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PARECER RECURSO 
Processo CAP nº 440609/16 Auto de Infração: 55602/2016 
 
1. Identificação 
 
Empreendedor: 
Votorantim Metais Zinco S.A. 

CNPJ / CPF: 
42.416.651/0014-21 

Empreendimento: 
Votorantim Metais Zinco S.A. - Unidade Morro Agudo 
 
2. Discussão 
 
Em 09 de março de 2016 foi lavrado pela Diretoria Regional de Regularização Ambiental da 
SUPRAM NOR o Auto de Infração nº 55602/2016, que contempla as penalidades de MULTA 
SIMPLES, no valor de R$33.230,89 (trinta e três mil duzentos e trinta reais, e oitenta e nove 
centavos) e SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES, em face do autuado Votorantim Metais Zinco 
S.A./ Unidade Morro Agudo, por ter sido constatada a prática da seguinte irregularidade, 
prevista no artigo 83, anexo I, código106, do Decreto Estadual nº 44.844/2008: 
 

“Operar a atividade de Barragem de Contenção de rejeitos/ resíduos (Barragem 3) sem a 
devida Licença de Operação. ”(Auto de Infração nº 55602/2016) 

 
Em 01 de dezembro de 2016, a defesa apresentada foi decidida pela Superintendência 
Regional de Meio Ambiente, sendo mantida a penalidade de multa simples, e excluída a 
penalidade de suspensão das atividades (f. 65). 
 
O Autuado foi devidamente notificado de tal decisão por meio do OF/SUPRAMNOR/Nº 
3009/2016 (f. 67), em 23 de dezembro de 2016, conforme consta no Aviso de Recebimento 
presente à folha 69. 
 
O recurso é tempestivo, posto que foi protocolado nesta Superintendência dentro do prazo 
de 30 (trinta) dias previsto pelo art. 43, do Decreto Estadual nº 44.844/2008 e alega em 
síntese, que: 
 
� Ausência de motivação para a lavratura do auto, haja vista que a atividade fim da 

barragem é tão somente o recebimento e a contenção de rejeitos e a empresa não 
estava operando a atividade no momento da fiscalização. As ações realizadas 
constituíam exclusivamente ações de controle para evitar danos ambientais. 

 
� Excludente de culpabilidade e de ilicitude tendo em vista a inexigibilidade de conduta 

diversa e estrito cumprimento do dever legal. 
 

� Não foi considerada a circunstância atenuante do art. 68, inciso I, alínea j, do Decreto 
Estadual 48844/2008, referente à certificação ambiental válida, que reduz o valor da 
multa em 30% (trinta por cento). 

 
� Aplicação das atenuantes das alíneas “c” e “e” do art. 68, do referido Decreto.  
 
3. Análise 
 
Os argumentos apresentados no recurso são desprovidos de quaisquer fundamentos 
técnicos ou jurídicos capazes de descaracterizarem o Auto de Infração em questão. Não 
obstante, consideramos oportuno tecer as seguintes considerações: 
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O recurso alega que a empresa não estava operando a atividade no momento da 
fiscalização, porém, tal argumento não justifica e nem exime a responsabilidade do autuado 
pela infração, uma vez que a existência da barragem no empreendimento, realizando a 
função de conter rejeitos/resíduos, por si só, já é atividade sujeita ao licenciamento 
ambiental, de acordo com a Deliberação Normativa COPAM nº 74/2004.  
 

“Art. 1º - Os empreendimentos e atividades modificadoras do meio ambiente sujeitas ao 
licenciamento ambiental no nível estadual são aqueles enquadrados nas classes 3, 4, 5 e 6, 
conforme a lista constante no Anexo Único desta Deliberação Normativa, cujo potencial 
poluidor/degradador geral é obtido após a conjugação dos potenciais impactos nos meios 
físico, biótico e antrópico, ressalvado o disposto na Deliberação Normativa CERH n. º 07, de 04 
de novembro de 2002. 
 
[...] 
 
A-05-03-7 Barragem de contenção de rejeitos/resíduos. ” 
 

Assim, ainda que não haja lançamento ou retirada de resíduos, a atividade está sujeita ao 
licenciamento ambiental, uma vez que barragem está exercendo sua finalidade de reter os 
resíduos oriundos dos processos de beneficiamento de minérios, sendo, portanto, passível 
de regularização ambiental, por ser classificada como atividade de grande potencial 
poluidor/degradador, nos termos da DN COPAM nº 74/2004, motivo pelo qual o Auto de 
Infração foi corretamente lavrado. 
 
A alegação do recurso de que a barragem não estava operando desde outubro de 2015, 
data em que a Licença de Operação ainda era vigente, também não é justificativa válida 
para a não aplicação da penalidade em análise, pois, mesmo depois do vencimento da 
Licença de Operação, a barragem continuou a exercer a atividade de contenção de rejeitos. 
 
Cabe ainda ressaltar que, se não houvesse mais interesse em operar atividade de 
contenção de rejeitos na barragem em questão, o empreendedor deveria ter apresentado 
um projeto de desativação da barragem. Somente após esse procedimento é que se daria 
por encerrada a atividade de acordo com a Lei nº 12.334, de 20/09/2010. Vejamos: 
 

“Art. 18.  A barragem que não atender aos requisitos de segurança nos termos da legislação 
pertinente deverá ser recuperada ou desativada pelo seu empreendedor, que deverá 
comunicar ao órgão fiscalizador as providências adotadas.  
 
[...]  
 
§ 1º A recuperação ou a desativação da barragem deverá ser objeto de projeto específico.” 
 

Porém, o que aconteceu foi justamente o contrário, o empreendedor formalizou processo de 
revalidação da Licença de Operação referente à barragem, para continuar operando a 
atividade citada. 
 
Ocorre que a licença somente possui prorrogação automática durante a análise do processo 
de revalidação quando a documentação é formalizada no prazo de 120 dias antes do 
vencimento da Licença, de acordo com a Deliberação Normativa COPAM nº 17/1996: 
 

“Art. 7º - A revalidação da Licença de Operação deverá ser requerida com antecedência 
mínima de 120 (cento e vinte) dias da expiração de seu prazo de validade, ficando este 
automaticamente prorrogado até decisão da Unidade Regional Colegiada do Copam, mantida 
a obrigatoriedade do cumprimento das condicionantes, se existentes ” 
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No caso em questão, o empreendedor não obedeceu o prazo do artigo citado, tendo 
formalizado o processo de revalidação apenas 15 (quinze) dias antes do vencimento da 
Licença de Operação, motivo pelo qual a licença não foi automaticamente prorrogada e o 
empreendimento foi corretamente autuado por operar a atividade de barragem de contenção 
de rejeitos/ resíduos sem a devida Licença de Operação. Sendo assim, não há que se falar 
em ausência de motivação para a lavratura do Auto de Infração. 
 
Cumpre também observar que não se aplica ao presente caso a alegada causa de exclusão 
de culpabilidade e ilicitude referente à inexigibilidade de conduta diversa e estrito 
cumprimento do dever legal, vez que cuidam de excludente de ilicitude de crime, prevista no 
art. 23, III, do Código Penal 
 
Vale dizer, referida excludente se aplica apenas a crimes, conforme reza a própria norma, 
não cabendo sua aplicação no presente caso, pois a infração pela qual a recorrente foi 
autuada diz respeito a uma infração administrativa, tratando-se, assim, de institutos 
completamente distintos. Ademais, não há previsão semelhante no Decreto Estadual nº 
44.844/2008. Portanto, tal alegação do recurso não está apta a descaracterizar o Auto de 
Infração em comento, por falta de previsão legal. 
 
Argumenta, ainda, o recurso que tal ação foi exercida de forma emergencial, nos termos do 
art. 8º, da Resolução SEMAD/IEF nº 1905/2013; todavia, também não assiste razão à 
recorrente, uma vez que a legislação vigente só admite intervenções em casos 
emergenciais, quando houver risco iminente de degradação ambiental bem como da 
integridade de pessoas e desde que haja comunicação prévia e formal ao órgão ambiental e 
formalização de processo de regularização ambiental no prazo legal, conforme bem 
preceitua a Resolução Conjunta SEMAD/IEF 1905/2013. 
 
Quanto à alegação de que o empreendimento poderia fazer jus à atenuante da alínea “j”, do 
art. 68, I, do Decreto Estadual nº 44.844/2008, sob o argumento de que possui certificação 
ambiental válida, foi apresentado o certificado ISO 14001:2004 à f. 62, com validade até 
21/06/2018, motivo pelo qual é cabível a aplicação da referida atenuante. 
 
Ressaltamos que, no momento da decisão administrativa, tal redução não foi considerada, 
sendo assim, reforçamos a recomendação de que seja concedida a redução de 30% (trinta 
por cento) no valor da multa, aplicando-se a atenuante prevista na alínea “j”: 
 

“j) tratar-se de infrator que detenha certificação ambiental válida, de adesão voluntária, 
devidamente aprovada pela instituição certificadora, hipótese em que ocorrerá redução de trinta 
por cento;” 
 

Quanto às demais atenuantes solicitadas, não há que se falar em menor gravidade dos 
fatos, uma vez que a infração constatada é tipificada pelo Decreto Estadual nº 44.844/2008 
como infração de natureza grave, não sendo cabível a aplicação da atenuante da alínea “c”: 
 

“c) menor gravidade dos fatos tendo em vista os motivos 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;” 

 
Também não houve qualquer tipo de colaboração da autuada com o órgão ambiental para 
solucionar problemas advindos de suas ações, sendo inaplicável a atenuante da alínea “e”: 
 

“e) a colaboração do infrator com os órgãos ambientais na solução dos problemas advindos de 
sua conduta, hipótese em que ocorrerá a redução da multa em até trinta por cento;” 
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Sobre a penalidade de suspensão das atividades imposta, certo é que a autuada pôde 
retornar as atividades do empreendimento mediante a celebração de TAC junto a este órgão 
ambiental, em 29/03/2016, nos termos do art. 76, §3º, do Decreto Estadual nº 44.844/2008. 
 
Conforme exposto acima, os argumentos trazidos no recurso não são suficientes para 
afastar a infração ora em análise, não havendo dúvidas de que os motivos ensejadores da 
aplicação da multa em questão são incontestáveis. 
 
Portanto, conforme restou demonstrado, a lavratura dos Autos de Fiscalização e de 
Infração, bem como a aplicação das penalidades em análise, se deram em expresso 
acatamento às determinações do Decreto Estadual nº 44.844/2008, não havendo motivo 
para o seu cancelamento como requer o autuado. 
 
4. Parecer Conclusivo 
 
Por todo o exposto, considerando as argumentações apresentadas pelo autuado e a 
ausência de argumentos técnicos e jurídicos capazes de descaracterizar o respectivo Auto 
de Infração, remetemos os presentes autos à URC COPAM Noroeste de Minas, nos termos 
do art. 9º, “V”, “b” do Decreto Estadual nº 46.953/2016, sugerindo a MANUTENÇÃO  da 
penalidade de MULTA SIMPLES aplicada, com redução de 30% (trinta por cento) no valor 
da multa, em função da atenuante prevista na alínea “j” do art. 68, I, do Decreto Estadual nº 
44.844/2008, bem como a EXCLUSÃO  da penalidade de SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES, 
uma vez que o autuado firmou TAC com o órgão ambiental. 
 
Data: 21/02/2017 
 
Equipe Interdisciplinar:  MASP Assinatura  

Ledi Maria G. Oppelt 
Gestora Ambiental 365472-0 

Original Assinado 

Isabela Pires Maciel 
Gestora Ambiental de formação Jurídica 1402074-7 

Original Assinado 

De acordo: Ricardo Barreto Silva 
Diretor Regional de Regularização Ambiental 1148399-7 

Original Assinado 

De acordo: Rodrigo Teixeira de Oliveira 
Diretor Regional de Controle Processual 1138311-4 

Original Assinado 

 
 


