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PARECER ÚNICO     PROTOCOLO Nº 1239466/2016. 
 

Indexado ao Processo n.º 00202/1991/009/2010. 

Auto de Fiscalização n.º 56487. Data: 15/07/2010. 

Auto de Infração nº: 65103. Data: 23/08/2010. 

Notificação da Decisão: 29/09/2016. Recurso: 13/10/2016. 

Infração I: Art. 83, Anexo I, código 122, do Dec. 44.844/2008. 

 

Nome do Empreendedor: Becton Dickison Indústris Cirúrgicas Ltda.. 

Empreendimento/Razão Social: Becton Dickison Indústris Cirúrgicas Ltda.. 

CNPJ: 21.551.379/0001-06. Município: Juiz de Fora/MG. 

 
Atividades do empreendimento:  

Código DN 74/04 Descrição Porte 

– C-05-04-5 –  
 Fabricação de próteses e equipamentos ortopédicos 
em geral, inclusive materiais para uso em medicina, 
cirurgia e odontologia. 

– G – 

Data: 31/10/2016. 

Equipe Interdisciplinar MASP Assinatura(s) 

Wander José Torres de Azevedo 
Analista Ambiental – Direito 

1.152.595-3 
 

Elder Martins 
Gestor Ambiental 

1.317.569-0 
 

Diretoria Regional de Apoio 
Técnico 

MASP Assinatura 

De acordo: 
Leonardo Gomes Borges 

1.365.433-0 
 

Núcleo de Auto de Infração MASP Assinatura 

 
Bruno Machado da Silva 
Gestor Ambiental 
 

1.364.396-0 
 

 
01. DOS FATOS  

 

Trata-se de auto de infração lavrado em decorrência do lançamento em curso de 

água de efluentes industriais fora dos padrões.  
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A lavratura do auto de infração teve a cominação da pena pecuniária e do termo 

de embargo, contra a qual a autuada apresentou defesa administrativa. 

 

Em agosto de 2010, a autuada firmou TAC com o a SUPRAM/ZM. 

 

Em novembro de 2014, contudo, foi determinada a aplicação dos temos do 

Parecer da AGE de n.º 15.333/2014, com o que o valor da multa fora devidamente revisto 

para R$ 55.157,82 (cinquenta e cinco mil cento e cinquenta e sete reais e oitenta e dois 

centavos). Neste momento, fora determinado, também, a reabertura do prazo para a 

apresentação de defesa complementar.  

 

Nos termos da papeleta de despacho de n.º1044589/2016, foi informado que a 

autuada não apresentou defesa complementar. 

 

O processo prosseguiu com a emissão do parecer único de número 

1033072/2016, o qual recomendou: a.)- o conhecimento da primeira apresentada, mas, no 

mérito, opinou-se pela improcedência de suas teses, com a sugestão de: a1.)- confirmação 

da multa simples aplicada, com revisão; a2.)-  esclarecimento de que a pena de embargo 

fora sublimada; a3.)- emissão da competente certidão de cumprimento do TAC, com a 

possibilidade da utilização dos benefícios do art. 49, §2º, e 63 do Decreto Estadual n.º 

44.844/2008; e a4.)- notificação para o pagamento da multa pecuniária em vinte dias ou a 

interposição de recuso no prazo de trinta. 

 

Em sequência, foi proferida a decisão administrativa de n.º 1055960/2016, tendo 

acolhido integralmente os termos das sugestões constantes no mencionado parecer único.  

 

Desta decisão, é fato que consta dos autos a notificação da recorrente, datada de 

29/09/2016, conforme comprovante de notificação acostado à fl. 204. 

 

Nos termos do representativo protocolo de número 1201355/2016, por sua vez, 

foi apresentado o competente recurso administrativo (fls. 205/226). 
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Este é o relato sucinto dos autos. 

 

01.1. Dos fundamentos do recurso 
 

No que tange ao recurso apresentado, alegou, apenas, que: 

 O presente recurso foi sendo interposto apenas para se discutir a incidência 
dos juros moratórios, tendo em vista que, com a assinatura do TAC e demais 
outros argumentos, eles só são devidos após a decisão administrativa 
definitiva e não durante todo o período em que se discute a infração; e 
  

 Por, assim, requer a exclusão do cálculo da multa os juros moratórios, 
conforme planilha que lhe foi encaminha pelo órgão competente.  

 

Conhecidas as teses defensivas, passemos à análise do contorno dos autos. 

 

02. DO CONTROLE PROCESSUAL 
 
02.1. Da notificação e do recurso 

 

O aviso de recebimento número de rastreio AR493841390JS comprova a 

notificação da recorrente no dia 29/09/2016 (quinta-feira) sobre a decisão de primeira 

instância administrativa, momento em que lhe foi facultado o prazo de vinte dias para o 

pagamento da multa ou o prazo de trinta para a apresentação de recurso. 

 

Portanto, considerando a faculdade de recorrer, o prazo de tinta dias iniciou-se 

no dia 30/09/2016 (sexta-feira) e venceria no dia 29/10/2016 (sábado), prorrogando-se 

para o próximo primeiro dia útil subsequente, sendo tempestiva, portanto, o recurso em 

tela, tendo em vista que o seu protocolo junto ao órgão ambiental consta como sendo de 

13/10/2016; frise-se, ainda, que na respectiva peça constaram todos os seus outros 

requisitos essenciais. 

 

Assim, satisfeitos os pressupostos legais, nos termos da norma processual do art. 

43 e ss Decreto Estadual n.º 44.844/2008, recomendamos que o mesmo seja devidamente 

processado para fins de análise de mérito de sua tese, confrontando-a com às conclusões 

exaradas no auto de infração, nos documentos constantes dos autos, nas peças 
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instrutórias e demais fundamentos legais, didaticamente abordados na forma dos tópicos 

seguintes. 

 

02.2. Da análise dos fundamentos contidos no recurso administrativo 
 

02.2.1. Da questão dos juros de mora 
 

A regra da incidência correção monetária e juros dos valores contidos em 

qualquer auto de infração ambiental possui marco próprio, conforme se observa dos 

termos do art. 48, §3º, do Dec. n.º 44.844/2008, ao determinar que o “valor da multa será 

corrigido monetariamente a partir da data da autuação e, a partir do vencimento incidirão 

juros de mora de um por cento ao mês.” (g.n.) 
 

Hoje, contudo, ela encontra-se disciplinada pelo Decreto n.º 46.668/2014, norma 

que estabeleceu o Regulamento do Processo Administrativo de constituição do Crédito 

Estadual não tributário – RPACE, resumido pelo Memo.Circular AGE/GAB/ADJ/2 n.º 

008/2015, de seguinte texto, confira-se: 

 

“Adicionalmente, para fins de conjugação entre o disposto no 

art. 48, §3º do Decreto 44.844/2008 e o art. 50 do Decreto 

46.668/14 (RPACE), considerando que o novo regramento 

concernente à atualização monetária e aos juros de mora 

aplica-se imediatamente aos feitos em curso, sem, contudo, 

retroagir a período anterior a sua vigência, firmo as seguintes 

orientações: 

a) Para débitos cujos Autos de Infração tenham sido lavrados 

antes da vigência do RPACE, ou seja, até 15/12/2014, o valor 

da multa deverá ser atualizado da seguinte maneira 

(independentemente de ter sido ou não apresentada defesa 

administrativa): 

a.1) correção monetária, segundo a tabela da Corregedoria-

Geral de Justiça, incidente a partir da lavratura do Auto de 

Infração; e juros de mora de 1% (um por cent) ao mês, a 
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partir do vencimento original do débito (21º dia após a 

notificação do autuado) até 31/12/2014; 

a.2.)- incidência da Taxa Selic sobre o referido valor, a partir 

de 01/01/2015; 

 

b.) Para débitos cujos Auto de Infração tenham sido lavrados 

após a vigência do RPACE, ou seja, a partir de 16/12/2014, o 

débito deverá ser atualizado da seguinte maneira 

(independentemente de ter sido ou não apresentada defesa 

administrativa); 

b.1.)- incidência da Taxa Selic a partir do vencimento original 

do débito (21º dia após a notificação do atuado).” 

 

Assim, com base no entendimento acima delineado, flagrantemente escorado na 

lei atinente ao caso, incabível será o acolhimento da tese recursal apresentada.  

 

03. DA COMPETÊNCIA 
 

Quando as entidades máximas das respectivas Agendas (FEAM/IGAM/IEF) 

outorgaram poder decisório aos Superintendentes sobre autos de infração lavrados por 

seus próprios servidores1, criou-se um sistema de controle administrativo no que concerne 

aos respectivos recursos. 

 

No caso, como se está a aferir a análise da competência prevista no antigo Dec. 

44.309/06, que visava dar guarida às normas definidas pela Lei n.º 7.772, de 08 de 

setembro de 1980, hoje descritas no Anexo I, art. 83 do Decreto n.º 44.844/08, o controle 

em sua segunda instância dar-se-á pelos Conselheiros da respectiva, Unidade Regional 

Colegiada da Zona da Mata – URC/ZM nos termos do art. 43, inciso I, deste último citado 

normativo.   

 
04. DA CONCLUSÃO 
 

                                                 
1 Resolução Conjunta SEMAD/IGAM/FEAM/IEF nº 1.203, de 03 de setembro de 2010 
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Por todo o exposto, opinamos pelo processamento do recurso, eis que obedeceu 

aos requisitos legais para tanto, mas que, no mérito, seja o mesmo julgado TOTALMENTE 

IMPROCEDENTE, observando, para o caso, os termos do Memo.Circular AGE/GAB/ADJ/2 

n.º 008/2015. 

 

Após, sejam os autos encaminhados para o setor administrativo do SISEMA para 

a competente elaboração do DAE, intimando-se definitivamente a interessada para o 

pagamento da pena pecuniária no valor de R$ 55.157,82 (cinquenta e cinco mil cento e 

cinquenta e sete reais e oitenta e dois centavos), com todas as atualizações de praxe, no 

prazo e 20 (vinte) dias, nos termos do art. 48 do Dec. 44.844/2008, sob pena de inscrição 

imediata do crédito em Dívida Ativa do Estado. 

 

Salvo melhor juízo, este é o parecer. 

 

  


