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Referência: Encaminhamento de Auto de lnfração No 67070/20í0
Processo no: 00134/2000

Prezados Senhores,

Comunicamos que foi constatado o não preenchimento do lnventário de
Resíduos Sólidos Minerários, ano base 2009 do empreendimento
descumprindo, portanto a Deliberação Normativa COPAM No1 1712008, ao
deixar de encaminhar eletronicamente o lnventário de Resíduos Sólidos
Minerários.

Em vista disso, foi lavrado o Auto de lnfraçâo ne 6707012010, que segue anexo

Na oportunidade, lembramos que, nos termos da Legislação Ambiental vigente,
essa empresa dispÕe do prazo de vinte dias, contados do recebimento do Auto
de lnfração, para apresentar defesa endereçada a Fundação Estadual do Meio
Ambiente, Rodovia Prefeito Américo Gianetti, s/n, Sena Verde - Edifício Minas.

Atenciosamente,

ORIGINAL ASSINADO
Dra. Eleonora Deschamps

Gerente de Resíduos Sólidos

À
Ferrous Resources do Brasil S/A
Rodovia BR 040 - Estrada Piedade do Paraopeba, Km 565
CEP 35.460-000 Brumadinho/MG

Rodovia Pretuito Américo Gianetti, s/n, SerÍa VeÍde - EdiÍÍcio Minas, CEP: 31630-900
Belo Horizonte/MG fone: 391t1 134 home page: eleonora.deschamps@meioambiente.mg.gov.br
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FERROUS RESOURCES DO BRASIL
S/A
Rodovia BR 040 - Estrada Piedade do
Paraopeba, Km 565
CEP 35.460-000 Brumadinho/MG
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Belo Horizonte,2l de dezembro de 2020

Ao
Núcleo de Autos de lnfração - NAI
Gabinete
Fundação Estadual de Meio Ambiente - FEAM
Secretaria de Estado de Meio Ambiêntê e Desenvolvimento Sustentável/ Minas
Gerais - SEMAD/MG

Ref.: Recurso Administrativo - Auto de lnfração n" 6707012O10
Processo Administrativo - PA COPAM no 134/2000100712010
Ofício no 29312020 NAYGAB/FEAM/SISEMA

Prezado (a) Senhor (a),

VALE S.4., pessoa juridica de direito privado, com sede na Torre Oscar Niemeyer,
Praia de Botafogo, no 186, sala 701 à sala 1901 , Botafogo - Rio de Janeiro/RJ, inscrita
no CNPJ-MF sob o no 33.592.510/0001-54 (endereco oara correspondências: Av.
Dr. Marco Paulo Simon Jardim, 3580 - Bairro Piemonte - Prédio 3 - 2o andar -, Águas
Claras - Nova Lima/MG, CEP: 34.006-200), sucessora por incorporaçáo da
FERROUS RESOURCES DO BRASIL S/A (conforme instrumentos anexos - DOC.

1), já qualificada nos autos do processo em epÍgraÍe, vem perante V. Exa., por seus
procuradores, nos termos do artigo '16-C §2'da Lei Estadual no 7.772 de 08.09.1980,
e do art.66 do Decreto Estadual no 47.383, de 02.03.2018, apresentar RECURSO
ADMINISTRATIVO relativamente ao Auto de lnfração em referência, pelas razões de
fato e de direito, que passa a expor-

Nestes termos,
pede deferimento.

Ricardo Carneiro
oAB/MG 62.39í

Thábata Luand

Cecília Bicalho Fernandes
oABiMG 131 .492

n OS e Silva
OAB/ 51 .265
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I cÂuIRA NoRMATIVA E RECURSAL - cNR Do coNSELHo ESTADUAL DE
pouínca AMBTENTAL - coPAM

Ref.: Recurso Administrativo - Auto de lnfração n" 67070/20í0
Processo Administrativo - PA COPAM no 134/2000100712O'lO
Ofício no 29312020 NAI/GAB/FEAM/SISEMA

VALE S.4., pessoa jurídica de direito privado, com sede na

Torre Oscar Niemeyer, Praia de Botafogo, no 186, sala 701

à sala 1901 , Botafogo - Rio de Janeiro/RJ, inscrita no

CNPJ-MF sob o no 33.592.510/0001-54 (endereÇo para

correspondências: Av. Dr Marco Paulo Simon Jardim,
3580 - Bairro Piemonte - Prédio 3 - 2o andar -, Águas
Claras - Nova Lima/MG, CEP: 34.006-200), sucessora por
incorporação da FERROUS RESOURCES DO BRASIL S/A
(conforme instrumentos anexos - DOC. 1), já qualificada
nos autos do processo em epígrafe, vem perante V- Exa.,
por seus procuradores, nos termos do artigo 16-C §2o da Lei
Estadual no 7.772 de 08.09.1980, e do art. 66 do Decreto
Estadual no 47.383, de 02.03.2018, apresêntar RECURSO
ADMINISTRATIVO relativamente à Decisão de primeira
instância, pelas razões de Íato e de direito, que passa a

expor:
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1.1 . Cuida-se de Auto de lnfração lavrado em 22.10.20'10, imputando à empresa
penalidade de multa simples no valor de R$ 20.001,00 (vinte mil e um reais),
pela suposta conduta descrita nos seguintes termos: "Descumprir a
Deliberação Normativa COPAM no 117 de 2008, ao deixar de encaminhar
eletronicamente o inventário de resíduos minerários, ano base 2009.'

1.2. O mencionado instrumento tevê por substrato normativo o art. 83, Anexo l,
Código 1í6 do então vigente Decreto Estadual no 44.844, de 25.06.2008, bem
como a Deliberaçáo Normativa no 1 17, de 27.06.2008 do COPAM.

1.3. Em 16.11.2010, a empresa apresentou, tempestivamente, Defesa
Administrativa, por meio da qual Íoi invocada a ausência de ilicitude, tendo em
vista não ter exercido suas atividades minerárias ao longo do ano de 2009, não
gerando, por consequência, qualquer resíduo que pudesse, à época, ser
inventariado.

1.4. Nesse sentido, em 19.11.2O2O, por meio do Ofício no 29312020

NAI/GAB/FEAM/SISEMA, a recorrente tomou conhecimento da Decisão (DOC.

2), proferida pelo Presidente da Fundação Estadual do Meio Ambiente - FEAM,
o qual não acolheu os argumentos expendidos na peça defensória, e manteve
a penalidade de multa simples aplicada.

1.5. Porém, ainda irresignada, vem a autuada, apresentar, tempestivamente,
RECURSO ADMINISTRATIVO, pelos motivos a seguir detalhados.

II - DA RETIFICAçAO DA PARTE AUTUADA

2.1 . De início, requer a autuada a retificaçâo do nome da parte no presente
processo administrativo, tendo em vista a incorporação da Ferrous pela Vale
S.A., conforme Ata das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária anexa
(DOC. 1) - notadamente, item 2.5, página 6.

2.2. Nesse sentido, seguem, no anexo, os instrumentos de identificação
correspondentes, requerendo a empresa, desde já, que as notificaçoes e

intimaçôes do Processo Administrativo COPAM no 134120001O07/2010 sejam
encaminhadas para o novo endereço, informado no preâmbulo do presente
Recu rso.
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til - DA TEMPESTTVTDADE E ADEQUAçAO DA PRESENTE PEçA

3.1. Antes de combater os argumentos da Decisão em comento, cumpre demonstrar
a tempestividade da presente peça recursal, a qual é oferecida em

conÍormidade com o prazo consignado no art. 66 do Decreto no 47.383/20í8,
tendo em vista que a empresa tomou ciência da decisão combatida no dia
19.1 1 .2020 (quinta-feira), conforme comprovante de rastreamento dos correios
anexo. (DOC. 3).

3.2. Dessa forma, deve-se ter em mente que, segundo a regra geral, computam-se
os prazos excluindo o dia do começo e incluindo o do final, sendo, em ambas
as hipóteses, prorrogados até o próximo dia útil seguinte se o termo inaugural
ou o derradeiro recair em feriado ou em data quê não houver funcionamento
no órgáo público responsável pela autuação.

3.3. No caso em exame, considera-se o dia 20.11.2020 (sexta-feira) como sendo o
termo inicial, o qual deverá estender-se até 19.12.2020 (sábado), prorrogando-
se automaticamente para o próximo dia útil seguinte, qual seja, 21.12.2020
(sequnda-feira), em face do interregno de 30 (trinta) dias para que a recorrente
se manifestê.

3.4. Acerca da autoridade administrativa a quem a peça recursal e dirigida, registre-
se que, nos termos do art. '138 do Decreto no 47.38312018, a competência para
análise e decisão de recurso de autos de infração lavrados pelos agentes
credenciados da FEAM, está disposta no Decreto no 47.760, de 20.1'1 .20'19, o
qual contém o Estatuto da reÍerida Fundação.

3.5. Nesta linha, mencionado diploma apresenta, em seu art. 7o, inciso V, e arts.90
e 10, inciso lX, regras de competência decisória êm processos de Autos de
lnfraçâo, a saber:

"DO CONSETHO CURADOR

Att. 7" - Compete ao Conselho Curador:

V - decidir. em última instância. rec u rso s i nterposÍos contra
decrsões do Presidente e deleqados, em matéria de
ordenamento interno da Feam" (destacamos)

"DA DtREÇÃO SUPER/OR

Art.9o - A Direção Superior da Feam é exercida pelo Presidente,
auxiliado pelos Diretores.

AtÍ. 10 - Compete ao Presidente:

A

@

RicaÍdo CarÍEim AÁogadG Associdc I wwwsanrimadrogadcsnlr
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3.8

Mencionado diploma, ademais, náo direciona a determinaçáo de tal
competência decisória para nenhuma outra norma - como poderia se dar,
exemplificativamente, com o Decreto no 47.787, de 13.12.2019, o qual, ao
dispor sobre a organização da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e

Desenvolvimento Sustentável - SEMAD, que trouxe uma série de regras de
competência transitórias, em decorrência das alteraçôes estruturais
implementadas no âmbito do Sistema Estadual de Meio Ambiente - SISEMA.

Neste contexto, pairando dúvidas sobre a autoridade administrativa
competente para julgamento do presente recurso, a recorrente direcionou a
peça recursal à Câmara Normativa Recursal - CNR do Conselho Estadual de
Política Ambiental - COPAM, em atendimento à orientação constante do
referido Ofício no 29312020:

Prezados $enhores

A FEAM êx$tinou o PÍocÉôso Âüninistrativo COPÂH/PA/No Í 3.lre00ü00712010. reêrenle
ao Ado de lníraçáo no 6707ü2010 e decidiu. e'n 06$4f2020:

. ÍnâÍrtêÍ a penaliÍede & muka simpbs apllxda no valo,r de Rl 20.001 (vinb mil a
um l!r**f, ros moldes do âtL 83. anexo l, c&ilq 1 1ô. do Dêc,eto Estduâl n' il,{.844/2008.

LembíaÍrEs gue, nos teÍm€ da Lêgislação Ambk*tã|, V.S.", dispôê do prazo de 30 (tÍinta)
dirs, contâdos a paítiÍ do recrab?nento dêste netificação, parâ aprÊsêlller Recur3ô da
penalirâds Sttsâde à Câír.arâ oímativa e Rec.r,rsal do COPAM, Írc leÍmo6 do artigô 66
do Deseto nô 47.3E32018, ou eleduaÍ o pãgameÍ*o da nnrlta. utitiraado o DAE em anero

lníoÍmdrlos aiftra. quc nâo hâ\rendo ô ÍecolhiÍrlenlo dâ íxJltâ ou ãprssêntaçâo de recurso
no pra:o ai:*na mencimado, § reêrido prooês§o será encaminàdo paÍa inscriçêo do
#bito em divda ativa do Estedo dê Minas Gerars.

3.6

3_7

qr 
!2

lX - julgar os r]ealsos intêrpostos em face das decisõês
ro des e tores d em rela áo às defesa

apresentedas er?? pÍEcessos de aqtss de infração." (destacamos)

No presente caso, como visto, a Decisão de Primeira lnstância, ora combatida,
foi proferida pelo Presidente da FEAM. Neste contexto, verifica-se que o

Decreto no 47.76012019 não é claro ao definir quem seria a autoridade
competente para análise, em segunda instância, de recursos interpostos contra
decisÕes proferidas pelo Presidente, apenas indicando o Conselho Curador
como autoridade responsável pelo julgamento de recursos em face de decisões
prolatadas pelos diretores da Fundação, em matéria de ordenamento interno
da FEAM.

ru<zrdo Orrrru Adrogadc Assocndc I wwwrcarrr;roadrogdc"on-br
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3.9. A CNR do COPAM era, na vigência do anterior Decreto no 44.84412008, a

unidade com atribuição para julgamento dos recursos em face das decisões
proÍeridas pelo Presidente da FEAM, conforme determinava o art.43, § 2o do
referido Decreto.

3.10. Assim, caso não seja esta a autoridade compêtente para análise da presente
peça recursal, requer a recorrente, desde já, o direcionamento do recurso à

entidade correta.

3.í 1. Lembre-se, ademais, que a presente peça, além de conter a autoridade
administrativa a que se dirige, contempla: identificação completa do recorrente;
número do auto de infração correspondente; o endereço do recorrente com
indicação do local para o recebimento de notificaçôes, intimações e

comunicações; formulação do pedido, com exposição dos fatos e seus
fundamentos; e a data e assinatura dos procuradores da empresa, e g
comprovante de recolhimento inteqral da taxa de expediente (DOC. 4)

conforme requisitos do art. 66 e 68 do Decreto no 47.38312O18.

3.í2. Considerando o acima exposto, requer seja o presente Recurso conhecido,
para posterior instrução do processo e prolaçáo de decisáo fundamentada pela

autoridade recursal competente.

tv- Do REcoNHECtMENTO DA PRESCRTçÁO TNTERCORRENTE

4.1 . De início, e em sede preliminar, cumpre à recorrente demonstrar a este órgão
colegiado a necessidade do reconhecimento da prescriçáo intercorrente no

caso em comento, tendo em vista que o presente processo administrativo -
PA COPAM no 134/2000/00712013 - restou paralisado iniustificadamente,
por período superior a 9 (nove) anos.

4.2 Com efeito, a análise dos autos demonstra que, após a apresentação da

Defesa Administrativa pela empresa, em 19.07.2010 (registro de protocolo no

R12718712O1O), o processo veio a ser movimentado - como ato de conteúdo
decisório e, portanto, capaz de interromper a prescrição - somente em
06.04.2020, ao ser emitida decisão pelo Presidente das FEAM, que náo
acolheu os argumentos apresentados em defesa, opinando pela manutençáo
da penalidade de multa arbitrada.

4.3. Por essa razão, cabe, de imediato, o reconhecimento da prescricão

|.
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4.4 Com efeito, o processo administrativo instaurado para apuração de suposta
infração ambiental, em típico exercício do Poder de Polícia ambiental, busca

evidenciar a caraclerizaçáo ou não da conduta ilícita descrita no Auto de
lnfração, dadas as proporções do fato e o fundamento legal, para, ao final,
sendo cabível, impor ao infrator a sanção correspondente à gravidade da

conduta verificada.

4.5. Nesse sentido, durante o trâmite, incidem prazos que vinculam a atuação da
Administração Pública, objetivando a conclusão da apuração e julgamento dos
Autos de lnfração em um lapso temporal razoâvel -, o qual, como pode ser
verificado, náo existiu no caso em tela, haja vista a paralisação por mais de 9
(nove) anos.

4.6. Tal vinculação, trata-sê, em assim dizer, do tempo como vetor de segurança
jurídica, a Íim de se evitar a eterna possibilidade dê invocação de determinado
direito punitivo por parte do poder público.

4.7. Eis aqui, portanto, o dispositivo capaz de evitar, de um lado, que o autuado
fique indeterminadamente passível de sanção pelo órgão ambiental e, de outro,
que os fatos que possam servir de subsídio para apuraçáo da conduta se
deteriorem com o passar dos anos.

4.8. Tanto é assim que a legislação federal prevê duas hipóteses prescricionais,
sendo a primeira caracterizada pelo prazo de 5 (cinco) anos para que a

Administraçáo Pública, direta ou indireta possa apurar os fatos e lavrar o
correspondente Auto de lnfração, contatos da prática do ato ou, no caso de
infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado, nos termos
do art. 21 do Decreto Federal no 6.514, de 22.07.2008.

4.9. A segunda hipótese, classificada como Prescrição lntercorrente, incide quando,

no curso do processo administrativo, há pendência de despacho ou julgamento

durante mais de 3 (três) anos, consoante §10 do art. 1o da Lei no 9.873, de
23.11.1999, reproduzido no § 20 do art.21 do referido Decreto no 6.5í412008,
in verbis'.

"Art. 10 Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração
Pública Federal, direta e indireta, no exercício do poder de polícia,
objetivando apurar infração à legislação em vigor, contados da data da
prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do
dia em que tiver cessado.

§í' lncide a orescricão no mento administrativo
paralisado por mais de três anos, pendente de iuloamento ou

2
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despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante
requerimento da parte inÍeressada, sem prejuízo da apuração da
responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso."
(dêstacamos)

"Art. 21. Prescreve em cinco anos a ação da administração
objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente,
contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente
ou continuada, do dia em que esta tiver cessado.

§ 2" lncide a prescrição no procedimento de apuração do auto de
infração paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento
ou despacho, cufos autos serão arquivados de ofício ou mediante
requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da
responsabilidade funcional decorrente da paralisação. (Redação dada
pelo Decreto no 6.686, de 2008)." (destacamos)

4.10. Seguindo este raciocínio, ensina MARIA SYLVIA ZANELLA Dl PIETRO:

"Quando se trata de punição decorrente do exercício do poder de
polícia, a Lei no 9.873, de 23-11-99, estabelece prazo de prescrição de
cinco anos para a ação punitiva da Administração Pública Federal.
Direta e lndireta, contados da data da prática do ato ou, no caso de
infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado. Eg
caso de paralisacão do orocedimento administrativo de apuração
de infração, por periodo superior a três anos. também incide a
prescrição, sem preiuízo da apuracão da responsabilidade
íuncional decorrente da paralisacão. Se ao fato objeto da ação
punitiva da Administração corresponder crime, a prescrição reger-se-á
pelo prazo previsto na lei penal. A mesma lei, nos afts. 20 e 30, indica,
respectivamente, os casos de interrupção e suspensão da prescrição.
Essa /el somente se aplica na esfera federal." (destacamos)

4.'11. De fato, caso considerássemos como inexistente um limite temporal para o

exercício da pretensão punitiva, criar-se-ia um sistema em total
desconformidade com o princípio da segurança jurídica, restando violados os
fins inerentes a todas as relaçÕes jurídicas, quais selam, proporcionar
estabilidade e conÍiança aos destinatários do ordenamento jurÍdico.

4.12. Foi diante de tais premissas que o e. Tribunal de Justiça de Minas Gerais, por
meio da sua 4a Câmara Cível, em decisão datada de 10.11.2019 (Apelação
Cível no 1.0000.í8.057043-4t004), decidiu oue os processos
administrativos estaduais devem, necessariam ente. se suieitar à

rescn o intercorrente e a inda ue nao se d ue a omr
administrativa do Estado lhe ben cie e torne imprescritível sua acão
punitiva.
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4.13. Como se não bastasse, entendeu o e. TJMG que, inexistindo prazo especifico
na legislação estadual quanto à prescrição intercorrente em processo
administrativo cujo objeto é a aplicação de multa de caráter ambiental, aplica-
se, por analogia, a regra insculpida no Decreto Estadual no 20.9í 0, de 06 de
janeiro de '1932, o qual prevê o prazo prescricional de 5 (cinco) anos para

a cobranca de débito da Fazenda Pública

4.14. Senão, vejamos abaixo ementa do acórdão acima mencionado:

"EMENTA: A?ELAÇÃO CíVEL - AÇAO ANULATÓRIA - SANÇÃO
ADMINtSTRATIVA - rNFRAÇÃO AMBTENTAL - qRESCRIÇÃO
/NIERCORRENIE - PROCESSO ADMINISTRATIVO
PARALTSAÇÃO - PRAZO - DECRETO No 20.910/32. 1- Na ausência
de regulamentação específica, no âmbito do Estado de Minas
Gerais acerca da prescrição intercorrente da pretensão punitive
do ente público, decorrente de infração ambiental, aplica-se por
analogia, o prazo de cinco anos previsto no Decreto no 20.910/32,
incidente às preÍersões em face da Fazenda P(tblica; 2- Há
prescricão intercorrente da Dretensão Dunitiva ouando o
pfqÇedlfrento de apuraÇão do auto de infração ambiental fica
Daralisado, iniustificadamente, por período superior a cinco
anos-" (TJMG - Apelação Cível 1.0000.18.057043-4/004. Re/ Des.
Renato Dresch, 4" CAMARA CIVEL, j- 10/10/2019)" (destacamos)

4.'15. Esse é o entendimento, inclusive, esboçado pela 4a Câmara Cível do E. TJMG
há mais tempo, consoante julgado de 2012 assim ementado:

"DIREITO ADMINISTRATIVO - DIREITO PROCESSUÁL CIVIL -
APELAÇÃO - NIJLIDADE DÁ SENIENÇÁ - CERCEAMENTO DE
DEFESA - /NOCORRÉNCIA - AÇÃO ANULATÓRIA - TNSTITUTO
ESTADUAL DE FLORESTAS. TRÁNSPORTE DE CARVÃO VEGETAL
DE ORTGEM NATTVA - DOCUMENTAÇÃO.tNDEVtDA - qRESCRIÇÃO
- /NOCORRÉNCIA - INSCR1ÇAO DO DEBTTO EM DtVtDA ATTVA -
PROCURADOR N,ÁO INTEGRANTE DA ADVOCACIA GERAL DO
ESTADO - /NSCR/ÇÁO REALTZADA ANTES DA ENTRADA EM VtcOR
DO DECRETO ESTADUAL 45.432/2010 E APÓS A ENTRADA EM
VIGOR DE DECRETO ESTADUAL 44-807/08 . POSSIBILIDADE -
AUTO DE TNFRAÇAO - |NCOM?ETÊNC\A DA AUTORTDADE
AUTUANTE - NÃO CONFTGURAÇAO - AUTO DE TNFRAÇAO
LAVRADO A/Á PRESENÇÁ DO REPRESENTA DA EMPRESA -
RECUSÁ EM ÁSS/NÁR - ENVIO PELOS CORRE/OS
DESNECESS/DADE . LAI.]DO TÉCNICO - IRREGIJLARIDADE .
TNOCORRÉNCIÁ - RECURSO DES?ROVIDO. O prazo para a
cobranca da multa aolicada em virtude de infração administrativa
aom êro embi é de cinco anos nos termos do decreto 20.910/32
Os parágrafos 2o. e 3o, do artigo 21, do decreto federal 6.514/2008,
tratam de prescrição da ação da Administração com o objetivo de
apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, e não se aplicam

@
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para a pretensão de exigência do débito já inscrito em dívida ativa. Até
a entrada em vigor do decreto estadual 45.432,/2010, a Procuradoria
do IEF tinha competência para promover a inscrição e cobrança da
dívida ativa da autarquia, conforme expressamente previsto no aftigo
13, V, do decreto estadual 44.807/08." (TJMG - Apelação Cível
1 .0024.09.647597-5/001, Relator(a): Des.(a) Moreira Diniz , 4e
CÂMARA CIVEL, iulgamento em 30/08/2012, publicaçáo da súmula em
04/09/20 1 2).' (destacamos)

4.16. No mesmo sentido também decidiram recentêmente as'1" e 3a Câmaras Cíveis
do e. TJMG:

"AGRAVO DE |NSTRUMENTO. AÇÃO ORDTNÁRIA. AUTUAÇAO.
/NFRÁÇÔES AMBTENTAIS. PROCESSO ADMINtSTRATTVO.
qRESCRIÇÃO /NTERCORRENIE. TNOCORRÊNC|A. RESP
1.115.078/RS. LEI FEDERAL NO 9.873/99. INAPLICABILIDADE.
PRAZO QUINQUENAL. DECRETO 20.910/1932. TUTELA DE
URGÊNCIA. REQU/S/IOS. ART. 3OO, DO CPC/15. NÃO
PREENCHIMENTO. PRECEDENTES DESTE TJMG.

/. Nos terÍnos do an. 300, do CPC/15, a tutela de urgência deve ser
deferida quando evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de
dano ou o risco ao resultado útil do processo.

ll. O Superior Tribunal de Justiça, na ocasião do julgamento do REsp
1 1 15078/RS, sob a sistemática de recursos repetitivos, consolidou o
entendimento segundo o qual a Leí Federal no 9.873/99, que
estabelece o prazo prescricional de trés anos para os processos
administrativos, náo se aplica aos processos administrativos dos
EsÍados, do Distrito Federal e dos Municípios, uma vez que referida
norma estabelece o prazo no âmbito da Administração Pública Federal.

lll. A prescrição intercorrente no âmbito do processo
administrativo estadual ambiental é regida pelo prazo quinquenal
previsto no Decreto 20.910/1932.

lV. Hipótese em que os elementos constantes nos auÍos não são
suficientes para, em sede de cognição sumária, evidenciarem a
ocorrência de prescrição intercorrente no processo administrativo
ambiental, inexistindo razões para o deferimento do pedido de tutela
de urgência.' (TJMG - Agravo de lnstrumento-Cv 1 .0000-19.041857-
4/001, Relatoía): Des.(a) Washington Ferreira, 1a CÀMARA CíVEL,
julgamento em 23/10/0019, publicação da súmula em 29/10/2019)."
(destacamos)

4.17 . Ora, é inquestionável a incidência da prescrição intercorrente no caso em tela,
tendo em vista sua incidência quando o processo administrativo permanece
paralisado por prazo supe rior a cinco anos. Na prêsente hipótese, reqistre-
se ouê o orocesso restou oaral isado por ouase o dobro do temDo. ou seia.
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Verificado o decurso do prazo de 5 (cinco) anos sem qualquer tramitaçáo de

conteúdo decisório capaz de interromper o ptazo prescricional, é forçoso
reconhecer a incidência da prescrição intercorrente nos termos do Decreto
Federal no 20.9 t 0/32, na esteira da jurisprudência atual do e. TJMG, o que

fulmina a pretensão da FEAM ante o suposto ilícito ambiental debatido,
devendo, desde já, ser o presente Auto de lnfração anulado com o consequente
arquivamento do processo administrativo dele decorrente.

Diante do exposto, requer a recorrente seja reformada a decisão de primeira
instância para reconhecer a incidência da prescÍição intercorrente no presente
processo, tendo em vista a paralisação iniustificada do processo por mais de 9
(nove) anos, com a consequente anulaçáo do Auto de Infraçâo no 67070/20 10.

V _ DA NÃO CONFIGURAçÁO DA INFRAçÁO CAPITULADA NO ART, 83,
ANEXO I CODTGO 116 DO DECRETO 44.844/2008.

Sob outro prisma, caso náo sê entenda pelo acolhimento do argumento acima
trabalhado, necessário se faz revisitar os fundamentos da peça defensória,
sendo certo que, à época, a antecessora da Vale - Ferrous - cumpriu,
adequadamente, todos os requisitos e exigências previstos nas legislaçÕes
ambientais, os quais são inerentes às suas atividades, - principalmente no

tocante às exigências previstas na Deliberação Normativa no 11712008 - não
havendo que se falar em aplicação de penalidade de multa por descumprimento
à referida norma-

1

4.18.

4.í9.

5.1.

5.2. Destarte, para fins de contextualização, importante resgatar o histórico do
presente caso, no âmbito do qual a empresa foi autuada pela suposta
conduta de descumprir a Deliberação Normativa no 11712008 do COPAM,
por não ter encaminhado o lnventário de ResÍduos Sólidos Minerários, tendo
em vista sua obrigatoriedade, à época, para os empreendimentos que
realizassem atividade minerária no ano de 2009, cujo prazo previsto para tal
registro findar-se-ia em 31 .03.de 2010, tendo sido prorrogado por mais 90
(noventa) dias.

5.3. Quanto a este ponto, importante, mais uma vez, salientar o patente
Drêr ulzo ao d ire to de de fesa do emoreendedor. certo oue oualouer

RUBRICI

levantamento de informacões Dara rebater os apontamentos do Parecer

irremediavelmente preiudicado oelo decurso dq tempo, uma vez que se
está discutindo. na hioótese em exa e. o hiootético descumorimento de
uma exiqência Drevista na Deliberacão Normativa n" í 17 /2008, decorrente
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documen su ostamente não a resentado há mais de 10 dez
anos.

5.4. Seja como for, salienta-se, mais uma vez, que a supracitada Deliberação
Normativa visava a prevenir a ocorrência de poluição, bem como a redução dos
resíduos sólidos minerários provenientes desse tipo de atividades, com o intuito
de, a partir do preenchimento do Inventário de Resíduos Sólidos, o órgáo
ambiental poder mapeá-los e, consequentemente fiscalizar corretamente o

empreendimento acerca da destinaçáo final desses resíduos.

5.5. Contudo, importante ressaltar que, no ano de 2009, as atividades minerárias
exercidas pela empresa estavam suspensas, não tendo sido qerado. por
consequência, qualquêr tipo de resíduo sólido minerário que ensejasse a

obrigação de envio do formulário de lnventário, objeto do suposto
descumprimento previsto no instrumento de autuação.

5.6. Neste contexto, incabível a afirmação da autoridade julgadora de primeira
instância, no sentido de que a empresa, ainda que não tivesse exercido
nenhuma atividade minerária no ano de 2009, continuaria obrigada à

apresentaçáo do lnventário de Resíduos Sólidos Minerários, sendo cêrto que

náo haveria nenhuma inÍormação a ser prestada ao órgão, uma vez que,

repita-se. o empreendedor não realizou atividade minerária no ano de 2009
que pudesse gerar resíduos sólidos.

5.7 Salienta-se que a DN no 11712008 é omissa quanto à providência a ser adotada
em caso de ausência de Resíduos Sólidos Minerários decorrente da
paralisação das atividades do empreendimento, dispondo que "os casos
omlssos serão resolvidos pelo Presidente do Conselho Estadual de PolÍtica

5.8

Ambiental, ad referendum, do Plenário".

Dessa forma, imperioso reconhecer que, em se tratando de empreendimento
que não realizou qualquer atividade quê gerasse Resíduos Sólidos Minerários,
e inexistindo na DN previsão específica quanto à eventual obrigação de
preenchimento de formulário com a informação de geração'zero" de resíduos,
náo houve qualquer descumprimento da Deliberação Normativa no

11712008

5.9. Neste sentido, a conduta típica prevista no art. 83, Anexo l, Código 1 16 do
Decreto no 44.84412008, qual seja, a de "descumprif determinaçáo, não se
concretizou.

RkãÍdo CãrÍEiÍo Adwgadc Assodadc I wwwlrcarrreimadlogadmcrnbr

BdoHutnte/lG,k do Courq 6õoq 7 -dn-CEP 3flDo44-kE + 55 3ts35@-o523 I *Wffi
São PrürSR Rra Úia lan,z,,m - Crm4e US - Crrdoo Êab LiÍE TcÍE Offiae - São Paio - o455?.O4O -FrE+ 55lFltHgm

,%



u ÀL 0 6

T{ICARDO CARNEIRO

s/s Et\À

5.1 0. Lembre-se, nesse contexto, que os ilícitos administrativos, tanto quanto os
criminais, sâo definidos através de modelos de conduta juridicamente

reprovados, nomeados tipos.

5.11. Como tais ilícitos correspondem sempre a uma ação humana, o tipo infracional
deve conter ao menos um verbo, o qual constitui seu núcleo e determina
objetivamente qual é o comportamento censurável nele definido. Ao verbo-
núcleo se agregam outros não menos importantes aspectos integrativos do

tipo, como o objeto matêrial da infração, além de seus correspondentes
elementos normativos.

5.12. Assim, para que um fato se ajuste adequadamente ao tipo infracional é preciso
que uma determinada açáo tenha ocorrido com exata e rigorosa
correspondência às circunstâncias nele literalmente descritas. Como afirma
EDILSON PEREIRA NOBRE JUNIOR, o chamado princípio da tipicidade:

"... timbra em exigir que a Administração, ao manejar a sua
competência punitiva, aiuste-se, com orecisão. à descricão tioica
da norma que prevê a infração. Torna necessária a exata
subsuncão do fato ao modelo infracional. A tipicidade enuncia uma
das consequências da adoção da reserva legal: a taxatividade.

A jurisprudência se tem mostrado uma atenta guardiã do câtnon,
reclamando, à legitimidade da imposição de sanções, o devido encaixe
do fato perpetrado com a definição do ilícito administrativo. " r

(destacamos)

5.13. De fato, tem-se que o princípio da tipicidade exige a exata subsunção do fato
ao modelo infracional, em atenção à taxatividade, enquanto uma das
consequências da adoçáo do princípio da reserva legal.

5.14. Na hipótese em comento, a conduta apontada como cometida pela autuada
define-se pela locução verbal "descumprif , traduzindo um comportamento
omissivo por parte do autuado.

5.1 5. Avançando mais na análise estrutural da infração em foco, apresentam-se os
vocábulos "determinação ou deliberação do Copam', que caracterizam o objeto
material do tipo, ou seja, a coisa, circunstância ou situação sobre a qual recai,
materialmente, a ação típica.2

1 NOBRE JÚNIOR, Edilson Pereira. Sanções administrativas e princípios de direito penal. Revista de
Direito AdministraÍiyo, Rio dê Janeiro, n. 2í9, p. 136, jan.-mar. 2000.

'? 
Cf. LOPES, Jair Leonardo. Curso de direito penal: parte geÍal. 2. ed. Sáo Paulo: Revista dos TÍibunais,

1996, p. 120.
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No caso em exame, tais condiçÕes não se fazem presentes, tendo em vista que

a empresa não tinha obrigaçáo de apresentar o inventário no ano em

refe rência.

Pelo exposto, restando claro que não houve descumprimento algum por parte

da Ferrous, nem de deliberações específicas do COPAM, nem de dispositivos
presentes em qualquer Deliberação Normativa, não há outro caminho que não

a reforma da Decisão de Primeira lnstância, para descaracterização do Al no

6707012010 e consequente arguivamento do processo administrativo dele
decorrente.

VI - DA JVECESS'DÁDE DE REFORMA DA DECISÁO PARA APLICAçÃO
DÁS C'RCU'VSIÁ'VC'AS ATENIIANTES E PREY'SIAS NO DECRETO N'
44.844/2008

Por fim, na absurda hipótese de ser mantida a penalização à recorrente, o que

se admite apenas em atençáo ao princípio da eventualidade, deve ser
reconhecida a incidência da circunstância atenuante prevista no art.68, inciso

l, alínea 'c' do Decreto no 44.84412008, assim descrita:

"Art. 68. Sobre o valor-base da multa serão aplicadas circunstâncias
atenuantes e agravantes, conforme o gue se segue:

I - atenuantes:

c) menor gravidade dos faÍos tendo em visÍa os moÍlvos e suas
consequências para a saúde pública e para o meio ambiente e
recursos hídricos, hipótese em que ocorrerá a redução da multa em
trinta por cento" (destacamos)

6.2. Com efeito, não há dúvidas de que da suposta infração não decorreu qualquer
efeito concreto ao meio ambiente , náo tendo havido, no caso, consequências
negativas ao bem-estar e à saúde pública ou aos recursos naturais, restando
patente a menor gravidade dos fatos.

6.3. Ademais disto, observe-se que o atual Decreto Estadual no 47.38312018, paÂ
a mesma conduta apontada no auto de inÍração em combate, Código 111,

classifica o ato meramente como 'grave', ao contrário do Código 1 16 do
Decreto Estad ua I no 44.844 12008, respectivamente :

cl.5!ji.1ã.
06diir.i c*arh.-<ã. d.,àô.àÉo a d.aàs.t& k"litô do alpar ã ôôqi{ãc úF,€§. rdr!,r8 CocãEcER}l[ac- +. nio .cit6 íú.Fo riaeÉ

I
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6.4

7.1

à

SIS EllF

Nesse sentido, latente a aplicação da circunstância atenuante aqui invocada,

ante a menor gravidade dos fatos, tendo em vista a inexistência de

consequências para a saúde pública e para o meio ambiente e recursos
hídricos, hipótese em que se requer a redução da multa em trinta por cênto.

VII - DOS PEDIDOS:

À vista de todo o exposto, requer a recorrente:

a) seja reconhecida a incidência da prescrição intercorrente, em face
da paralisação injustiÍicada do processo administrativo por quase
10 (dez) anos com a consequente anulação do Auto de lnfraçáo no

67070t2010:

b) seja reformada a Decisáo de primeira instância proferida pelo

Presidente da FEAM, para desconstituição do Al no 67070/2010,
tendo em vista a náo configuração da conduta capitulada no Código
116, Anexo I do artigo 83 do Decreto no 44.844120O8;

c) caso assim náo se entenda, seja reformada a decisão de primeira
instância para aplicaçáo de circunstancia atenuante prevista no art.
68, inciso l, alÍnea 'c' do Decreto no 44.84412O08.

Nestes termos,

pede deferimento.

Belo Horizonte, 2'l de dezembro de 2020.

Ricardo Carneiro
oAB/MG 62.391

Thábata Lua

Cecília Bicalho Fernandes
oAB/MG 131 .492

antos e Si va
OAB 151.265

Ricando CamdrD Ad\ogadG Assaüdc I rvrvwrcameimadrogadc.únlr

Bdo t{qiurE/IlGto do Courc 65@, Z rda.- CP3ÍrDo44- tuE+ 55 tts35@{528 I *Wffi
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Autuado: Ferrous Resources do Brasil S.A./ VALE S.A.

Processo a" 13412000/007 /2010

Referência: Recurso relativo ao Auto de Infração n" 67 07012010, infração

gravíssima, porte médio.

ANALISE n'91/2021

D REL,.ATOR|O

A Ferrous Resources do Brasil S/A foi autuada como incursa no artigo 83, Código

116, do Anexo I, do Decreto n' 44.84412008.pe1o cometimento da seguinte

irregularidade:

Descumprir a Deliberação Normativa COPAM n' 117, de

2008, ao deixar de encaminhar eletronicamente o Inventário

de Resíduos Sólidos Minerórios. ano base 2009.

Foi imposta a penalidade de multa simples, no valor de R$20.001,00 (vinte mil e

um reais).

A Autuada apresentou defesa tempestivamente, cujos pedidos foram indeferidos.

na forma da decisão de fls. 27.

Notificada por meio do OÍicio n" 29312020 NAI/GAB/FEAM/SISEMA em

19/1112020, a Recorrente, sucedida pela VALE S/A (docs. anexos ao recurso),

apresentou recurso tempestivamente em 21112/2020, no qual arguiu que:

- teria ocorrido a prescrição intercorrente, fundada no art. lo, §l', da Lei Federal

n'9.873/99 e artigo 21, §2", do Decreto Federal n'6.514/08 e na aplicação, por

analogia" do Decreto n" 20.910/32;



- em 2009 as atividades minerárias da empresa estariam suspensas, não tendo sido

gerado qualquer tipo de resíduo, de forma que não haveria descumprimento de

deliberação;

- deveria ter sido aplicada a atenuante do artigo 68, I, "c", do Decreto n"

44.84412008, já que não decorreu qualquer efeito concreto ao meio ambiente,

consequências negativas ao bem-estar e à saúde pública ou aos recrusos naturais.

Requereu que seja reconhecida a incidência da prescrição intercorrente; seja

reformada a decisão para desconsútuição do auto de inÊação em vista da não

configuração da conduta do art. 83, Codigo 116, do Anexo I, do Decreto no

44.844DA08 ou aplicada a circunstância atenuante prevista no art. 68, I, "c", do

Decreto n" 44.84412008.

É o parecer.

II) FUNDAJIIENTAÇÁO

Os flrndamentos fáticos e legais apresentados pela Recorrente, com o devido

acatamento, não são bastantes para descaracterizar a inÍiação cometida e, assim,

tomar sem efeito a decisão que culminou na aplicação da penalidade ao

empreendimento. Vejamos.

rr.l. DA pREscRrÇÃo TNTERCORRENTE. AUSÊNCrA DE AIVIPARO

LEGAL.INDEFBRIMENTO.

Inicialmente, no que respeita à ocorrência da prescrição intercorrente, reitero a essa

Câmara que os dispositivos da Lei Federal n" 9.873199 e de seu regulamento,

previsto no Decreto Federal n" 6.514/08 não incidem no processo em análise,

sequer por analogi4 em razão da limitação espacial de aplicação ao plano federal.

Tampouco se pode fundamentar o reconhecimento da prescrição intercorrente no

Decreto n'20.910/32,já que neste somente se trata da prescrição quinquenal. E

esse o entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça e que perfilhamos.

Cidade Administrativa - Pédio Minas
Rodoüa Papa João Paulo ll, 4í43 - Bairro Serra Verde - Belo Horizonte/Mc

CEP: 31-63G90O - Endereço eletrônico: www.feam.bÍ
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ADMINISTRATIVO E PROCF,SSUÀI, CIVIL. RECT-IRSO ESPECIAL.
MULTA ADMIMSTRATTVA. PROCON. PRESCRIÇÀO.
INAPLICABILIDADE DA LEI 9.873/99 ÀS AÇÔF]S AI)MÍN TSTRATIVAS
PLTMTryAS PROPOSTAS POR ESTADOS E M(JNICÍPIOS. API,I('AÇÀO
DO DECRETO 20.910/32. PRESCRIÇÀO ADMIMSTRA'IIV^
INTERCORRFÀTE. AUSÊNCIA DI] PREVISÃO LEGAL. RECT]RSO
ESPECIAL CONÍIECIDO E PARCIÂI,MENTE PROVIDO.
L Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência
do CPC/2015. Incidência do lflmciado AdminisFativo 3/2016, do STJ
("Aos recursos i erpostos com fundamefio no CPC/2015 (relativos a

decisões publicadas a paÍtiÍ de lE de maÍço dc 2016) scrão cxigidos
os requisitos de afuissibilidade recursal na forma do novo CPC").
II. Nâ origem, trâta-se de Ação Amlatóriq ajuizada pela parte
recorrida em tàce do Estado do Paraná, objeüvando a declaração de
núidade da multa imposta pelo PROCON/PR, aplicada em decorrência de

rcclamação dc consurnidores quc leria.m sido cobrados indcvidamcntc
pela autora. A setrtetrça julgou improcedente o pedido. O acórdão do
Tribunzü de origem deu provimealo à Apelação da paÍe recorrida,
pirra reconhecer a incidência da prescrição administrativa
intcrcorrcntc, em facc da aplicação analógica do disposto no aÍt. l"
do Decreto 20.910/32.
m. Na forma da jurisprudência desta Corte, hrmada no julgamento
do Recuno Esp€cizü 1.I15.078/RS, sob a sistemática dos recursos
rcpelitivos, a l.ei 9.E73199 - cujo arL 1", § 1', prevê a prescrição
intercorrent€ - nâo se apliea às ações administrativas punitivas
desenvolvidas poÍ Estados e Municípim, pois o âmbito espâciâl dâ
aludida I-ei limita-se ao plano federal nm termos de seu ârt l'.
No ponto, cabe ressaltar que o referido entendimento não sc
restringe aos procedimentos de apuração dc infraçõcs ambicntais. na
lbrma da pacífica jurispmdência do S'l'J (Aglnt no RUsp 1.608.710/PR.
RCI. MiNiStTO FRANCISCO FAI.CÀO, SEGUNDA TURMA, DJE dE

28/08/2011; AgRgno ÂREsp 750.574lP& Rcl. Ministro SÉRGIO KITKINA,
PRIMEIRA TURMÂ, l)Jc de l3lll?AÉ).
IV.0 art. l" do Decreto 20.9010/32 regula a prescrição quinquenâI,
sen nada dispor sobre a prescrição intcrcorrenta. Nesse contexto.
diante da impossibilidade de conferir interpretaçâo extensiva ou
analógica às regràs atinentes à prescrição e da estrila
aplicabilidade da Lei 9.873/99 ao âmbito Í'ederal, descabida e a
Íluência da prescrição intcrcorrcntc no pÍ{rcesso âdminisf'dtivo
estadual de origem, em face da ausência de norma autonTâoord.
V. Consoante a pacifica jurispmdência do STI "o arí 1' do Decreto
20.9l0ll932 apenas regula a prescrição quinquenal, trão haverdo

Cidade AdminislÍativa - PráJio Minas
Rodovia Papa João Paulo ll, 414:i - Bairro Serra VeÍde - Belo Horizonte/Mc

CEP: 3í.63G90O - Endere@ eletrônico: www.feam.br

No Estado de Minas ainda não há legislação que autorize o recoúecimento da

prescrição intercorrente.

A Advocacia-Geral do Estado de Minas Gerais afastou a aplicabilidade dos

dispositivos da Lei no 9.873199 e do seu Decreto regulamentador n'6.514/08 aos

processos administrativos ambientais estaduais, nos Pareceres 14.556, de 2005,

1 4.897,, de 2009, 1 5.M7, de 20 1 0 e l 5.233, de 20 13, consoante posicionamento do

Superior Tribunal de Justiça, que se extÍai dos julgados:
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preyisão acercâ de prescrição intercorrente' ape[as prevista nr Lei
9.A1311999, quc, conforme entetrdimento do Superior Tribunal de
Justiçe, não s€ ap[ca às açõ€s âdmfuiÍrâtivas punitivas
desenvolvidas por Estâdos e Municípios, cm raáo dâ limitaçâo do
âmbito espâciâl da lei ao plâno federâI" (S U, REsp l.8t 1.0531PR
Ret. Minisro IIERMAN BENJAMIN, SL.GITNDA TURMA. DJe de

10109/?019'). No mesmo senúdo: STJ, Aglnt no REsp 1.609.487/PR. Rel.
MhisEo OC FERNÂNI)ES, SEGIINDA TURMA, DJe de 23102/2017: AçP(E

no lllrsp 1.513.77IIPR Rel. Mitristra REGINA IILLENA COSTA,
PRIMI-IIRA TITRMA. Dlc de 2610412016.

VI. Il.ccurso Especial conhecido e puciaünente pmvido.
(REsp t 897072/PR, Rcl. Min. Assuscrc Magalhães. 2' Turma, julg.
0 | t 12t2020, D le t O I l2f2020)

PROCESSUAI- CryIL E TRIBTITÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
RFTCURSO IjSPECIAL. AÇÀO ANIIL^]ÓruÀ DE r)ÉrBrTO FISC^I-.
MULTA API,ICADA PELO PROCON. PR}SCRIÇÃO IN1'ERCORR}:NTE.
PROCT]SSO ADMINISTRAI'IVO. API,ICAÇÀO DO DECRF;|O
2O.}IOII932. AUSÊNCIA I)E PREVISÃO I,[GAL. AGRAVO INTF]RNO
I)A EMPRES^ A QT]E SE NEGA PROVIMT.]NTO.

l. A pâÍe âBrayante não apresentou qualquer fundamerto capaz dc rcveÍer
as conclusóes alcançâdas no julganento monocrático.

2. Com cfcito, a solução âdotâdâ na decisão vergastada sc amolda à
jurisprudência desta Corte de Justiça que entende que o arl. lo. do f)ecreto
20.910/1932 regula sometrte a prescrição quinquenâI, não havendo prcvisão
accrca de prescrição interrorÍenle, prcvista apams na Lei 9.E73l1999, quc.
conform€ entcndimento do Superior Tribunâl dc Justiçâ, trâo se aplica às
âções âdmhistrativâs punitivas des€trvolvklas por Estâdos e Municípios,
em rtrÁo da limit Éo do âmbito espaciâl da tei ao plano fcderal.
Prccedentes: Aglnr no Rl-)sp. 1.665.220lDF, Rel. Min- GURGEL DE F^RIA,
t)Je 25.9.2019 e Aglnr no REsp. 1.73t.483/PR, Rcl. Mitr. SÉRGIO KUKINA,
DJe 3.6.2019.

3. De outro lado, insta salientar quc a decisão da Corte paranaense olvidou-
se em reconhecer a prcscrição intcrcoaetrt€ com base no l)ccreto 20.910/1932.
como se deprccnde do scguinte exccÍto: â Li Federâ|9.t73/1999, é aplicávcl
apenas nas ações punitives na esferr ds Adminbtrâçâo Pública FedcràI,
não podendo scr invocsdâ paÍa rcconhecer a precrição irtercorÍcnte no
campo dos órgãos est duab e municipais Por isso, ineristindo regra
específica para regular o prazo prescricional no âmbito da âdministrâçâo
estadual e municipal, edota-se o pÍâzo previsto tro D€creto 20.9l0ll932
(Íts. 555).

4. Agrdvo Inlemo dâ Emprcsa a que sc nega pruvimento.

(AgInt no REsp 1838846 i P& Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Iilho. 1"

Turma, julg. 30/03/2020. DJe 0l/Mi2020).

Recentemente foi acrescentado pela MP 1040/2021 ao Código Civil o artigo 206-

A, segundo o qual a prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de

prescrição da pretensão.

A Procuradoria da Fundação, unidade executora da Advocacia-Geral do Estado

emitiu. então, a Nota Jurídica rf 2512021, que concluiu que o artigo 206-A do

Cidade Administraüva - Prédio Minas
Rodoüa Papa João Paulo ll,4l43 - Bairro SeÍra Verde - Bêlo HoÍDonte/MG
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Codigo Civil, se apüca somente às relações privadas e não regula a decadência e

prescrição administrativa, materias inseridas na autonomia política e legislativa

dos Estados-membros, Municípios e Distrito Federal.

Assim, não será acolhido o pedido de recoúecimento da prescrição intercorrente,

por ausência de frmdamento legal.

II.2. DA INT'RAçÃO. DESCI.,MPRIMENTO DE DELIBERAÇÃO.

coNrrcURAÇÃO.

A Recorrente alegou que estaria desobrigada da entrega do formulirio uma vez

que em 2009 as atividades minenírias estavarn suspensas e não foi gerado qualquer

tipo de resíduo. Entendeq assim, que não se configurou o descumprimento de

deliberação.

Contudo, não tem razão a Recorrente.

O artigo 83, Codigo 116, do Anexo l, do Decreto n" 44.84412008, previa como

infração o descumprimento de determinaçdo ou deliberação do COPAM| ,

entendido o vocábulo deliberação como ato administrativo normativo que contém

uma proposição geral do Poder Executivo e minudencia o comando abstrato da lei.

A Deliberação Normativa COPAM n" 90/2005 dispunha sobre a declaração das

informações relativas ao gerenciamento dos resíduos sólidos industriais e instituía

procedimentos necessários para a elaboração do Inventário de Resíduos Sólidos

Industriais, para as atividades listadas no art. 4".

Em virtude das especificidades das atividades do setor minerário, foi editada a DN

11712008, que dispunha sobre as informações relativas às diversas fases de

gerenciamento dos resíduos sólidos gerados pelas atividades minerárias e que

integrariam o Inventiírio de Resíduos Sólidos Minerários.

rAí.8l Codigo I 16 - DcscumpÍiÍ &teÍmim{ão ou dclibêÍaçáo do C

;t t?-' o

RUBRICÂ à
i r.'
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No caso em análise, a Recorrente exercia a atividade de lawa a céu aberto com

tratamento a úmido - minério de ferro, cujo c&igo era A-02-04-6 na DN 7412004.

O empreendimento é de médio porte, classe 5 e, desse modo, deveria ter enviado

o Inventário de Resíduos Sólidos da Mineração, ano base 2009, por meio

eletrônico, até 3l de março de 2010, em cumprimento à DN 11712008').

Tal prazo foi ainda prorrogado pela DN 149/20103 por mais noventa dias, contados

apartirde l'deabrilde2010, ou sej4até2910612010, excepcionalmente. mas foi

novamente descumprido pela Recorrente, que não encamiúou a declaração,

conforme dados do BDA.

A Recorrente alegou que não estaria obrigada a encamiúar o relatório, pois as

atividades do empreendimento estavam srrspensas em 2009 e não foi gerado

qualquer resíduo.

Foi, então, emitido pela GERES o Parecer Tecnico n" 03/2020, no qual se

esclareceu que em consulta ao BDA se constatou que a Recorrente não havia

providenciado o envio da declaração do inventário de resíduos sólidos minerários,

descumprindo a legislação pertinente. Prosseguiu a área técnica aclarando que não

foi identificada documentação que comprovasse a paralisação das atividades, nem

foi verificado o cadastro do inventário com a informação de geração zero de

resíduos. Além disso, verificou-se que a empresa obteve a revalidação da LO e.

dentre as condicionantes, consta a realização de trabalhos de geometrização da

lavra. Também consta uma autorização para exploração florestal, operações que

poderiam gerar resíduos ou estéreis ou rejeitos. E conclui que a Recorrente

2 

^n. 
4' - Co- rist* 

" 
assegurôr quê as infoÍÍragl€s serão pÍestadas de li.)íBa â coolnbuir par-d a elalrorâção do Inv€ntiiÍlo Estadurt

de Resióros Sólidos do Selor Mimrári,o, o respoonivel pele atiyidade lisladâ rc aíto a" dega &liberação deveÍá apÊsentar à
Fuídação Éstâdual do Meio Ambit,t€ FEAIÉ aré o dia 3l de Ímço & c{ds eo, o FoímüláÍrb úo lrve áúio de Resíduos sólidos
da 

^tNidâde 
MiDeÍária ÍÊldivo ú sro ciül dcrioÍ. corÍetrdo â ideÍtificâção do ÍcAonsáÍvel legâl peh erqrÍesa c do respoúàvel

técnico devidârreÍte húilitado.
§l' - O t-oÍmutrário do InverláÍb de Residrcs Sôlióos da Àtividrl€ MiÉnâÍiâ s€ÍÁ dis?onibilizâdo úualÍtrerte pela FláM. pâra
pÍeenchimcoto c eôvio cÍl mÊio eletóoico-

3 Ârr. l" - l.io pronogrdo, em canifeÍ .xcepcioíâI, pelo periodô de 90 (noventa) dia! cqtados a p5tú de l" de abril de 2010, o
pÍazo pÍwislo no aÍl.4" da DelibeÍáçb Normaúiva COPAM D" I17, de 27 de sei€mbÍs de 200t, paIâ envio das infoÍmaçõcs rEláivÀs
ao Inventário Egsôral de Resilms 9ilido6 do S€roÍ MiEÍário, e b6ê 20(», por rrio do formrÍário el€tÍônico r quc se rsfere o
paÍígÍafo lo &t âíigo citâdo. :'l
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descumpriu as DNs 11712008 e 14912010, por não enviar as declarações do

inventiírio de resíduos sólidos industriais (ano base 2009).

II.3. DA ATENUAI\TE. AUSÊNCIA

AUTORIZADORÀ INDEFERIMENTO.

\cDE CIRCUNSTANC L) 1

A Recorrente pleiteou que seja aplicada a atenuantes prevista no art. 68, I, "c", do

Decreto n" 44.84412408, considerando-se que não houve qualquer efeito concreto

ao meio ambiente. Tal pedido não sení deferido. Isso, por que a atenuante da alínea

"c", era referente a hipótese de menor gravidade dos fatos, ponderando-se os

motivos e suas consequências para a saúde pública e meio ambiente e recursos

hídricos e, contrariamente, o que se verificou foi a pnitica de infração considerada

gravíssima, que acaretou prejuízos à administração dos dados relativos ao

lnventário de Resíduos Sólidos Minelários do ano base 2009 e à atuação da

Recorridq mormente no que se refere ao exercício da atividade fiscalizatória. O

parecer técnico acima referenciado reforçou que as informoções que devem ser

prestodas são de grande relevôncia, porque é um dos meios utilizados para

subsidior a tomada de decisão dos resíduos sólidos industriais no ômbito estadual.

Á ausência destas informações prejudica a qualidade do inventário, aumentando

a sua incerteza quanto à geração e destinaçãa dos resíduos.

Por conseguinte, evidencia-se que a Recorrente cometeu a infração prevista no

artigo 83, Codigo 122, do Anexo I, do Decreto n'44.844/2008. razão pela qual se

recomenda que seja preservada de qualquer reparo a decisão proferida.

III) CONCLASÃO

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

quaisquer argumentos capazes de descaracterizar a infração cometida, remeto os

autos à Câmara Normativa e Recursal do COPAM e sugiro o indeferimento do
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rercurso interposto e a manutençâo da penalidade de multa, com fundamento

no artigo 83, Anexo I, Codigo I16, do Decreto no 44.84y'.12008.

Belo Horizonte, 30 dejunho de202l.
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