
Govomo do Estado de Minas Gerais
Sistema Estadual de Meio Ambiente
Fundação Estadual do Meio Ambiente
Diretoría de llonitoramento e Fiscalizaçáo Ambiêntal
Gerênc ia de F i scal izaçã o

OFÍCIO N". 257l2OI O GFISC/DMFA,/FEAM

Belo Horizonte,09 de dezembro de 2010

Ref.: Encaminhamento de Auto de Infração - AI

Processo: 01710n006

Prezado Senhor

Comunicamos que na vistoria realizada em 3011'112010 nas instala@es deste
empreendimento, verificou-se que o seu funcionamento encontra-se em desacordo
com a Legislaçáo Ambiental vigente.

Em vista disso, foi lavrado o Auto de lnfração ne 63843/2010, que estamos
encaminhando.

Na oportunidade, lembramos que, nos termos da Legislaçáo Ambiental vigente, essa
empresa dispõe do prazo de vinte dias, contados a partir do recebimento desse
ofício, para apresentar defesa endereçada à Fundaçáo Estadual de Meio Ambiente -
FEAM, localizada na Cidade Administrativa do Govemo de Minas - Edifício Minas -
Rodoüa Prefeito Américo Gianetti, s/no, Serra Verde - Belo Horizonte/MG - CEP:
31.63G900.

Bruno João dâS vaM ro
Analista Ani - Masp: 1.147.839-3 Gerência Controle e Fiscalização

AO
POSTO AEL TRANSABRIL P.A. LTDA
ROD. BR 381, S/N-KM 786 -BALANÇA
sÃo SEBASTIÃODA BELA VISTA_MG
CEP:37.567-000

FEAIú - Fundaçâo Estadual de Mêio Ambiente - Cidade Administrativa do Govemo de Minas - Ediflcio Minas
Rodovia Prefeito Américo Gianetti, ín, SeÍra VeÍde - Belo Horizorte/MG - CEP: 31.63&900.

home page: w$ .meioambiente.mg,gov.br
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. GOVERNO OO ESTADO DE MINAS GERAIS

SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO Ai,BIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

SISTETIA ESTADUAL OE MEIO AMBIENTE _ SISEMA

Consêlho Estadual de PotÍtica Ambiental - COPAM

Conselho Estadual dê Recursos Hidricos - CERH
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coNTtNUAçÃO DO AUTO DE FTSCALTZAçÃ9: q)oz> tzo I
Folha 2/3

o

olo
o
€
!
o,
É.
c;

6-c.. vtr r.r,. ÂO ô\ (( ) rÍ^G. ftt «I(,h(( , cÀ rn
Jo[it.rkrc b A+lat'r'l"&tí r0 4

l, r ofi"-,d lo rw
I....t'. àet k d-r.o. 1Y?\ ''

t kob,t^,
a ( Rr.Jic<.{-r. C ((r{r- 0'lt IG fuko ec. Ltdc,l

/_.r l(! ll-ú .lí08 c 0v í^(4 rY^'.'

OííV t C^ 'dt^dl ^\-
I 2(l r-^ ) )ttO hu \

..,( ( ív.) t l^? (' dr )tt (1,' lt 3 It )t
r ti\\ rt^ )
rro da o<(r' dt c^tx, (t c

d -( \oÕ {Ç C ((r r v(r cdcr G r I Í

a lhtr "n §^\1, ív )

« ; ..1ç d r r\ Ct ()í I

deo I o F

(a Ç t { ; C\.v lo; d, Cra I 6tc
dr h.t'ooto hcÀ dçêç (-l

Ó 'olto quh..(.dr É'í,^Jryr.'l(Íyí.lo (-'cr: l('krk-, ,{r-V^ Lrtbbrrr. l ,

p fr([ o ((Í-h (\ (\ (- Y tl, í
rÀu \ .o^brinld d?rí0 ç( .Y

o Ll5 e[r oç lt )a
rí§'\ n qÍ va) Gí çr'h- ôr l§

h)'iv c{ d r[-r- à aí
wu.(L^ J,7t l,t I I

<(ol, rOv l-óík ? I o\ 06 I

lçÍ\Ó <, t/
o /(ã?F C) e v tk a(Lt

hô I alç 1I Í)
h/^tC^ r(

J,(. rt t C

M Lt

-{

t!

o

a,

1

6u' *"'lru lr 3fi ) la

ÓÍsâo t lsErúAD I lreeu t lrEF [ ]|GAM ç{
02. SêMdor (Nome legível) MASP Assinatura

ÓÍgão I I SEÍrrAD I IFEAM I I IEF [ ]|GAM
03. Servidor (Nome legívêl) MASP Assinatura

ÓÍgão I I SEÍ!iAD Í]FEAM t lrEF t I|GAM

Recebi a 1' vaa deste Auto de FiscâlizaÉo

04 FiggíJrd Rmsliii', 0'J':''6ff"t\" tr'Tl fl o
ncu com o mento

aa

t-

I

ifí\

1nt f1, ,lttr,.l^

Anexo  (28114974)         SEI 2090.01.0002602/2021-48 / pg. 3



l. AUTo DE rNFRAÇÃo: I..I" rgalsnoro trolha 1/2

Auto de Fiscalização no 42022

Boletim de Ocorrência n':

Vinculado
ao

del

de30/lll

Lavrado em Substituição ao AI no \€y'*7
@

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERÁIS
SISTEMA ESTADUAI DE MEIO AMBIENIE
E RECURSOS HIDRICOS _ SISEMA
Conselho Estadual de Política Ambiental - COPAM
Conselho Fstadual de Recursos HÍdricos - CERH

feam4*Fr* ;§lEF '&. I rgão Autuante: FEAM
E IEF

IGAM N IEF E
FEAM

SUPRAM.

2. Agenda:

4. PetrâlidâdGs Aplicadas: l- E AdvsÍên"iu z- fi rvrulü srnptes :-[ lraottu »ia;a +fJ
6- Suspensão: fi de Atividade E de Venda E dúafricaçao f- E Oemolição obra 8-f]

Apreensâo 5- Embargo: I de Obra ou I de Atividadé
Restritivâ DiÍeitos

As penalidades deverão ser descritas no campo 14.

Nome do Autuado/ Empreendimento
PO§TO AEL TRÁNSABRIL
N CPF McNpT
07.750.236t0001-94

fl RG fl RcP fl Título Eleitoral E CNH-UF ! Placa do veicuto E RENAVAM

Endercço do Autuado/ Empreendimento (CorÍespondência)
ROD BR 381, KM 786

N". / km
KM 786

Complemento

BELA VISTAEsSÃO
Bairro/Logradouro
BALAN

Municipio IJF
MG

CEP

slz.slolr-olo lo

IAÂF fi Licenciamento E DAIA E Outorgr E Não há processo I Processo n . Ol7l0DOO6

CPF

RevePosto otnded cde veNu§tí

o AIcom
-0G0F

ido
5

Código da Atividade

J

Atividad€ desenvolvida: Porte Classe

6. Atividade

-----\--
7. Outros

Envolvidos/
Responsávei§

Nome do 2o envolüdo: Vinculô com o AI N':

Endereço da lnfraçào: Rua. Avenid4 Rodovi4 Fazend4 etc

O mesmo
Km

outros)
Complemento (apartarnento, loj4

Municipio
llt-ll

Fone
()

Infração em anbieDte aquático: E Rio fl Cónelo I Represa I ReseÍvatóriij U]IE E Pesque-Pague E Criatório E Tanque- rede

flOutro: Denominação do local:
Geogníficas: DATUM:

E sao es E cónoso AlegÍe
Latitude:
Grau Minuto Segundo

Longitude:
6rau Minuto Segundo

Planas: UTM FUSO
(6 dísitos)llllO

Referência do local

l- O empreendimento executâ suâs atiüdades sem a devida Licençâ de OperâÉo,

./fu
Proto(rb nr:) c b

iütÍíza!=E-=--r;t1'I;;- --v..'o 6--- 4o^.--u,

-5

Assinatura do AutuadoAssinatura do Autuante-MASP,4úatrícula
s

ê\

l" Via Autuado - 2' Via Processo Administrativo - 3' Via Ministério Público - 4" Viâ Bloco

I 

cx Postal
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ORIENTAçÕES PARA A DEFESA

O autuado poderá apresentar defesa dirigida ao órgão ou entidade responsável pela

autuação, no prazo de vinte dias contados da notiÍicação do auto de infração, sendo-lhe fadultada a
juntada de todos os documentos que julgar convenientes à defesa, independentemente de ter havido
depósito prévio ou caução.

A peça de defesa deverá conter os seguintes dados:
| - autoridade administrativa ou órgâo a que se dirige;
ll - identificação completa do autuado, com a apresentação de ópia do documento de inscriÉo

no Ministério da Fazenda - CPF ou CNPJ e, quando for o caso, contrato social e última alteraÉo;
lll - número do auto de infrâçáo correspondente;
lV - o endereço do aúuado ou indicação do local para o recebimento de notificações, intimaçóes

e comunicações;
V - formulaçáo do pedido, com exposição dos fatos e seus fundamentos; e
Vl - a data e assinatura do requerente ou de seu procurador.

O autuado poderá ser representado por advogado ou procurador legalmente constituído,
devendo, para tanto, anexar ao requerimento o respeclivo instrumento de procuração.

Cabe ao autuado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever atribuído a
autoridade julgadora para instrução do processo.

As provas propostas pelo autuado poderão ser recusadas, mediante decisão fundamentada c,a

autoridade julgadora competente.

O autuado poderá protestar, no ato da apresentação da defesa, pela juntada de outros
documentos até que o processo seja remetido à conclusáo da autoridade julgadora.

A defesa não será conhecida quando intempestiva, caso em que se tornará definitiva a
aplicaÇão da penalidade.

Os requisitos formais indicados acima, quando ausentes da peça de defesa apresentada, no
prazo de vinte dias contados da notificaçáo do auto de infração, deverão ser emendados dez dias, após
sua notificação, sob pena de aplicação da penalidade.

Na hipótese de não apresentação da.defesa se aplicará definitivamente a penalidade.

A DEFESA DEVERÁ SER PROToCOLADA No ÓRGÃO Arl,rBtENTAL (FEAíri, tcAti[ OU tEF),
oUPooERÁsERREMETlDAvlAAR,VALENDo.SEADATADAPoSTAGEM

GONSULTE OUTROS ENDEREÇOS DE LOCATS DE ENTREGA NOS SITES:

FEAM . FUNDAçÃO ESTADUAL DE AIUBIENTE

www.feam.br

IGAM.INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS ÁGUAS

www.igam.mg.gov.br

IEF - INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS

wwwief.mg.gov.br

SUPRAM - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL

www.semad.mo.oov. br/suprams-reoionais
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CoNTTNUAÇÃO DO AUTO DE II\.FRAÇÂO: N" 63E43 /1010

Anigo Código Inciso Alinea Dêcreto/âno L€i / ano Resoluçào DN Port. N'

83 I 106 44.844toE 1.772tE0

É
Í.]

ÀtênuânÍês iês

N" Artigo/Parág. lnciso AlÍnea Redução N' Artigo/Parág lnciso€síÊ,aÊ>
<ào;<

Iofrsção Porte Valor EAcréscimo E Reduçio

I G EAdveÍência Multa Simpl€s Dirária RS 20.001,00

Multa Simplcs Multa Diá{iavertêflcia

Multa DituiaSimples

Kg de pescado: Valor ERP por Kg: R$

ERP Valor ERP por Kg: R$ Total: R$

2d
€ Í.1

€v
€.r

Àõ

!-

Ê!Ê

E9
Ad
{

N'/ km
-õ

F UF CEP

km.§\ô .=

ê UF CEP Fone

Servidor (Nom€ Legivel)
Bruno Antônio Costa Guimarães

MASPMatÍicula
1.t 47839-3

Assinatura do

SEMAD IEF t IIGAMI I PMMG
F

@EEII

Folhz 212

Orgao

12. Rcircidôacir: ! cenerica E Específica E Não foi Í,ossivel vcriÍicar

Vâlor Totâl

Valor total dos Emolumentos de Repasição da Pcsca:

Valor total das multas: Rl§ 20.001 00 Vinte mil e um reais

No caso de advertência o autuado possui o prazo de............. dias para atender as recomendações çoÍstantes no Çampo 14. sob pena de

Anota c r/ Recomenda o

CPF CNPJ RG

Municipio

Assinalura

CPF CNPJ RC

MunicÍpio

Assinatura

o ALnuADo rEM o pRÁzo DE Ani 20 (vrNTE) DIAS Do RECEBIMENTo Do AUTo DE INFRÂÇÀo pÂRA o PAGAMENTo DA MULTA ou

APRESENTAÇÃo DA DEFESA PARA: 8 PRESIDENTE/TEAM E DIRETOR GERÁIJIGAM E DIRETOR CERAL/ tEF, NO SEGUINTE ENDEREÇO:

Rodovia Prefeito Américo Gianetti, s/n', BâiÍro Serrr Verde, Belo Horizonte - MG, CEP: 3l'630-900.
tDE OUTROS LOCAIS E INSTR DE DEFESA NO VER§O DA FOLHA I

Locâl: Belo Horizonte Di.: 10 Mês: dezembro ano:2010
Autuado/Emprecndimcnto (Nome LegÍvcl)

Funçãr/VÍnculo com o Autuado

Assinatura do Autuado/Representant€ Legal

Hora: 13 : 00

Penrlidade

ERP:

t_ltt-

I
F_

I I

I

t-t-t-

=

Ftt
I

I_

( )

)
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Sõo Sebostiôo do Belo Visto, 18 de joneiro de 2011.

À
FEA 4 - FUNDAÇÃO ESTADUAL DO MEIO A 

^BTENTEDiretorio de lúonitoromento e Fiscolizoçõo Ambientol

Gerêncio de Fiscolizoçõo

ADU4

Â

Çcn.

Att: Sr. Joôo Corlos do Silvo Monteiro

Gerêncio de Controle e Fiscolizoçôo

Assunto: Resposto oo Auto de lnÍroçôo N" ó3843/2OlO e ofício 257/2OlO
ReÍerêncio: Posto Ael Tronsobril PA Ltdo - Rod. Fernõo Dios, km 78ó, srln - Sõo

Sebostiõo do Belo Visto/MG. - CNPJ: 07.750.236/001-94

Prezodos Senhores,

Em resposto oo Auto de lnÍrocõo N" ó3843/2010 e ofício 257/2O1O emitido por esto

gerêncio, o empreendimento Posto Ael Tronsobril PA Ltdo, inscrito no CNPJ

07 .7 50.236 / O@l -94, vem opresentor os segui ntes esclorecimentos :

O referenciodo Auto de lnÍroçõo Íoi oplicodo com o seguinte descriçõo: "executor

otividodes sem o devido Licenco de Operoçôo".

O empreendimento em pouto possuío ouÍro rozõo sociol e CNPJ e estovo sob o
responsobilidode de outro operodor que à époco, jó hovio protocolodo neste órgõo

en O2/O7 /2OO2 (cópio do recibo onexo) processo de licenciomento ombientol, cujos

documentos nõo Íorom locolizodos no FEAM conforme cópio do histórico onexo.

Após diversos negocioções com o Distribuidoro, o empreendimento possou o ser de

responsobilidode de outro gestor, com conceifuodo porticipocõo no mercodo de

revendo de combustíveis que possou o otuor com novo rozõo sociol Posto Ael

Tronsobril PA Ltdo e novo CNPJ 07.750.236/001-94.

,ü4r t,
l€3ioal Cru lri{|l/ã}lt tór58 - flnfió8/mt

h

t/1,o7orua

Assim, objetivondo obter o regulorizoçõo ombientol do empreendimento comunicou oo

órgõo ombientol o tronsferêncio de tituloridode do posto informondo sobre o
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necessidode de reolizor odequoções no empreendimento poro viobilizor o ope

em conformidode com os exigêncios previstos pelo legisloçôo vigente.

Poro tol, Íorom reolizodos obros de odequoçõo do sistemo de drenogem e foi

solicitodo ó Procurodorio do FEAM o RESTAURAÇÃO do processo de licenciomento

ombientol formolizodo onteriormente pelo ontigo operodor, sem odicionois de toxo.

A procurodorio respondeu otrovés do ofício PRO 423/2OOB informondo que o
documentoçõo foro encominhodo poro orquivo morto, sendo necessório, portonto,

reinicior um novo processo de licenciomento e, conseqüentemente, efefuor o

pogomento de novo toxo de licenciomenlo.

Dionte deste folo, opós todos os tentotivos de restouroçõo do processo junto o este

órgõo, Íoi iniciodo um novo processo de licenciomento ombientol poro o regulorizoçõo

do empreendimento.

Enhetonto, o formolizoçôo do processo ú se tornou possível en 19 /O1/2O11, visto que

somente en 12/01/2011o IGAM - lnstituto Mineiro de Gestõo dos Águos só deÍeriu o

outorgo requerido en12/O3/2OQ9, conÍorme cópio do publicoçõo do porlorio onexo.

Dionte dos fotos oqui expostos, visto que o empreendimento conduzido pelo otuol

operodor nõo se omitiu em quolguer momento de suos responsobilidodes em busco do

regulorizoçõo do empreendimento, requeremos o este órgôo o desconsideroçõo do

oplicoçõo de penolidode sob o Auto de lnfroçôo n" 63843/2010, poro o quol

solicitomos o deferimento do pleito.

Posto PA Ltdo

Anexos

. Protocolo pedido de restouroçõo de processo em 11A1/2OOg

. Ofício PRO 423/2@e

Íesimal CÇü 19/01/ãll tó:Í8 - nq!&68/ãltl

Atenciosomente,
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Sêcretaria de Estado de Mêio Ambiente ê Desenvolvimento Sustentável
Fundação Estadual do Meio Ambiente - FEAM

Gabinete
Núcleo de Autos de lnfração

,ê:

PROCESSO No: í71012006100212011

ASSUNTO: Al N' 63843/2010

INTERESSADO: POSTO AEL TRANSABRIL P.A. LTDA.

§/SEM F

ANÁLISE

O empreendimento foi autuado como incurso no artigo 83, anexo l, codigo 106, do

Decreto n" 44.84412008 pela seguinte inegularidade:

"Empreendimenta executa suas atividades sem a devida Licença de

Operação."

Diante da constatação da infração ambiental, foi aplicada penalidade de multa simples

no valor de R$ 20.001,00 (vinte mil e um reais) e de suspensão das atividades.

A defesa foi apresentada tempestivamente acrescida de documentos, às fls. 07/18,

razáo pela qual passa-se a análise do mérito; ressalvando-se o disposto no art. 63 do

Decreto no 47.383/2018, que autoriza a autoridade competente, a seu critério, adentrar

ao mérito mesmo que não atendidos requisitos formais da defesa.

O empreendimento alegou, êm suma, que não conseguiu restaurar o processo dê

licenciamento iniciado por anterior operador do empreendimento, razão pela qual teve

que dar início a novo processo, com formalização possível somente em 1910112011.

Do ponto de vista jurídico, não foram apresentados motivos nem provas suficientes

para descaracteÁzat ou anular a infração lavrada no Auto em análise.

Ora, primeiramente a alegação da empresa corrobora a autuação em todos os seus

termos, pois acaba por confessar â operação da atividade sem a devida concessão

da licença pelo órgão ambiental competente, na medida em que a formalização do

Cidade Administrativâ Tancredo Neves
Rodoviâ Papa João Pâulo ll, 4143 - EdiÍicio Minâs -1o andar - Baino Sêna Verdê

TeleÍone: 3915-'1231 - Cep: 3163G900 - Belo Horizonte / MG
âome page: www.mêioambientê.mg.gov.bÍ
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaríe de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
Fundação Estadual do Meio Ambiente - FEAM

Gabinete
Núcleo de Autos dê lnfração

procêsso ocorreu somênte em 1910112011, isto é, após a autuação; o que denota total

descompasso com a legislação ambiental.

Outrossim, como é cediço, a mera formalização do processo de licenciamento não

autoriza a operaÉo da atÍvidade. O art. 8o da Lei no 7 .77211980 e o art. 40 do Decreto

Estadual no 44.84412008, vigentes à época da lavratura do auto de infraçâo, assim

dispunham:

"4ft. e A bcalização, construção, instalação, ampliação, modificação e

operação de empreendimenÍos e atividades utilizadores de recursos

ambientais considerados efetiva ou potencialmente poluidores, bem

como dos que possam causar degradação ambiental, obseruado o

dlsposto em regulamento, dependerão de prévio licenciamento ou

autorização ambiental de funcionamento do Conselho Estadual de

Políüca Ambiental - Copam."

"Art. 4" - A localização, construção, instalação, ampliação, modificação

e operação de empreendimentos ou atividades utilizadoras de recursos

ambientais considerados efetiva ou potencialmente poluidores, bem

como dos que possam causar degradação ambiental, na forma

estabelecida pelo Copam, nos fern?os do caput do art. 30, dependerão

de prévio Llcenciamento Ambiental ou da AAF."

E, vale ressaltar, quê para o funcionamento do empreendimento concomitantemente

ao trâmite do processo de licenciamento ambiental, o Decreto no 44.84412008, em seu

art. 14, § 30, assim exigia:

'§ 3' - A continuidade da instalação ou do funcionamento de

empreendimento ou atividade concomitantemente com o trâmite do

processo de Licenciamento Ambiental ou de AAF previstos

pelo caput e § ío, respectivamente, dependerá de assinatura de

Cidade Administrativa TancÍedo Neves
Rodovia Papa João Paulo ll, 4143 - Edifício Minas -1o andar - Bairro Serra Verde

Telefone: 391$1231 - Cep: 3163G900 - Belo Horizonte / MG
homê page: www.meioambiente.mg.gov.br

Anexo  (28114974)         SEI 2090.01.0002602/2021-48 / pg. 11



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

sêcretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvlmento Sustentávêl
Fundação Estadual do Meio Ambiente - FEAM

Gabinete
úcleo de Autos de lnfração

ÀL D §\)

) )
o

Termo de Ajustamento de Conduta com o órgão ambiental, com

previsão de condições e prazos para instalação e funcionamento

do empreendimento ou atividade até a sua regularização."

Assim, como o Posto Asl Trasabril P.A. Ltda. foi flagrado pelo agente fiscalizador (Auto

de Fiscalizaçâo no 4202212010) em pleno êxercício da atividade de posto revendedor

de combustÍvel sem a respectiva autorização do órgão ambiental ou mesmo Termo

de Ajustamento de Conduta, tem-se que o Poder de Polícia da Administração Pública

foi exercido dentro da estrita legalidade, motivo pelo qual opinamos pela manutenção

das penalidades.

lnclusive, a desídia do empreendimento frente à legislação ambiental é patente e

incontestável, visto que o processo de licenciamento ambiental formalizado em

1910112011 nem mesmo fora concluído e, pasmem, por insuficiência de inÍormações,

conforme verificado no Sistema lntegrado de lnformação Ambiental (P.A no

1 7 1 0l 2006 I 00 1 I 20 1',t ).

Ante o exposto, remetemos os autos ao Presidente da FEAM e opinamos que seja

mantida a multa simples no valor de R$ 20.00í,00 (vinte mil e um reais) e dê

suspensão das atividades até a devida regularização, em consonância com o art.

83, anexo l, código í 06 c/c art. 76, § 30, ambos do Decreto no 44.84412008.

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

inciso V, do aí. 13, do Decreto no 45.82512011 e Parecer Jurídico da Advocacia Geral

do Estado de Minas Gerais no 15.50712015.

À consideração superior.
Belo Horizonte, 22 de junho de 2020.

Luiza F sancho
Analista Ambiental
MASP 1.364.383-8

Cidade Administrativa Tancredo Neves
Rodovia Papa João Paulo ll, 4143 - EdiÍício Minas -lo andar - Bairro Sena Verde

Telefone: 391Sí231 - Cep: 3163G900 - Belo Horizonte / MG
hoÍnê páge: www.rneioambiêntê.mg.gov-br
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretarie de Estado de Meio Ambiente e Desênvolvimênto Sustentável
Fundação Estadual do Meio Ambiente - FEAM

Gabinete
Núcleo de Autos de lnfração

DECISÃ

=ÊiF€AM:-=àrr**j:f.»5Jg
Dltlor-.!É- c

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

do art. 16-C § 10 da Lei no 7.772 de I de setembro de 1980, decide manter a

penalidade de multa simples de R$ 20.00í,00 (vinte mil ê um reais) e de suspensão

das ativldades até a devida regularização ambiental, em consonância com o art. 83,

anexo l, código 106 clc aÍL. 76, § 3o, do Decreto no 44.M412008.

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

apresêntar Recurso ou êfstuar pagamênto, sob pena de inscrição em dívida ativa do

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

os trâmites processuais.

Belo Hoízonte ,0 4" *" //t" d" aA*O

REN IXE B o
Preside daF

INTERESSADO: POSTO AEL TRANSABRIL P.A. LTDA.

ASSUNTO: Al N' 63843/2010

Cidade Administrativa Tancrêdo Neves
Rodovia Papa João Paulo ll, 4í43 - Edifício Minas -1o endar - Beino Serrâ Verde

Telefione: 39'1S1231 - Cep: 3'lô3G900 - Belo Horizonte / MG
àome pagê: www.meioambiente.mg.gov.bÍ

PROCESSO No: í 7'1012006/00212011

I
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SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEI

FUNDAçÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE

GÂMARA NoRMATIVA E RECURSAI. Do coNsELHo ESTADUAL DE PotíTIcA AMBIENTAL

,1

Processo coPAM IP AlNr.|

Auto de lnfração Nr.:

Recorrente:

t7 70/2006/OO2/20t1

63843/2O7O

POSTO AEL TRANSABRIL P.A. LTDA.

POSTO DOM PEDRO SÃO SEBASTIÃO DA BELA VISTA LTDÀ nova razão social de POSTO AEt

TRANSABRIL P.A. LTDA., inscrito no CNPJ/MF sob número 07.750.236/ú0l-94, pessoa jurídica

de direito privado, com sede à Rodovia BR 381, S/No. - KM 786, São Sebastião de Bela

Vista/MG, CEP 37.567-000, representada por seu representante legal LAERTE ALVES DE

OLIVEIRA, brasileiro, casado, inscrito no CPF/MF sob número L7L.55L.186-72, vem apresentar

RECURSO ADMINISTRATIVO em desfavor de decisão de manutenção de multa, referente à

autuação epigrafada que faz amparado nos fundamentos de fato e de direito a seguir

consignados:

| - oa Tempestividade

Pelo Ofício No. 183/2020 NAI/GAB/FEAM/SISEMA a RECORRENTE foi notificada em 19 de

outubro de 2020, conforme segue anexo comprovante dcs correios, computando-se 30 (trinta)

dias para apresentação de RECURSO sobre a manutenção da multa e negetiva dos demais

pedidos formulados, tem-se que o prazo final para o presente dá-se em 18 de novembro de

2020. Portanto, evidente a tempestividade do RECURSO.

ll- Dos Fatos

Antes de entrar nos fatos que originaram o Auto de lnfração acima em epigrafe é importante

esclarecer que houve alteração contratual do RECORRENTE pela qual alterou, em 2015, sua

razão social para de POSTO AEL TRANSABRIL P.A. LTDA para POSTO DOM PFDRO SÃO

SEBASTIÃo DA BELA VISTA LTDA. \ 
. 

i, I\-w

RECEBEIU
NtíFEAITI

)St t t ).,

ASSHAnnÂ
4n"-r-lL
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Cordenadorà
NAI/FEAM

Masp:1.280.447-2

r0

))

I
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Esclarecido este ponto, o empreendimento foi autuado em 30 de novembro de 2010,

conÍorme consta no Auto de lnfração 63843/2010, como incurso no Artigo 83, Anexo l, Código

106, do Decreto No.M.844l2OO8, tendo sido lavrada multa no valor de RS20.001,00 (vinte mil

e um Reais).

lnconformada a RECORRENTE apresentou tempestivamente sua defesa em 18 de janeiro de

2011, pela qual sustentou que já existia para o empreendimento, anteriormente operado por

outro empreendedor (Petro Radim Ltda), um processo de licenciamento ambiental dêsde 02

de julho de 2002.

A RECORRENTE também informou que objetivando a regularização ambiental do

empreendimento comunicou ao órgão ambiental a transferência de titularidade do posto,

informando também que estaria realizando as adequações necessárias para viabilizar a

operação em conformidade com as exigências previstas pela legislação vigente à época.

Lembrando que tais adequações constam na descrição do Auto de Fiscalização No.42022, bem

como, demonstrando o compromisso ambiental da RECORRENTE, pelo qual:

a) Realizava, por meio de empresa especializada, as coletas de óleo queimado;

b) Suas instalaçôes possuía válvulas anti-transbordamento; Sumps (câmera de retenção)

c) Realizava testes de estanqueidade;

d) Sua área de abastecimento era em concreto com caneletas direcionadas à uma caixa

separadora;

e) Além de ter realizado outras obras de adequação do sistema de drenagem.

Com isso, a RECORRENTE requereu à Procuradoria da FEAM a restauração do processo de

licenciamento ambiental formalizado pelo operador anterior, contudo, através do Ofício PRO

423/2008, o órgão ambiental informou que toda documentação fora encaminhada ao arquivo

morto, sendo necessário, reiniciar um novo processo de licenciamento.

A RECORRENTE informa ainda que, como foi impossível dar continuidade ao processo de

licenciamento ambiental do empreendimento iniciado pelo antigo operador, iniciou um novo

processo de licênciamento requerendo em 12 de março de 2009 a concessão de outorga ao

lnstituto Mineira de Gestão das Águas - IGAM, tendo sido deferida somente em 12 de janeiro

de 2011. E que somente a partir desta data é que pode dar continuidade aorseu processo de

licenciamento ambientat. \ ' ( ',\ .L,r
\J'
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*Ocorre que transcorridos quase 10 (dez) anos do protocolo de sua defesa é que houve a

manifestação de administração publica quanto à defesa apresentada pela RECORRENTE,

notificando-a quanto à manutenção das penalidades anteriormente impostas, ou seja, multa

simples aplicada no valor de RS20.001,00 (vinte mi e um Reais) e de suspensão das atividades,

até a devida regularização ambiental.

lll - Da Nulidade do Auto de lnfração em razão da Prescrição lntercorrente e Extinção das

Penalidades lmpostos (Multa Simples e Suspensão das Atividades)

Ainda em sede preliminar, há que se observar a PRESCRIçÃO da presente multa em razão do

lapso temporal da data dos fatos. Atendo-se às datas, passe-se a observar a incidência da

prescrição ao caso ln concreto. A RECORRENTE foi autuada em 30 de novembro de 2010, tendo

apresentado ofício/defesa em 18 de janeiro de 2011.

Apresentaram defesa, de forma tempestiva, deixando o Estado transcorrer in olbis o prazo de

quase 10 (dez) anos para análise e notificação da manutenção da multa e indeferimento dos

demais pedidos constantes de sua defesa, conforme consta no processo administrativo.

Betornar)

:4.::- a: -: :: ,:i,:.::.
:&tr::li: _;:êt

!,1..1-riLL:;Da
ra-11.:tt1 Fait!

Ou seja, somente êm 19 de outubro de

RECORRENTE fora notificada do não acatam

multa imposta, que, conforme absurdamen

perfaz o valor de RS55.129,86 (Cinquenta e

centavos).

zO2O, após aproximadamente 10 (dez) anos, a

ento de sua defesa e manutenção e atualização da

te seguiu anexo ao oficio de notificação, que hoje

-:t\i:".cinco mil cento e vinte e nove Reais, o

c-l

riÀo Êtêtl:ttzÁD!
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Observe-se que a RECORRENTE permaneceu aproximadamente 10 (dez) anos aguardando a

decisão do órgão competente sobre sua defesa e respectiva decisão. A RECORRENTE foi

prejudicada, pois, o Estado, deixando de cumprir com a determinação legal de dar

prosseguimento ao feito, além de confirmar a multa, incidiu a mesma em juros e correções de

proporções astronômicas por culpa exclusiva da administração pública.

Está claro que sucedeu a prescrição intercorrente, a qual ocorre quando, sem que houvesse

media a ser adotada pelo administrado, o processo administrativo queda parado por mais de 3

(três) anos, sem que qualquer ação ha.ia pelo órgão competente para processamento e

julgamento.

O Decreto Federal ne 6.57412008, que dispõe sobre as infrações e sanções administrativas ao

meio ambiente e estabelece o processo administrativo federal para sua apuração, prevê:

§ 2e. lncide a prescrição no procedimento de apuração do auto de infração

paralisado por mais de três anos, pendente de julgamênto ou despacho,

cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte

interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade Íuncional

dêcorrênte da paralisação.

Este decreto reproduz o prazo prevlsto na Lei Federal ne 9.873/1999, que em seu art. 1e, §1e,

determina a incidência da "prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de

três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou

mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade

funcional decorrente da paralisação, se for o caso".

Não se questiona, portanto, que os processos administrativos no âmbito do Estado de Minas

Gerais se sujeitam à prescrição intercorrente.

A prescrição é instituto que se vincula aos princÍpios basilares da atividade juridicional em sua

\§função de estabilização de expectativas e garantia da segurança jurídica

Art.21.[...1
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Por esta Íazão, a prescrição intercorrente encontra-se regulada por normas

infraconstitucionais, mas seu suporte decorre do texto constitucional e, conforme precedente

do Superior Tribunal de Justiça, guarda relação, ainda, com o princípio da razoável duração do

procesSo:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO

EM RECURSO ESPECIAL. ANULATóRIA DE MULTA AMBIENTAL E EMBARGO.

OCORRÊNCIA DE PRESCRIçÃO INTERCORRENTE. AGRAVO REGIMENTAL DO

IBAMA DESPROVIDO. PROCESSUAL CIVIT E ADMINISTRATIVO. AGRAVO

REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ANULATÓRIA DE MULTA

AMBIENTAL E EMBARGO. OCORRÊNCIA DE PRESCRIçÃO INTERCORRENTE.

AGRAVO RE6IMENTAL DO IBAMA DESPROVIDO.

1. A Lei 9.873/99, que estabelece o prazo de prescrição para o exercício da

ação punitiva pela Administração Pública Federal direta e índireta, prevê em

seu art. 1e., § 1e., que incide a prescrição no procedimento administrativo

paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho,

cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte

interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional

decorrente da paralisação, se for o caso, ou seja, prevê hipótese da

denominada prescrição intercorrente.

2. Cumpre ressaltar que, in casu, o próprío IBAMA reconheceu a ocorrência

da prescrição inteÍcorrente, consoante parecer técnico recursal {1689-EQTR,

Íls. 1331134 do PA, e-STJ fls. 506) e parecer da equipe técnica do IBAMA em

Brasília, às fls. 146 do PA (e-STJ fls.519l.

3. A prescrição da atividade sancionadora da Administração Pública regula-se

dirêtamente pelas prescrições das regras positivas, mas também lhe é

aplicável o critério da razoabílidade da duração do processo, conforme

instituído pela EC 45104, que implantou o inciso Lxxvlll do art. 5e. da Carta

Magna.

o4. Agravo Re8imental do IBAMA a que se nega provimento.

))
.l-

ü

\-,
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(AgRg no AREsp 613.122lSC, Rel. Ministro NAPOTEÃO NUNES MAIA FltHO,

PRIMEIRA TURMA, iulgado em LOlLLlzOt5, Dte 23lLtl2OLsl

A Lei 9.873/99, que estabelece o prazo de prescrição para o exercício da ação punitiva pela

Administração Públlca Federal direta e indireta, prevê em seu ârt. 1e., § 1e., que incide a

prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três anos, pendente de

julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da

parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da

paralisação, se for o caso, ou seja, prevê hipótese da denominada prescrição intercorrente.

A Lei Estadual ne 14.184/2002, que dispõe sobre o processo administrativo no âmbito da

administração pública estadual, não prevê prazo expresso para a prescrição do processo

administrativo paralisado injustificadamente, como o faz a Lei Federal ns 9.873/1999, embora

preveja o prazo de 60 dias para que seja proferida decisão no âmbito do processo

administrativo, prorrogável por igual período.

Não se pode admitir, contudo, que a omissão administrativa do Estado lhe beneficie e torne

imprescritível sua ação punitiva, afrontando a segurança jurídica.

A Constituição Federal prevê, em seu art. 5e, inciso tXXVlll, que "a todos, no âmbito judicial e

administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a

celeridade de sua tramitação".

Neste sentido, a 4ê Cámara CÍvel do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, proferiu

decisão nos autos da Apelaçâo Cível ns 1.0000.18.057043-4/004, referente ao Processo

Administrativo, ne 01000014626/04, no qual reconhece, de forma unânime, a prescrição

intercorrente da pretensão punitiva do ente público em relação à infração ambiental em

questão.

EMENTA: APELAçÃO CíVEL - AçÃO ANUTATÓRIA - SANçÃO ADMINISTRATIVA

5&
{

PROCEINFRAçÃO AMBIENTAL . PRESCRIçÃO INTERCORRENTE sso

No âmbito do Estado de Minas Gerais o Decreto ne 44.844, de25/6/2008, revogado pelo inciso

I do art. 145 do Decreto ns 47.383, de 02/03/2078, em seu art. 36 estabelecia que após a

apresentação de defesa contra a sanção decorrente de infração ambiental, "o processo será

instruído na forma e nos prazos estabelecidos pela Lei ns 14.184, de 2002".
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ADMTNTSTRATTVO - PARALTSAçÃO - PRAZO - DECRETO Ne 20.910/32. 1- Na

ausência de regulamentação específica, no âmbito do Estado de Minas Gerais

acerca da prescrição intercorrênte da pretensão punitiva do ente públíco,

decorrente de infração ambiental, aplica-sê por analogia, o prazo de cinco

anos previsto no Decreto ne 2O.9LO132, incidente às pretensões em face da

Fazenda Pública; 2- Há prescrição intercorrente da pretensão punitiva

quando o procedimento de apuração do auto de infração ambiental Íica

paralisado, injustificadamente, por período superior a cinco anos,

Desta forma, conforme amplamente narrado, após apresentação de defesa administrativa pela

RECORRENTE, em janeiro de 2011, o órgão julgador demorou 9 anos, 9 meses e 09 dias para

adotar qualquer outra movimentação ou despacho, somente vindo a comunicar sua decisão

em outubro de 2020. O que não resta outra medida que não pelo arquivamento do

procedimento administrativo, afastando-se produção de efeitos do Auto de lnfração objeto

deste processo diante da ocorrência de PRESCRIçÃO ADMINISTRATIvA INTERcoRRENTE.

Quanto à penalidade de suspensão das atividades aplicada no auto de infração em comento,

esta não mais subsiste, tendo em vista que o empreendimento regularizou-se conforme

CERTIFICADO Ne 2562 LICENCIAMENTO AMBIENTAL SIMPLIFICADO ora.iuntado ao processo.

IV. DOS PEDIDOS

Portanto, quando da reanálise em sede de Recurso, requer:

A anulação do Auto de lnÍração 63843/2010, com o respectlvo cancelamento total da

multa em razão da flagrante PRESCRIÇÃo ADMtNtSTRATIVA INTERcoRRENTE.

2. Ainda em caso de manutenção do Auto de lnfração 63843/?OLO, com ou sem

aceitação dos argumentos trazidos pelo presente recurso, requer que seja emitido DAE

para pagamento conforme previsto no artigo 10 da Lei 21.735i2O1-5, sem que isto

consista em confissão, mas tão somente intenção de por termo ao processo

administrativo.

3. Extinção da penalidade de suspensão das atividades até a devida reeularçaCã1

ambiental, visto que, o empreendimento encontra-se devidamente regularizado.

1,

=rj
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4. Requer, ainda, que seja o empreendimento intimado no endereço preambular para

atender a todos as manifestação estabelecidas pela Lel Estadual L4.784/2ooz. Além

disso, requer ainda pela produção de todos os meios de prova em direito admitidos,

mormente a juntada ulterior de documentos.

Nestes termos, pede deferimento,

São Sebastião de Bela Vista/MG, 16 de novembro de 2020.

POSTO DOM PEDRO SÃO VISTA LTDA.

(Nova Razão Social de POSTO AEt P.A. rTDA.)

cNPl/MF 07.750.2361 OOOL-94

- .,t-

\t,
a

I
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feam
FUNDAçÃo ESTADUAL

DO MEIO AMBIENTE

rotolo

|têt.

Autuado: Posto AEL Transabril PA Ltda./Posto Dom Pedro São Sebastião da Bela

Vista Ltda.

Processo r" 17 10120061002/20l I

Referência: Recurso relativo ao Auto de Infração n'63.843/2010, in&ação grave,

porte grande.

ÁN]LLISE

D RErlffÓRrO

O Posto AEL Transabril Ltda. foi autuado como incurso no artigo 83, Código 106,

do Decreto n" 44.84412008, pelo cometimento da seguinte irregularidade:

O empreendimento executa suas atividades sem a devida
Licença de Operação.

Foram impostas as penalidades de multa simples, no valor de R$20.001,00 (vinte

mil e nm reais) e de suspensão de atividades.

A aufuada apresentou defesa tempestivamente, tendo sido mantidas as penalidades

de multa simples e suspensão de atividades, consoante decisão de fls. 23.

Regularmente notificada da decisão por meio do Oficio n" 18312020

NAVGAB/fEanúSISEMA em 19/10D020, a Recorrente protocolou Recurso

tempestivamente em l8l1ll2020, no qual alegoq resumidarnente, que:

- havia sido formalizado pelo ernpreendimento Petro Radim Ltda., que funcionava

no local, processo de licenciamento ambiental desde julho de 2002, cujos autos

não foram localizados;

- iniciou processo de licenciamento com o requerimento de outorga em

1210312009, que foi deferida somente em l2l0ll20ll e, então, pode dar

continuidade ao processo de licenciamento ambiental;
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- o processo teria sido alcançado pela prescrição intercorrente, com fundamento no

artigo lo, §l', da Lei Federal rf 9.874199 e art. 21, do Decreto Federal n'6.514/08.

Requereu que seja anulado o auto de infração em razão da prescrição intercorrente;

seja emitido DAE para pagamento conforme art. 10, da Lei n" 21.73512015;

É o relato do essencial.

II) FUNDAMENTÁÇÁO

Os fundamentos fáücos, técnicos e legais trazidos pela Recorrente não são

bastantes para descaracterizar a infração cometida. Senão vejamos.

T. DA OPERAÇÃO SEM LICENÇA ÀMBIENTAL. LEGISLAÇÃO DE

REGÊNCIÀ INFRAÇÁO CONFIGT'RADA.

Afirmou a Recorrente o empreendimento Petro Radim Ltda., que funcionava no

local, formalizou processo de licenciamento ambiental em julho de 2002, cujos

autos não foram localizados. E, aind4 que iniciou processo de licenciamento com

o requerimento de outorga em 1210312009, que foi deferida somente em

12/0112011 e, então, pode dar continuidade ao processo de licenciamento

ambiental.

Tais argumentos, no entanto, não elidem o cometimento da infração. Pelo

contrário, comprovam que a Recorrente operou o empreendimento sem a devida

licença, contrariando a legislação ambiental.

De início, saliento que não consta do SIAM qualquer processo de licença

ambiental formalizado pela Recorrente, à exceção do PA 1710/20061001/2011,

Licença de Operação, que foi arquivado em razão de o empreendedor não ter

prestado as informações complementares solicitadas pelo órgão ambiental,

relativas aos sistemas de tratamento hidrossanitiírio e caixas separadoras de água

e óleo.

Pois bem. A Constituição Mineira dedicou a Seção VI, Do Meio Ambiente, à

tutela ambiental, e dispõe, em seu artigo 214:
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ÁÍt. 214 - Todos têm direito ao meio ambiente ecologicmente eqdlibÍado,
b€m de uso comum do povo e essencial à sâdia qualidâde de vida, e ao Estado

e à coletiüdade é imposto o dever de def€nde.lo e consrra-lo para as gerâções
presentes e futuas.
§ 1' - PaÍa assegurar a efetiüdade do direito a que se ,€feÍe este afiigo, incumhe:
to Eslodo, ente oufias atribuições:(...) ii
IY- Exigir, mfonu do lei, préúe aauArcia do órgôo dothal de antrole c '
polilice anúicntol pors ínicio, anplizçfu c dâatwlvit srlo dc olividada,
coÉrruçõo ou r{orw dc iníaLçno cay?§ dc ctr.str, sob quelquerforme,
dqnfqno do ttuio enbiare, san pnjuízo dc oafios rc4uisilos legak,
paereaado o sigilo itrdustiaL

Em 1980 entrou em vigor a Lei Estadual no 7.772, que dispõe sobre a proteção,

conservação e melhoria do meio ambiente e estabelecia" em seu artigo 8o, a

obrigatoriedade do prévio licenciamento ambiental para os empreendimentos e

atividades utilizadores de recursos ambientais efetiva ou potencialmente

poluidores ou que possam causaÍ degradação ambiental:

AÍt. E" A localização, conslrução, instâtaÉo, ampliação, modificaçâo e

op€ração de empresdim€ntos e atividâdes utilizdoÍrs de recunos ambientais

considerados efetiva ou potencialmente polüdores, bem mmo dos que possâm

câusâr degradação ambiental, observado o disposto em Íegulâmento,

dependerão de previo licenciam€[to ou autorização ambiental de

funcionamento do Conseho Estadual de PolÍtica Ambiental - Copam.

O Decreto n" 44-84412008, regulamentador da lei em referência à época da

autuação tambem estabelecia a obrigatoriedade do prévio licenciamento no artigo

40:

AÍ. 4" - A localiução, constnlção, iostataçeo, emÍrliação, modincâção e

op€râçâo de €mfeendim€ntos ou atividades utilizadoras de recusos

ambientais considerados efetiva ou potencialmente poluidores, bem como dos

que possam causar degradaçilo ambiental, na forma estabelecida pelo Copam,

nos t€rmos do cryz, do aÍt. 3", dep€nd€rão de prévio Licencimmto Ambiental

ou da AAF.

Em consulta ao SIAM não foi localizado qualquer termo de ajustamento firmado

pelo Recorrente que possibilitasse o funcionamento do posto revendedor até a

obtenção da regularização ambiental, na forma do disposto no adigo 14, §3", do

decreto em referência.

Desta feit4 considerado todo o arcabouço legislativo concennente ao prévio

licenciamento e Ís Íazões recursais, não há motivos para desconsiderar o
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cometimento da infração administrativa ambiental imposta ao Recorrente,

mormente por que squer foi fonnalizado ouüo processo de licenciamento, o

que demonst4 inequivocamente, a incúria do empreendedor emo

regularização ambiental.

II. DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA Df,

AMPARO LEGAL. IITDEFERIMENTO.

ADMINISTRATryO E PROCESSUAL CIYIL. RECTIRSO ESPECIAL.
MULTA ADMIMSTRATIVA. PROCON. PRESCPJÇÃO.
INAPLICABILIDADE DA LEI 9.S73l99 ÀS AÇÕES ÂDÀ,M.ISTRATIVAS
PT,NITIVAS PR0POSTAS PoR ESTADOS E MUMCÍPIOS. APLICAÇÃo
Do DECRETO zo.9toB2. PRESCRIÇÃO ADMINISTRATryA
INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECT]RSO
ESPECIAL CONHECIDO E PARCIALMENIE PROYIDO.
I. Rectno Especial inteÍposto contra acórdão pubücado na ügência
do CPCl20l5. Incidência do Enmciado AdminisÍrativo 32016, do STJ
("Aos recursos inteÍpostos com fundamento no CPC20I5 (relativos a
decisões publicadas a panir de lE de msrço de 2016) serão exigidos
os Íequisitos de admissibilidade Íecursal na forma d,o novo CPC").
II. Na origem, trâtâ-se de AÉo Anulatóri4 ajuizada pela parte
rccorrida em face do Estado do Paraná, objeüvando a declarâçâo de
nulidade da multa imposta pelo PROCON/PR, apücada em decorrência de
reclmação de consumidores que teriam sido cobrados indeüdamente
p€la autora- A sentença julgou improcedente o pedido. O acórdão do
Tribmal de origem deu provim€nto à Apelação da parte recorrida
para reconhecrr a incidência da prtscÍição administrativa
intercorrente, em face da aplicâção aâlógcâ do disposto no út. lo
do Decreto 20.910/32.
m. Nâ forma de iurisprudênch destr Corte, firmada no julgamento
do Recuno Especiâl l.ll5.07t/Rs, sob a sistrmática dos recursos
repetitivos, i l-(]i 9.t731y, - cujo rrt 1", § l', prcvê a prescriçÍo
intercorrente - trIo sê rplicr às eções edministrativas punitivas

4

e

Rechaço a tese ventilada pelo Recorrente de prescrição intercorrente, frmdada na

Lei Federal n" 9.873/98 e Decreto Federal n'6.514/2008, e reafirno o

posicionamento de que seus dispositivos nâo incidem, nem mesmo por analogia,

nos processos edministretivos punitivos em ffiÍnite no Estado de Minas Gerais.

A Advocacia-Geral do Estado de Minas Gerais considerou inaplicáveis os

dispositivos da Lei n" 9.873199 e do seu Decreto regulamentador n'ó.514/2008

aos processos administrativos estaduais, nos Parecerres 14.556, de 2005, 14.897,

de 2009, 15.047, de 2010 e 15.233, de 2013, consoante posicionamento do

Superior Tribunal de Justiça, que afastou a prescriçâo intercorrente em razão da

limitação do ômbito espacial da lei ao plano federal:
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desenvohrid.s por Estedm e Municípfuc, pob o âmbito espâcial dr
,ludklfl L€i linita-se ao pleno fcderrl, nos tGrmos de sêu arL 1".
No ponto, cabe ressaftar que o rcfeÍido @tendimento não se

restringe aos procedimentos de âpuração de infi'àçôes ambientais, na
forma da pacífica jurispndênciâ do STJ (Aglnt no REsp 1.60t.710/P&
REI. MiNiStTO FRANCISCO FALCÃO, SEGTJNDA TURMA, DJC dC

28/08f2O17; A$gno AREsp 750.574lP& Rel. MinislÍo SÉRGIO KUKINA,
PRIMEIRA TURMA, DJe de l3ll l/2015). '
IV. O aú l'do DccÍ€to 20.m10/32 Írgdâ â pnscriçio qrhquenql, ". .,
sem nada dispor sobre e prescriçÍo intercorrente. Nesse conter{q.i
diânte dâ inpocsibilidede de coúerir hterpretrÉo extensiva 04, 

--'
âtrrlógics às rcgras atinentes à prescriçlo e da Gstriiá-\-
apücabitidede dr L€i 9.t73199 ao âmbito fcderel, descabida é d''-
lluência da pÍÊscriÉo htercorrertc no pnrlesro tdministrrtivo
Btaduâl dc origen, €m frcc dr eusêncie de norna autorizâdorr,
V. Consoante a prcíficr jurisprudêncie do STú "o rrt 1' do Decreto
20.91011932 âpenrs Í€gul, r prcscrt5o quirquenal, nâo havendo
previsão acerca de precriláo hteÍsorrente, ap€nâs preyistâ na Lei
9.87311»9, que, conforme entetrdimato do Superior Tribunal de
Justiça náo se aprlica às açôes adminisuativas punitivas
desenvolüdas por Estados e MunicipioE cm razâo da limitação do
âmbito espacial da lei ao plano federal" (STJ, REsp l.Ell.053/PR,
Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGIJNDA TURMA, DJe de
1010912019). No mesrno s€ntido: STJ, AgInt no REsp 1.609.487/PR, Rel.
Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TIJRMA, DJe de 2310212011; Agg
no REsp 1.513.771lP& Rel. Minisra REGINA HELENA COSTA,
PRIMEIRA TURMA, Dle &. 26104.D016.
VI. Recurso Especial conhecido e parcialmente proüdo.
(REs? 1897072/PR, Rel. Min- Assusete Magâlhães, 2' Tlmna julg.
0 I I 12 I 2O2O, Dle 1 0 / 12 D020)

PROCESSUAL CTVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECI,AL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL.
MT'LTA APLICADA PELO PROCON. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
PROCESSO ADMINISTRATTVO. APLICAÇÃO DO DECRETO
2O.9IOII932. AUSÉNCIA DE PREVISÃO LEGÂL. AGRAVO INTERNO
DA EMPRESA A QTJE SE NEGA PROYIMENTO.

l. A paÍte agÍavmte nilo ryesentou qualquer frmdamento ceaz de reverter
as conclusões alcançadas no julgamento monocrático.

2. Com efeito, a solução adorada na decisão vergastadâ se amolda à
jurisprudência desta CoÍe de Iustiça que entende que o aÍt. lo. do Decreto
20.910/1932 regula som€nte a pÍescriçâo quinquenal, não hâvendo previsão
acerca de prescrição inteÍcoÍÍ€nte, previslâ apenâs na Lei 9-E73l1999, que,
conforme entendiDento do Superior Tribunal de Justiçt, não se apüca às
açtes administretivas punitivas dcsenvohrirles por Estedos e Municipkrs,
em raáo da liniteçIo do âmbito esprcid dr lei ro pLno federrl.
Precedentes: Aglnt no REsp. 1.6ó5220/DF, ReL Min. GURGEL DE FÂRI.A,
DJe 25.92019 e Aglnr no REsp. 1.738.483/PR, Rel. Min. SÉRGIO KUKTNA,
DJe 3.6.2019.

3. De outro lâdo, insta sali€ntaÍ qu€ a decisão da Cone paranaense olvidou-
se em reconhecer a Ínescrição intercorÍeote €:om bâse no Deúeto 20-910/1932,
como se deprcende do seguinte exc€Íto: r Li trederrl 9.873i/1999, é eplicável
âpenes nes sçõ€3 punitives ne csfera de A.lministrrÉo Pública Federal
trão podendo s€r invocada prrr rcconhecrÍ â prcscriçdo intercorreDte no
campo dos órgíoc erladuab e municipais. Por isso, inexistindo regra
específica para regule o pazo prescricional no fubito dâ afuinistração
estadual e municipal" âdot&.se o pram previsto no DecÍeto 20.910/1932 (fls.
55s).

4. Agravo htemo da Empresa a que se nega pmvimento.

(Aglnt no REsp 183EE,t6 / PR, Rel. Min Napoleão Nrmes Maia Filho, l'
Tuma, julg. 30/03/2020, Dle Ol lM/2020).

F
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Por outro lado, não se acatará a aplicação, por analogi4 dos dispositivos do

Decreto n" 20.910132 para fimdamentar â prescrição intercorrente, tese abrigada

em alguns julgados do TJMG, uma vez que o posicionamento do STJ é de que tal

decreto apenas regula a prescrição quinquenal.

Pelos motivos acima considerados, finalmente, deve ser preservada de qualquer

reparo a decisão de manutenção das penalidades de multa e suspensão de

atividades aplicadas ao Recorrente.

Sugere-se que seja realizada nova fiscalização no empreendimento.

',K#
rrr) coNcLas,Ão

Ante todo o exposto, remetaÍn-se os autos à Câmara Normativa e Recursal do

COPAM com a sugestão de indeferimento do recurso interposto e de

manutençâo das penalidades de multa e de suspensão de atividades, com

fundamento nos artigos 83, Codigo 106, e 76, §3", do Decreto n" 44.84412008.

Sugere-se que seja realizada nova fiscalização no empreendimento.

Belo Horizonte, 3 I de janeiro de 2O2l .

'u)tn-'u
Rosanira do Lapo Anída

Anolista Ambientol - MASP 1059325-9
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