado

em R$ 10.001 .00 (dcz mil e um reais).

Novamente. carece de razão. uma vez que o porte rnédio f'oi colhido das

declarações de eitabilidade lomecidas até a época da autuação. segundo as quais a

Barragern Captação 2 havia sido enquadrada na Classe II (fls. 04 a 06). nos tennos

das Deliberações Nonnativas COPAM n"s 6212002.8712005 e I 2412008.

Portanto. o valor da lnulta foi correlamcnte irnposto em R$30.052.27 (trinta rnil e

cinquenta e dois reais e vinte e sete centavos). considerando-se o porte rredio e a

natureza gravíssirna da inÍiação. segundo a Resolução Conjunta

SEMAD/FEAM/IEF/IGAM n" 2261/2015. que dispôs sobre a correção anual dos

valores das rnultas aplicadas às infrações ambientais por descumprimento das

normas prer.istas no Decreto n' 44.844/2008.

Não se acatará o pleito de aplicação da atenuante prevista no artigo 68. I. "c"- do

Decreto n'44844/2008. A circunstância autorizadora da aplicaçào desla alcnuanle

é a menor gravidade dos fatos. tendo em vista os motivos e suas consequências

para a saúde pública e para o meio ambiente e recursos hídricos. Primeirarnente.

há que se relevar que a inliação Íbi elevada pelo legislador à natureza grar'íssima.

que não se coaduna com a atenuante pretendida. Segundo. por que descabe o

ar-eumento de menor gravidade do Íàto. sopesados os motivos e suas consequências

para a saúde pública e meio ambiente. A Recorrente não apresentou .lustilicativas

adrnissíveis para sua omissão em entregar ao órgão ambiental os relatórios de

auditoria e as declarações de condição de estabilidade da estrutura Captação 2. o

que comprometeu seriamente o Programa de Cestão de Barragens de Rejeitos e

Resíduos e. consequentemente. aÍ'etou a gestão de riscos das estruluras c

potencializou o risco de acidentes. expondo as áreas da jusantc aos impactos de

eventual rompimento.

Por conseguinte- sopesadas as razões recursais apresentadas. se conclui pela

manutenção da decisão que irnpôs a penalidade à Recorrente. ern todos os seus

exatos lennos.
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III) CONCLUSÁO

Ante todo o exposto. considerando que não foram apresentados argumentos

capazes'de descaracterizar a infração cometida. remeto os autos à Câmara

Normativa .e Recursal do COPAM e sugiro o indeferimento do recurso

interposto, com fündamento no artigo 83. Código I 16, do Anexo I. do Decreto no

44.84-t/1008.

E o parecer.

Belo Horizonte. 30 de outubro de 2020.
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