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Referência: Encaminhamento de Auto de lnfraçáo No 66t49/2010
Processo no: 0í349/2005

Prezados Senhores,

Comunicamos que foi constatado o não preenchimento do lnventário de
Resíduos Sólidos Minerários, ano base 2009 do empreendimento
descumprindo, portanto a Deliberaçáo Normativa COPAM Nol'17/2008, ao
deixar de encaminhar eletronicamente o lnventário de Resíduos Sólidos
Minerários.

Em vista disso, foi lavrado o Auto de lnfração ne 66549/2010, que segue anexo

Na oportunidade, lembramos que, nos termos da Legislaçáo Ambiental vigente,
essa empresa dispÕe do prazo de vinte dias, contados do recebimento do Auto
de lnfração, para apresentar defesa endereçada a Fundaçáo Estadual do.Meio
Ambiente, Rodovia Prefeito Américo Gianetti, s/no, Serra Verde - EdÍfício
Minas.

Atenciosamente,

shdAerlnado
Dra. Eleonora Deschamps

Gerente de Resíduos Sólidos

À
Pedreira ltamogi
BR 491, Km 19,2 - Fazenda Lagoa
CEP 37.955-000 ltiamogi/Mc

Rodovia Prefeito AméÍico Gianetti, s,/n, SeÍÍa Verde - EdiÍicio Minas, CEP: 31630-900
Belo Horizonte/MG íone:391í1'lY home page: eleonora.deschamps@meioambiente.mg.gov.br
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JOSÉ ALFREDO LOPES DE ALBUQUERQI,IE
CREA,/MG 37.659/D

ENGENAP - ENGENHARIA DE AVALIA

EXMO SR.
DR. JOSÉ CLAUDIO JUNQUEIRA
DD. PRESIDENTE DA FEAM _ FUNDAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIE
REFERENCTA: AUTO DE TNFRAÇÃO N.66549/2010
ASSUNTO: PREENCHIMENTO DO INVENTARIO DE RESIDUOS SOLI
MINERÁRIOS _ANO BASE 2OO9 FEAM

AO NUCLEO DE AUTO DE INFRAÇÃO DA FEAM

IR.ECE
ll BEM

PEDREIRA ITAMOGI LTDA, CNPJ NO 26.364.208/0001-83,

autorizada a lavÍaÍ Basalto - DNPM 830.215/93, no lugar denominado Fazenda

Lagoa, no município de ltamogi/MG, inconformado com o auto de infração

acima referenciado, vem, por seu responsável técnico infra assinado JOSÉ

ALFREDO LOPES DE ALBUQUERQUE, ENGENHEIRO DE MINAS, CIVIL E

SEG. DO TRABALHO, CPF: 371.000.256-72, em tempo oportuno e de maneira

espontânea apÍesentar sua defesa, de acordo com os motivos e fundamentos

que passo a expor:

A empresa atua na exploraÉo e britagem de basalto na Fazenda

Lagoa, no município de ltamogi/MG, atendendo todas as condicionantes

solicitadas pelo órgão ambiental, conforme descrito no parecer técnico

elaborado pelo Núcleo de Apoio a Regional Copam Sul de Minas - NARC.

O Plano de Lavra, nos primeiros anos de atividade, desenvolveu a

abertura de uma frente de lavra em bancadas sucessivas, quando ocoÍreu a

extração do capeamento constituído de material baúftico intemperizado, o qual

foi totalmente fomecido à Prefeitura de ltamogi para recuperação das estradas

de terra batida do municÍpio.

No ano de base de 2009, atendendo o Plano de Lavra elaborado

para o empreendimento, a empresa desenvolveu e lavrou uma bancada

localizada no 2a berma constituída exclusivamente de rocha basáltica sá,

portanto sem cobeúura intemperizada, não gerando desta forma material estéril

na lavra.

Embora não tenha gerado resíduos sólidos minerários no ano base

2009, a empresa não apresentou o lnventário de Resíduos Sólidos Minerarios

através da ferramenta de inÍormática conforme determina a DN í1712008 em
ilI
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JOSÉ ALFREDO LOPES DE ALBUQUERQUE
CREA,/MG 37.659/D

ENGENAP . ENGENHARIA DE AVALIAçÔES E PERíCNS

funçáo de problemas técnicos no sistema de informática tendo em

nas diversas tentativas o sistema êncontrava-se fora do ar.

Tendo em vista o acima exposto, solicitamos que seja revogad a'
sEM À_

auto de infração acima referenciado, esclarecendo que as informações

referentes ao lnventário de Resíduos Sólidos Minerais serão prontamente

enviadas tão logo cesse os problemas técnicos no sistema de informática.

Sem mais para o momento, colocamo-nos ao inteiro dispor de V. Ss
para quaisquer esclarecimentos adicionais e subscrevemos.

Atenciosamente;

Belo Horizonte, 18 de novembro de 2010.
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretariâ de Estado de Mêio AmbieÍte e Desenvolvimênto Sustentável

tundeção Estadual do Meio Ambiente

Processo no : I 349 1200510021201 1

Auto de lnfração n" 66549/2010
Autuado: Pedreira ltamogi =

§,aã.r

ANALISE JURIDICA

t) RELATORIO

1 - A empresa em epígrafe foi autuada por "descumprir a Deliberação
Normativa COPAM 117 de 2008, ao deixar de encaminhar eletronicamente o
inventáio de resíduos solidos mineráios ano base 2009."

2 - O processo encontra-se formalizado e instruído com a documentaçâo
exigível. Tempestivamente, a empresa apresentou sua defesa, alegando em
síntese que:

- Que cumpre as suas obrigaçôes ambienlais, cumprido todas as
condicionantes exigidas no processo de licenciamento ambiental, possuindo
inclusive plano de lavra.

- Que não inseriu o lnventár:io de Resíduos Minerários no BDA, devido a
problemas técnicos encontrados ao realizVr esta inserÉo, pelo que requer a
revogação do auto de infração lavrado.

totHÁ l{"

3 - Do ponto de vista jurídico primeirámente, argumentâ-sê que nos termos da
Lei Complementar no í401201 1, artigo 8o, inciso Xlll, compete aos Estados
exercer o controle e fiscalizar as atividades e empreendimentos cuja atribuição
para licenciar ou autorizar, ambientalmente, for concedida aos mesmos. Não
há que se confundir o cumpriménto de obrigações perante o órgão ambiental
federal com a§ obrigações exigidas pelo órgão ambiental, vez que de natureza
distintas. Há de se inferir que a LC 14012011 traduz o espirito de cooperação
dos Entes federativos na tutela/fiscalizaçáo ambiental. Ademais em seu artigo
17, §3o, aduz que sempre irá prevalecer o auto de infração lavrado pelo ente
federativo que tenha a atribuição de licenciamento. Vez que o licenciamento
fora concedido com fulcro no poder vinculado estatal, o analista ambiental da
FEAM possui aúibuição pa.ra a lavratura do auto.

4- A norma salvo disposição em conkário, de acordo com a orientação do
artigo 1o da Lei de lnhoduçáo às Normas do Direito brasileiro - LINDB,
começam a vigorar 45 dias após a sua publicação. Observa-se que a
Deliberação Normativa COPAM no 117 de 2008, lraz expressamente em seu
artigo 7o que a referida norma entra em vigor na data de sua publicação. Trata-
se, portanto, de uma exceção expressa ao período de vacatio /egis de 45 dias,
não havendo dúvidas pelo referido dispositivo entrou em vigor imediatamente
em 28106/2008, data de sua publicação. Cumpre-se argumentar que a partir do
momento que a nerma entra em vigor, ela está apta a cumprir todos os seus
efeitos legais, sendo exigível. Observa-se que o lnventário de Resíduos /
Minerários será exigido, na periodicidade de acordo com a classe , 
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empreendimento, no dia 31 de março de cada ano, nos termos do artigo 4o da
DN 117 de 2008. Desta feita, considerando-se a entrada em vigor da norma e a
possibilidade de sua exigência desde a data de sua publicação. tem-se que os
primeiros lnventários de Resíduos Minerários de empreendiÍíentos classe 3,
foram exigidos em 31 de março de 20í0, tendo em consideração o ano base
de 2009. Posteriormente, o referido prazo fora prorrogado por duas vezes,
.iustamente concedendo novo prazo aos empreendedores considerando os
problemas técnicos encontrados no preenchimento do formulário no sítio
eletrônico. Assim, o sistema fora regularizado e o prazo prorrogado até
setembro de 2010. Agiu de forma correta o órgão ambiental ao exigi-lo em
2211012010, ao lavrar auto de infração para aqueles que não cumpriram esta
exigência, poi§, foi considerado um lapso temporal Íazoáyel desde a publicação
da norma, considerando-se inclusive um ano inteiro (qual seja 2009) como ano
base para as informaçôes. Desta forma, o auto de infração não pode ser
cancelado por tal motivo. Observa-se ainda que a empresa não trouxe aos
autos qualquer documento que comprove as suas alegaçoes.

5- Observa-se que a Ampla Defesa e o Contraditório foram observados no
pÍesente processó adminiskativo, vez que conforme AR acostado às fls. 04 dos
autos, houve regular intimação do acusado, com a devida informaçào do
procedimento para a apresentaÇão da deÍesa.

6- Não há incidência de nenhuma hipótese que justifique a redução do
quantum da pena de multa aplicada, nos termos do artigo 68 do Decreto
44.U4, de 25 de junho de 2008 revogado pelo Decreto 47383., de 02 de março
de 2018, que repete a redação anterior em seu artigo 85. E mister salientar
ainda que a multa aplicada foi feita nos termos do artigo 83 do Decreto
44.844108, com fundamento no anexo I do referido diploma, que se reÍere
sobre o código 116 - sobre "deixar de cumprir determinação ou deliberação do
COPAM" como infração gravissima, passível de incidência de multa simples.
Foi o que ocorreu no caso, vez que a empresa deixou de cumpÍir a
determinaçáo da DN 'l 17108 ao não encaminhar eletronicamente o lnventário
de Resíduos Sólidos Minerários. Portanto, não havendo o que se questionar a
respeito da proporcionalidade ou iazoabilidade da multa aplicada,
considerando a qrópria deliberação normativa em vigor.

il) covcLusÃo

lsto posto, remetemos os autos ao Presidente da FEAM, sugerindo a aplicação
de 01 (uma) multa no valor de R$ 20.001, 00, nos termos do artigo 83 do
Decreto 44.844/08, c/c a Deliberaçáo Normativa do COPAM 117108.

E o parecer, s.m.j.

Belo Horizonte, 05 de setembro de 2019
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estãdo de Meio Ambiente e Dêsenvolvimento Sustentável
Fundação Estadual do Meio Ambiênte - FEAM

PROCESSO N o 1349/2005/002t2011

AUTO DE TNFRAÇAO N." 66549/2010

AUTUADO: Pedreira ltamogi Ltda

O Presidente da FUNDAÇAO ESTADUAI- DO MEIO AMBIENTE FEAM, conÍo rme

previsão do artigo 16-C, § 10, da Lei Estadual n.o 7.77211980, tendo em vista

Análise. decide indeferir Defesa apresentada, mantendo a penalidade de multa

simples aplicada, no valor de R$ 20.001,00 (vinte mil e um real) nos termos do nos

termos do artigo 83, anexo l, item 116 do Decreto 44.844108, c/c a Deliberaçã

Normativa do COPAM 117108.
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Belo Hórizonte,lo ae t{le'4'Á"a de Àc/ f
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da

DÃO
Pres EAM
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Frâ.!b
F€AM

b

Cidade Adminislrativa Tancredo Neves
Rodovia Prefeito Américo Giânetti. s/no - Edificio Minas - 'lo andar - BaiÍro Serra Verde

Telefone: (31) 3915-1231 - Cep: 31620-900 - Belo Horizonte / lVlG

www.mêioambiente mg gov br

O autuado deverá ser notificado da decisão administrativa e do prazo de 30 (trinta)

I dias para apresenlar Recurso ou 20 (vinte) dias para efetuar o pagamento, sob pena

de inscrição em dívida ativa no Estado. Dê ciência ao interessado na forma lei. 
-
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EXMO. SRS. MEMBROS DA FUNDAçÃO ESTADUAL DO ME|O AMBTENTE- 
Núcleo DEAUTo oe rtrRlçÃo
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N215173 r50r 20t9
Processo no

Auto de lnfração no

Penalidade Aplicada

í349'2005/002/20í 1

66549'2010
Multa

PEDREIRA ITAMOGI LTDA., empresa jurídica de direito
privado, cadastrada no CNPJ sob o n0 26.364.208/0001-83, autorizada a lavrar
Basalto - DNPM 830.215/93, com sede à Fazenda Lagoa, no Município de
Itamogi/MG, CEP 37.973-000, vem a presença de V. Exas.,

apresentarRECURSO ADMINISTRATIVO, pelos fatos e fundamentos jurídicos

que, articuladamente, passa a expor:

r- RESUMO DA AUTUAçÃO

Trata-se de autuação efetuada sob o entendimento de que

a Recorrente não teria preenchido lnventário de Resíduos Sólidos Mlnerários no

ano base de 2009 e encaminhado eletronicamente, em desacordo com a
Deliberação Normativa COPAM no 11712008.

Tal oconência ocasionou multa no valor de R$ 20.001,00
(vinte mil e um reais), sendo a infração considerada gravíssima.

II- DA REALIDADE DOS FATOS

A empresa atua na exploração e britagem de basalto. De

acordo com o Núcleo de Apoio a Regional Copam Sul de Minas - NARC,

atende todas as condicionantes solicitadas pelo órgão ambiental.

- 
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NAI/FEAM
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No ano de 2009, a empresa lavrou uma bancada
consiituída exclusivamente de rocha basáltica sâ, não gerando material estéril
na lavra.

Por falhas técnicas no sistema de informática e o sistema
estar fora do ar, a empresa não conseguiu enviar o lnventário de Resíduos
Sólidos M

de 2009.
inerários em tempo hábil, embora sem ter gerado tais reg istros no ano

III . AUSÊNCN DE PREJUlZO AMBIENTAL

As ocorrências entendidas como "...deixar de encaminhar
eletronicamente inventário de resíduos..." em nenhum momento interferiram nos
procedimentos de fiscalização ou de acompanhamento do desempenho
ambiental do empreendimento.

Claramente vê-se que o inventário não foi enviado por

defeito no sistema gerido pela própria Secretaria de Estado de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável, ainda que nâo fossem gerados resíduos vez que

estes foram totalmente doados ao Município de ltamogi para recuperação de

estradas vicinais e a partir de 2009 não houve a geração dos referldos residuos

sólidos, conforme perfeitamente explicitado na Defesa Administrativa

apresentada.

tv - coNcLusÂo . oo vÍcto DE MoTrvo - DA LEr No 13.655/2.018 - UMA
NOVA (RE)LETTURA TNTERPRETATTVA COM FTNALTDADE A DAR MA|OR

SEGURANçA JURíD|CA AO DTRETTO PÚBL|Co - PROTBTçÃO DE

DECISOES BASEADAS EM CONTEÚDOS E NORMAS ABSTRATAS -
MOTTVAÇÁO DA DEC|SÃO DE TNVALTDAçÃO Oe RrO E'OU CONTRATO -

NECESSTDADE E ADEQUAÇAO - CONSEQUENCIAS JURIDICAS DA

TNVALTDAçÃO E ME|OS DE REGULARTZAçÃO - PRIMADO DA REALIDADE

Sem maiores delongas, a par das constataçoes

amplamente demonstradas anteriormente, tem-se que há evidente vício de

motivo, uma vez que o motivo da autuação existe, porém fundado em falsa

interpretação de ato normativo que, na verdade, sequer existe, não havendo um

elemento normativo, uma vez que o mesmo baseia-se em norma revogada e
substituída pelo COPAM no 232 de fevereiro de 2019.

Ou seja, há total inexistência de respaldo normativo-jurídico
para a multa aplicada, sendo o motivo doutrinariamente denominado de motivo

ilegítimo visto que 'há incongruência entre o fato e a norma, ou seja, está
errado o enquadramento daquele fato naquela norman (Paulo, Vicente e
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Alexandrino, Marcelo, Direito Administrativo Descomplicado, 19o ed.,
atual., São Paulo: Metodo, 2011, pág. 453)

s

Tratando-se a autuação de ato administrativo deve o
mesmo estar revestido de todas as formalidades necessárias a sua validade e
aperÍeiçoamento, sendo que ausente, inexistente ou ilegítimo o motivo, nulo o
ato administrativo.

Questionando-se em específico a decisão ora recorrida, a
simples leitura da mesma traz torna óbvia sua nulidade e seu afastamento da
realidade da questão analisada, eis que foi feita em redação padrã0, tendo por

razões de decidir tão somente "...manter penalidade de multa simples
aplicada..., tendo em vista infração de natureza gravíssima,..,"

Neste contexto a Lei no 13.655/2.018, ao alterar o Decreto-
Lei no 4.657142 - Lei de lntrodução às Normas do Direito Brasileiro(L|NDB),
procurou trazer eficácia e segurança jurídica em decisoes que importem em
aplicação do Direito Público.

Daí Nobres Julgadores, partindo-se para a questão aqui
posta em análise, tem-se que manter a autuação e principalmente a decisão ora

reconida, teria que partir-se para a aplicação de valores jurídicos abstratos, uma

vez que não houve lesão ambiental próxima ou remota.

Proíbe-se também Nobres Julgadores, ainda que por via

oblíqua, a utilização dos Princípios de Direito e Geral e os da Administração

Pública em especial, como via de mão única para aplicar multas e sanções

desanazoadas, nunca para não as aplicar ou para acolher as defesas

ambientais devidamente fundamentadas o que importa em desequilÍbrio na

aplicação de tais princípios.

Neste contexto, tanto a autuaçã0, quanto a decisão ora

hostilizada infringiram o disposto nos Arts. 20 e24 da LINDB - Lei de lntrodução

às Normas do Direito Brasileiro que assim dispoem respectivamente:

'Art. 20. Nas esferas administrativa, controladora e

judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que

sejam considerados as consequências práticas da decisão."

"Art. 24. A revisão, nas esferas administrativa,
controladora ou judicial, quanto à validade de ato, contrato, ajuste, processo

ou norma administrativa cuja produção já se hower completado levará em

conta as orientações gerais da época, sendo vedado que, com base em

mudança posterior de orientaÇão geral, se declarem inválidas situações
ple namente const ituídas.
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Parágrafo único. Consideram-se orientaÇões s

I

i.nterpretações e especificações contidas em atos públicos de caráter geral ou
em jurisprudência judicial ou administrativa majoritária, e ainda as adotadas
por prática administativa reiterada e de amplo conhecimento público.'

Assim se manifesta a doutrina abalizada sobre o tema:

"A permeabilidade do sistema jurídico a normas de
caráter mais aberto é uma realidade. Contudo, a decisão baseada e, "yalores
jurídicos abstratos", ou seja, não opoiados em normas concretas ou em
prescrições normativas cerradas, não pode seryir como uma clóusula mágica,
transcendente. Não podem se prestar a ser um argumento de autoridade
hermenêutica, sem que o decísor tenha o dever(ônus) de perquirir os eíeitos
desso decisão." Floriano de Azevedo Marques Neto e Rafael Véras de Freitas,
Comentários à 1ein013.655i2018(Leida Segurança para a inovação Pública),
Belo Horizonte - MG, Fórum 2019, p. 32) - em referência ao Art. 20

"...isso não significa dizer que os atos jurídicos
constituídos possam ter a sua validade questionada com base na mudança de
interpretação do decisor a propósito da sua compatibilidade com
Constituição ou com o ordenamento jurídico. E isso por suas ordens de razão.
A uma, porquanto, consoante a garantia da irretroatividade prevista no art.
5', XXXVL CRFB, as novas interpretações das entidades públicas(em razão
da sua força normativa) não podem servir de fundamento para decretação de
nulidade dos atos jurídicos perfeitos. A duas, na medida em que integra o
patrimônio das partes que celebraram negócios jurídicos o direito de ter a sua
validade aferida com base na interpretação vigente à época da sua
celebração: cuida-se, por assim dizer, de um "direíto adquirido" que o art. 24

visa a tutelar." (ob. citada, p. 93) - em referência ao AÍ1.24

v- DA PRESCRTçÃO PUNITIVA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO
AMBIENTAL

lmportante esclarecer que o Decreto Federal no

6.514/2008, é o normativo que estabelece o procedimento administrativo para

apuraÇão das infraçÕes administrativas ao meio ambiente e as sançÕes

aplicáveis no âmbito federal. De conformidade aos artigos 96 e 97 deste

decreto, o processo administrativo ambiental tem início com a lavratura do auto

de infração deflagrado pelo agente fiscalizador da Secretaria do Meio Ambiente

e Desenvolvimento Sustentável ou do IBAMA, devidamente credenciado,

contendo literalmente a identificação do infrator, a descrição clara e objetiva das

infraçÕes ambientais cometidas e a indicação dos respectivos dispositivos legais

e regulamentares infringidos.
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O citado Decreto 6.514, acompanhando o
presõricional estabelecido pela Lei n" 9.873/1999, que estabelece os

procedimentos para apuração das infraçoes no âmbito federal, determina em

seu artigo 21 , que: "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".

Sendo assim, cometido o ato ilÍcito contra o meio ambiente,
pela pessoa física ou jurídica, a Administração Pública terá o prazo de até cinco

anos para a instauração do processo administrativo ambiental e apuração da

conduta ilÍcita, ultrapassado tal período perderá o direito de punir o suposto

infrator.

Destacando, que a prescrição punitiva ambiental terá prazo

idêntico ao previsto na legislação penal, isso evidentemente quando o fato

objeto da infração ambiental venha a se constituir crime, verificando-se tão-

somente qual a tipificação penal do ato praticado, aplicando-se,

subsidiariamente, nestes casos, a tabela de prazos constante do artigo 109 do

Código Penal.

Não prospera ainda o entendimento de que a jurisdição

administrativa não tem prazo para prolatar suas decisôes, posto que o constante

no Decreto no 20.910/32 disciplina de forma totalmente oposto, e no caso da

autuaçã0, o Parágrafo Unico do Art. 66 do Decreto Estadual no 44.309/2.006 e o

Parágrafo Unico do Art. 66 do Decreto Estadual no 44,84412.008 ao

disciplinarem que a reincidência somente pode ser reconhecida em até 3(três)

anos de oconência do primeiro fato, disciplina, por analogia e por via transversa,

o prazo da Administração em analisar e concluir definitivamente seus processos

administrativos.

VI- REQUERIMENTO FINAL

Diante do exposto, REQUER-SE a V. Exas. o
provimento total do Recurso par fins de anular-se o Auto de lnfraçã0.

Não sendo este o entendimento de V. Exas., que seja

reconhecida a atenuante prevista na alínea "e" do lnciso l, consistente em

"colaboração do infrator com os órgãos ambientais na solução dos problemas
advindos de sua condula, hipótese em que ocorrerá a redução da multa em qté trinta
por cento", pois nem sequer houve problema advindo da conduta da empresa,
porém de modo a evitar futuros impasses, os Relatórios serão atualizados assim
que o sistema de informática não apresentar inconsistências, por fim, a



possibilidade de firmar-se TAC com conversão da multa em medidas de

conservaÇão e preservaÇão do meio ambiente.

Itamoji - MG, 08 de novembro de 2.019
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FUNDAÇÁO ESTADUAL

DO MEIO AMBI

Autuado: Pedreira Itamogi

Processo n" I 349 12005 /0021201 I

Referência: Recurso rblativo ao Auto de Intiação n" 6654912010. infração

gravissirna. porte medio.

ANALISE

I) REI.ATORIO

A sociedade empresária acima reÍêrenciada loi autuada como incursa no arti,so 83.

Código I16. do Decrelo n" 44.844/2008. pelo cometimento da sr'guinte

irre-eularidade:

l. Descunprir u Deliheroçtio Nornruth'u COPÁllÍ n" I17. de 1001i. ttt

dcirar <le cnconinllur elcttt»ticunente o inrcnlúrio dc residuos

:úlitlt» ntin,:rúrio.\. (on ht.n( )009.

Foi irnposta a penalidade de multa simples. no valor de R$ 20.001.00 (vinte mil e

um reais ).

Apresçntou defesa tempestivamente. cujos pedidos Íbram indeferidos. na lorma da

decisão de Íls. 11.

Notiticada da decisão em referência por meio do OFÍCIO N'392/2019

NAVGABiI'-EAM/SISEMA em I 6/ l0l201g.a Autuada. inconlbrmada. apresentou

o presente Recurso, tempestivo.já que protocolado em 12/1112019. noqual alegou.

em síntese. que:

- nào encaminhou o inventário ern razão de falha no sisterral

- não houve geração de resíduos:

- a nonra na qual se fundou a autuação foi revogada pela DN 23212019- ou seja.

PÍotoolo

não há respaldo.lurídico parâ a aütuação:



- teria ôcorrido a prescrição intercorrente. confonne Lei n' 9.873/99 e seu

regulamento. o Decreto n' 6.514/08.

Reqruereu a Recorrente que seja anulado o auto de infração ou aplicada a atenuante

prevista no artigo 68. I, "e". do Decreto n" 44.84412008.

É o relatório.

IO FANDAMENTAÇAO

Os lündamentos fáticos e legais trazidos pela Recorrente. com o devido acato. não

são hábeis a descaracterizar a inhação cometida e. por conseguinte. {ornar sem

el'eito a decisão que culminou na aplicação das penalidades ao empreendimento.

Senão ve.iamos.

O artigo 83. Código 116. do.Decreto n" 44.844/2008. no qual tbi incursa a

Recorrente. tratava de descumprimento de determinação ou deliberaçõo do

COPAM.

A Dgliberação Nonnativa COPAM n'90/2005 estabelecia. no arligo 5or. que os

responsáveis pelas atividades listadas no artigo 4o. deveriam apresentar até 3l de

março de cada ano. exclusivamente por meio eletrônico. o inventário relativo ao

(s) ano civil (s) anterior (es). por meio de Íbnnulário disponibilizado anualmente

pcla FEAM.

Posteriormente. Íbi editada a Deliberação Normativa COPAM no I l712008. que

dispunha sobre a declaração de inÍbrmações relativas às diversas Íàses de

gereniiamento dos resíduos sólidos gerados pelas atividades minerárias no Estado

e instituiu como Íbrma de entrega do t-ormulário o meio eletrônico. conÍbnne

parágraÍb primeiro do artigo 4'. O designio de tal comando nonnativo era

assegurar que as infbrmações Íbssern prestadas pelo empreendedor de nrodo a

allolâçà(, da rc\ponsabilid.rÍtr licDicn

precnchilD(-trlo t cnli(r crolu:rr aurorlu crtt ntci,r cbtrrirlicr'. {NR)E

Cidade Administrativa - Prédio Minas
Rodovia Papa Joáo Paulo ll, 4143 - Bairro Serra VeÍde - Belo HoÍizontdMc

CEP: 31.63G90O - Endereço eletrônico: www.feam.br



contribuir para a elaboração do Inventário Estadual de Resíduos Sólidos do setor

rninerário. .onrour.,t. .olrrrt do artigo ern retêrência.l F-oi prccisarnente por tal razào

que se instituiu a obrigatoriedade do protocolo cletrônico. requisito de validade do

alo

Lnr seguida. a Deliberaçào Normativa COPAM n' 149/2010 prorrogou o prazo

prer isto na DN I l7'1008 para aprescntaÇào. por meio do formulário eletrônico.

das inlbrrnações relativas ao Inventário Estadual de Resíduos Sólidos do Setor

Minerário. ano base 1009.

Alegqu a Recorrente que nào protocolou eletronicamente o t'ormulário por

indisponibilidade do sistema. deixantlo de atender ao cornan«lo da DN I l7108.

'Iodavia. não comprovou tal alegação nos autos. Ademais. o prazo para entrega Íbi

prorrogado pela Deliberação Normativa COPAM n" 14912010- e a Recorrente

novamente perÍnaneceu inerte. razão pela qual se afigura patente o

descumprirnento da obrigaçào imposta na DN I 17l2OO8.

Outrossim. não será aceita a alegação de que não gerou resíduos e. assim. estaria

dcsonerada de prestar as infbrmações. Isto. por que aqueles empreendimenlos que

exerciam atividades minerárias estavam obrigados a apresenlar informações sobre

geração. r'olume. características. armazenamento. transporte. tratamento e destinação de

seus residuos sólidos. consoante prel'isto na DN I l711008. para que se p«rcedesse à

elaboração do Inventário de Resíduos Sólidos do Setor Minerário.

De [àto. a Deliberação Normativa COPAM n' I l712008 Í'oi revogada pela Deliberação

Normativa COPÂM n'232. de 2 7/0212019. queinstituiu o Sistema Estadual de ManiÍ'esttr

de Transporte de Resíduos e estabeleceu procedimentos para o controle de movimentação

e destinação de resíduos sólidos e rejeitos no estado de Minas Gerais. Mas. ao contrário

do pretendido pela Recorrente. tal regramento não tem o etêito de desconstituir as

infiações cometidas sob a égide da deliberação revogada. A DN 11712008 r'igorou até sua

revogaçào pela DN 232l2}lg e exatamente nesse interregno é que a Recorrenle praticou

_ .\n -li - (inD \ i\tis a asscguraÍ quc a\ inli)nnaç(jrs rcrào pr('sta.las ds li)rnra a c(rnlÍibuir para â clahoraçÀ) do ln\cntario l:stadüil
ilc licsidrns siíidos do SctoÍ l\liocr.iri(i. o rcsponsárcl plla ntiridade lirliúa no rÍtiso J" dcsli l)clibeÍaç:âo d$.'rá nnÍ!'senl Í a

Íinrda;ào ti\ladual do t\ lc io Anl hicntc - Irl :A NÍ. até o dia ,1 I de març(! dc üda itío. o FormuláÍi() do I n\ cntáÍio dc R.s rduo\ S(tl ido!
da ,\rir idâde N!ir.n'rria iclitti\ o no ano ci\ il :ürteíor. tontcndo â idclltiÍicaçâo do rcspongrr.l lcgâl pela .n]prc\â c il(' r.\ponsii\ cl
lcrniro J(\ idilllcrls hnhilitrd,'

prr\'nchinrL' to c cn\ io rnrnl§io cldr('inico.
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a conduta tipica. tendo sido autuada em 2211012010. Não nos descuidemos de que a lei

entào em vigor é que regerá o ato praticado: tempus regiÍ actm .

ReaÍlnno o posicionarnento de que não incidem nos processos administrativos

punitivos em trârnite no Estado de Minas.Gerais os dispositivos da Lei Federal no

9.873199 e do Decreto Federal no 6.514/2008. em razão da limitação espacial de

aplicação da lei ao plano federal. No Estado de Minas ainda não há legislação

relativa à prescrição intercorrente. de modo que não há fundamento le§al para o

seu reconhccimcnto.

No mesrno sentido do STJ. a Advocacia-Geral do Estado de Minas Gerais afàstou

a aplicabilidade dos disposiiivos da Lei n' 9.873/99 e do seu Decreto

regularnentador n' 6.514/2008 aos processos administrativos estaduais. nos

Parcceres 14.556. de 2005. 14.897. de 2009. 15.047. de 2010 e I 5.233. de 201 3.

Assim sendo. a jurisprudência do Superior l'ribunal de Justiça e uníssona no

senlido de considerar inaplicáveis os dispositivos da Lei n' 9.873199 às ações

adrninistrativas punitivas dos Estados. aÍastando-se a prescrição intercorrente. err

razão da limilação do ámbito espacial da lei ao plano federal'.

PROCESSUAL CIVIL E RIBUTÁNIO. ACNAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. AÇÀO ANULATÓRIA DE DEBITO FISCAL. MLILTA APLICADA
PELO PROCON. PRESCRIÇÀO INIERCORRENI-E- PROCESSO
ADMIN|S[RAllVO. APLTCAÇÀO DO DL( RLTO lo.el0 lsil. AUSE\CIA
DE PREVISÀO LECAL. ACRAVO INTERNO DA EMPRESA A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.

l. A parte agravante nào apresentou qualquer fundamento capaz de reveíer as

conclusôes alcançadas no julgarnento monocrático.

l. Corn ef'eito- a solução adomda na decisão vergastada se amolda àjurisprudência
desta Coíe de Justiça. que enlende quc o art. Io. do Decreto 10.910 l9i2 regula
somente a prescriçào quinquenal. não havendo previsào acerca de prescriçào

intercorrente. prevista apenas na Lei q.87-l 1s99. quc. conforme entendimento do
Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às asões àdministratilas punitir as

desenrolvidas por Estâdos e Municípios, em raáo da limitaçáo do âmbito
espacial da lei ao plano federal. Precedentes: Aglnt no REsp. 1.665.?20 Df. Rel.

Min. GURCEI. DE I'ARIA. DJe 15.9.2019 e Aglnl no REsp. 1.738..183 PR. Rel.

Min. Sl-.RClO KUKINA. DJe 3.6.1019.

i. De outro lado. insta salientar que a decisâo da Cone paranaense oh idou-sc em
reconhecer a plcscrição intercorrente com base no Decrcto 20.910 19i2. aonro se

depreende do seguinte ercerto: a Lei Federal 9.873/1999. é aplicável apenâs nâs

açõcs puoiti\as na esferà da Administração Pública Federal. nâo podendo ser
invocada para reconhecer a prescriçâo intercorrente nq câmpo dos órgãos
estaduais e municipais. Por isso, ineristindo regra especííica pârâ regulâr o
prazo prescricional no âmbito da administraçáo estadual e municipal, adota-se
o prazo previsto no Decreto 20.910/1932 (fls.555).

Cidade Administrative - Prédio Minas
Rodovia Papa Joâo Paulo ll, 4143 - BaiÍo SerÍa Verde - Belo Horizonte/Mc
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.1. Agravo lntemo da Empresa a que se nega provimento.

(Aglnt no REsp tE38846.1 PR. Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho. l" Tunna
julg. 30 03 1030. DJe 0l 0.1':010).

ADMINISTRATIVO E PROCI]SSI]AL CIVIL. ACRAVO INTERNO NO
RECL]RSOESPECIAL. MT]t-TA ADMINISTRATIVA, PROCEDIMI:NTÔ'
ADMINISTRATIVOESTADUAL. LT:I N. 9.873,99. INAPLICABILIDADE,
PRESCRIÇÀO INTERCORRENTE. DECRETO N. ?O.9IO.]]. AI]SLNCIA DE
PRF-VISAO I-EGAI-

l. "Verifico que o acórdâo recorrido está ern confronto com orientaçào desta
Cone. segundo a qual o an. l' do Decreto 20.910'll regula sonrenre a
prcscriçào quinquenal do lundo de dircito. não havcndo prcvisão acerca de
prcscrição intercorr€ntc do processo adrninistrativo. reeulada apenas na Lei n.
9.E?J/99, que, conforme já scdimentado no STJ, nâo ó aplicár'el às açôes
administrativâs punitivas desenvolvidâs por Estados c Municípios. cm râzão
da limitâção do âmbito espacial dâ lei âo plâno federal" (Aelnt no REsp
I-770.878'PR. Rel. Minislra Regina Helena Costa. Primcira Iurnra. DJe
2 t : 10t9).

l. AgraYo intemo nâo provido.

(Aglnt no REsp I 738.18i .1 PR. Rel. Min. Sérgio Kukina. l" 1lnna..ju lg, 28 05 '1019.
DJc 03'06/2019).

PROCESSUAT, CIVII, E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNo NO
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAI.. PRINCÍPIO DA
COLEGIAI-IDADE. VIOLAÇÀO. INEXISTENCIA. MLILl'A
ADMINISTRATIVA. PROCEDIMENTO ADMINISTRAI'IVO ES ADI IAL, LEI
N. 9.873/99. INAPLICABILIDADE, PRESCRIÇÀO INTERCORRENTE,
DL('RETO N,:O.SIO 3:. AUSÊNCIA DE PREVISÀO LECAL. I,

Consoante a jurisprudência deste S.tJ. a legislaçâo processual (an. 557 do
CPC'1973. equivalente ao art.932 do CPC.20l5. combinados.com a Súrnula 568
do STJ) pennite ao relatorjulgar nronocraticarnente recurso inadnrissivel ou. ainda.
aplicar a jurisprudência consolidada des(e Tribunal. Ademais. a possibilidade de

interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de otênsa ao
principio da colegialidade. kecedentes.

l. O STJ possüi entendimento consolidado de que a prcscriçáo intercorrente
prel,isla na Lei n.9.873/1999 não se aplica às ações administratirâs punitiras
desenvolyidâs por Estâdos e Municípios. em razão da limitâçâo do âmbito
espâciâl da lei ao plano federal.

Precedentes.

i. Agraro irrlcmo a que se nega provirnenlo.

(Aglnt no Aglnt no REsp 177i.108 PR AGRAVO INTERNO NO A(;RAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 201810167751-0. Rel. Ministro
BENEDITO CONÇALVES. órgâo julgador Segunda [irnna..iulg. 0l l0]019.
publ. DJe 0J l0 20le).

Não cabe aplicar a atcnuante pleiteada pela Recorrente. do artigo 68. I. "e". do

Decreto n" 44.844/2008. já que não há nos autos qualquer alusão à colaboraçào do

infrator com os órgãos arnbientais na solução dos problemas advindos de sua

conduta.
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Evidencia-se. por conseguinte. que deve ser manlida a decisào de aplicação da

penalidade. ern todos os seus termos.

III) CONCLUSÃO

Ante lodo o exposto. considerando que não foram apresentados argumentos

capazes de descaracterizar as infrações cometidas. relneto os autos à Cârrara

Nonnativa e Recursal do COPAM e sugiro o indeferimento do recurso

interposto e â manutençâo da penalidade de multa, com Íündarnento no artigo

83. Anexo l. Código 1 16. do Decreto n" 44.844120A8.

I: o parccer.

Belo llorizonte. 30 de outubro de 2020.

Ros ita da Lapn Arrwlo

.4n .lnbientol - MASP 1059325-9
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