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AOS SRS. JUTGADORES DA CÂMARA NORMATIVA E RECURSAL DO CONSELHO DE POLíTCA

AMBIENTAL - COPAM
DU4

i)
Processo na.: 7 62 I 2OO3 I OO3 I 2Ol0

Auto de lnfração ns.:7886/2OtO

Recorrente: BOZET BRASIL S/A (antiga Bozel Mineração S/A)

BOZET BRASII S/A inscrita no CNPJ/MF_ sob o ne. 08.090.78810A02-67

inconformada com a decisão que indeferiu o pedido de cancelamento do auto de infração de

ns. 188612070, vem, respeitosamente, aviar o competente RECURSO ADMINISTRA

fazendo-o com base nos fundamentos de fato e de direito adiante alinhados

| - oA TEMPESTTVTDADE E DA NECESSTDADE DE RET|F|CAçÃO OO pOr-O PASSTVO

lmportante ressaltar a tempestividade do presente Recurso Administrativo,

uma üez que protocolizado dentro do prazo de 30 (trinta) dias, contatos do recebimento da

decisão de primeiro grau, que se deu em tl-tl-2120, vide código de rastreamento dos

Correios em anexo.

BOZEL
5l

Administrativo

Portanto, revela-se perfeitamente tempestivo o presente Recurso
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Ainda, considerando a alteração da razão social da Recorrente, esta requer

seja feita a retificação do polo passivo, para que passe a constar BOZEL BRASIL S/A no lugar

dC BOZEL MINERAçÃO S/A.

. Trata-se a espécie de autuação lavrada em face da Recorrente pela prática

de infração tipificàda no art. 83, anexo l, código 116, do Decreto ns. 44.84412008r, qual seja,

"descumprir determinoção do COPAM referente oos seguintes itens do 7e etapo do Acordo

Setoriol de Feno Ligos e Sitício Metólico firmado em 19-05-2005: o) nõo ieolizou o

despoeiromento no recebimento de motérios primos; b) nõo implementou os filtros previstos

poro o finol de 2008".

Em razão de tal autuação, a fiscalização aplicou multa no valor de RS

20.001,00 (vinte mil e um reais), em desfavor da Eecorrente, tendo esta apresentado

oportuna defesa e documentos, constante às folhas 06/28 sustentarido em síntese: (i)

cumprimento das condicionantes apresentadas em sua licença ambiental; (ii) realização de

reunião'com a SUPRAM SUL MINAS, no dia 26-05-2009, para dilação de prazo para o

cumprimento efetivo de algumas condicionantes; (iij) cabimento da atenuante prevista no

art.68, I, "e", do Decreto na. M.844|2OOB

Contudo, inobstante os argumentos apresentados pela Recorrente, a FEAM

indeferiu a defesa administrativa e manteve a multa no valor de RS 20.001,00 (vinte mil e -

um reais), que atualizada e àcrescida de juros desde 2010, ano em que se deu a

apresentação da defesa administrativa até os dias atuais, perfaz o montante de RS 57.601,

73 (cinquenta e sete mil, seiscentos e um reais e s€tenta e três centavos).

Esta é, em síntese, a hipótese discutida no presente processo

r Revogada pelo Decreto Estatual ns. 47.383, de 02-03-2018, anexo I, código l1l.

-.

II - DA HIPÓTESE DOS AUTOS
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III. 1 - PRETIMINARMENTE

tn.7.t- DA paEscltçÃo INTERaoRRENTE - MArÉan ot onoem púeuce

Primeiramente, há que se obseivar a ocorrência da prescrição intercorrente

no presente caso. Eis que, por prescrição intercorrente entende-se como "o

desaparecimepto da proteção ativa ao possível direito material postulado" decorrente da,

"inércia continuada e ininterrupta no curso do processo por seguimento temporal superior

àquele em que se verifica a prescrição em dada hipótese"'2.

Pois bem. Ainda que não exista um prazo de resposta por parte da

Administração Pública, sabido e ressabido que a demora exagerada nas decisões dos órgãos

julgadores, sem qualquer justificativa mínima e fundamentada, lhes causa inúmeras

intempéries, tais como o acúm-ulo de juros e correção. monetária, que no presente caso,

ultrapassou de forma astronômica o valor do principal, quase que triplicando o valor

original.

to porque, a Recorrente apiesentou defesa administrativa em Julho de

2010 contra uma multa que na época totalizava RS 20.001,00 (vinte mil e um reais).

Passados mais de DEZ ANOS a Recorrente foi surpreendida com uma DAE para pagamento

ilé O |L2|2O2O no absurdo valor de RS 57.601,73 (cinquenta e sete mil, seiscentos e um

reaís e setenta e três centavos).

Evidentemente que se aplica ao presente caso o instituto da prescrição

intercorrente, tratado tanto pela Lei 9.873/99, como pelo Decreto 6.514/08, que tem como

finalidade coibir a inércia dos órgãos públicos, responsáveis pela prática dos atos

2

ALVIú, Arruda. Da prescrição intercorrente. ln: C|ANCl, Mirna (Coordenadora). PrêscÍição no Nôvo Código Civil uma

análise intêrdisciplinar. 5ão Paulo: Saraiva, 2005. págs. 26-45.

I

,,.
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- administrativos no curso do processo, além de garantir a efetividade dos princípios

constitucionais da eficiência, segurança jurídica e duração razoável do processo, sendo que

este último foi. incorporado no texto constitucional quando da Emenda Constitucional

45/2OO4 para elevar tal direito ao nível de gaiantia fundamental do contribuinte.

Nos termos do art. 1 § 1'da lei 9.873/99, temos que a prescrição

intercorrente incidirá nos seguintes casos.'

§ 1" lncide a prescrição no procedimento- administrativo paralisado

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

autos serão arquivados de ofíeio ou mediante requerimento da parte

interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional

decorrente da paralisação, se for o caso.

)á o art.21. § 2' do Decreto 6.514/08 dispõe que:

§ 2" lncide a prescrição no procedimento de apuração do auto de

infração 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.

Nota-se assim que a prescrição intercorrente ocorre quando.o processo

admínistiativo permanecer paralisado por mais de três anos, pendente 
_de 

julgamento ou

despacho como ocorreu no presente caso, em que ficou paralisado por 10 longos anos....

Neste sentido a jurisprudência dó Tribunal Regional Federal 1e:

ADMINISTRATIVO, AUTO DE INFRAÇÃO. IBAMA. AUSÊNCIA

DESPACHO OU JULGAMENTO POR MAIS DE TRESANOS. PRESCRIÇAO.

LEI N 9.873/99, ART. 19, § 1S. REMESSA NECESSÁRIA E APELAçÃO

Anexo  (32271036)         SEI 2090.01.0003369/2021-97 / pg. 10



úÀ1. D

qr

lsEi,! a

DESPROVIDAS. Tendo sido autuado por infração à legislação

específica em 04/0612002, a sentença, contra a qual se volta o

IBAMA, destacou que "da data da apresentação da impugnação pelo

lmpetrantê - 20/06/2002 (fl. 36/45) à data do despacho proferido (fl.

55\ - t7 /O8/2OO5, decorreram-se mais de 03 anos". O legislador, ao

enunciar-que "incide a prescrição no procedimento administrativo

paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou

despacho", pr"riigi. o princípio da razoável duração dó processo

(CFl88, art.5e, LXXVlll).Por "despacho" ou "julgamento", há de se

reputar o ato oficial que implique verdadeiro impulsionamento do

processo a fim de se chegar a uma solução (decisãol final. Não faz

suas vêzes simples certidão ou movimentação íÍsica dentro da

repartição administrativa. Não tendo havido despacho ou decisão

em três anos, de r'igor reconhecer-se prescrita a pretensão punitiva

da Administração, conforme disposto pelo art. 1s, § 1s, da Lei n.

g.873/gg. Apelação e remessa oficial desprovidas. (TRF1!, AC

OO255L4-21.2009.4.01,3800/MG, rel. convocado ju iz f ederal Evaldo

de Oliveira Fernandes Filho, Quinta Turma, e-DJF1 de 20/a/2016 -
sem grifos no origirÍal.

APELAçÃ1. ADMINISTRATIyO. AuTo DE TNFRAÇÃ2. ApLtcAÇÃo DE

MIJLTA EM DECORRÊNCIA IRREGULARIDADE

C1METIDAS.PRESCRIçÃO TNTERCORRENTE RECONHECTDA. LEI

9.873/gg. SENTENÇA REFORMADA. 1. O Auto de int'roçõo sob onálise

foi lovrodo pelo Agêncio Nocionol de Petróleô - ANP em função de

hover o empreso-outoro supostomente (i) ostentodo bondeiro de umo

distribuidoro e odquirido combustível de outro é (ii) deixodo de exibir

quadro informotivo com es dodos do posto revendedor e do órgão

fiscolizodor, em violação oos orts. 70, Vlll e 17, § 2p, da portorio ANAP

I J
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116/2000 e ort. 3e, XV, do Lei 9.847/1999. 2. lmportante frisar que o

simples encaminhamento do procedimento administrativo para

realização da instrução, por constituir mero ato de expediente que

impõe a lógica procedimental, não tem, em verdade, o condão de

interromper o prazo prescricional, vez que não se encaixa às

hipóteses previstas no art. 2s da tei 9.873/99.3. Extrapolado o

peÍíodo de 3 (três) anos previsto no § 1e, do àrt. 1e, da Lei

AS73l:rggg entre a data da lavratura do auto de inÍração

(29.08.2000) e o despacho de natureza saneadora que determinou

remessa de sua cópia à autuada com o fim de que ela, querendo,

apiesentasse alegações finais (22.06.20M), forçoso reconhecer a

ocorrência da prescrição intercorrente da pretensão punitiva da

Administração. 4. Recurso de apetoçõo conhecido e provido

poro, reconhecido o prescrição intercofiente, declorar a nulidode do

procedimento odministrativo, bem como dos penolidodes dele

decorrentes. lnvertidos os ônus do sucumbência. (TRF7 Numeraçõo

Única: OOO48O6:82.2007.4.07.i811 APEUçÀO CíVEL N.

2007.38.71.004824-7/M6.Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL

KASSTO NUNES MARQUESJ (negritei)

Como visto, verificada a inércia do órgão julgador administrativo, a

prescrição intercorrente deve ser reconhecida, com a declaração de nulidade do

procedimento administrativo, cumprindo ressaltar se tratar de uma matéria de ordem

pública, que pode ser arguida inclusive de ofício pelo órgão julgador.

III.2 - DO MÉRIO - DOS FUNDAMENTOS PARA A REFORMA DO JULGADO

' Caso esta Turma Julgadora não acolha o pedido de'(i) prescrição

intercorrente com a declaração de nulidade do procedimento administrativo, o que de
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admite. por amor ao debate, sopesados os argumentos trazidos na decisão administrativa

constante à fl. 35 dos autos, tem-se que ainda assim é devida a sua reforma. Demonstra-se:

III.2.T.IMPOSSIBILIDADE DE APURAçÃO DOS PARÂMETROS UTILIZADOS PARA

ATUALI?7{çÃO DO VALOR DA MULTA - VIOLAçÃO À SEGURANçA IURíDICA, AMPLA DEFESA

E AO CONTRADITÓRIO

Recorrente não pode ser penalizado pela demora do julgamento da

defesa administrava, já que a multa aplicada no ano de 2010 totalizava em RS 20.001,00

(vinte mil e um reais), e no ano de 2O2O no valor de RS 57.601,73 (cinquenta e sete mil,

seiscentos e um reais e setenta e três centavos), o que representa quase 3 (três) vezes do

valor histórico.

Por certo que isso não se admite, "primeiro" porque não é necessário

qualquer subterfúgio, com todo o respeito, parà se compreender Que o que houve na

verdade foi guase que uma 'lpoupança forçada" em desfavor da Bozel, causado unicamente

pela demora do julgamento por mais de 10 (dez) anos da defesa administrativa; "segundo"

porque em nenhum momento foi apresentado à Recorrente os parâmetros utilizados a

título de.atualização do valor originário da multa, que quase triplicou de valor, o que

compiomete sobremaneira o princípio da segurança jurídica, caracterizando indevida a

incursão administrativa, ora combatida, sobre o patrimônio da Recorrente para fins de

exigência da multa.

Diante disso, resta inequívoco que a multa cobrada carece de validade

jurídica, tendo em vista as lacunas e a imprecisão sobre os acréscimos ao valor originárig da

multa, o que compromete o direito dê sua defesa. E tal não se admite na medida em que na

CF/19S8 tais prerrogativas dos administrados ou jurisdicionados estão previstas, não como

entraves da legislação, mas devem ser observadas, efetivamente, em virtude da eficácia

plena e imediata de tais direitos.

I

I,1
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Ora., a CF /7988 assegura a todos o direito da efetiva defesa em sede

administrativa ou judicial, das incursões do Poder Público sobre bens e garantias individuais,

a saber, liberdade e patrimônio, como preveem os dispositivos em tela:

"Art. 5e (... )

LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o

devido processo legal;

LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos

acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa,

com os meios e recursos a ela inerentes;"

Sobre o tema, são inúmeras as decisões administr:ativas e judiciais pátrias

que fulminam de morte, decísões e multas deflagradas pela Administração Pública, sem a

possibilidade do exercício efetivo do contraditório e do direito de defesa como se dá no

presente caso, uma vez que em nenhum momento foi apresentado à Recorrente os

parâmetros utilizados a titulo de atualização do valor originário da multa, que

absurdamente e sem a devida apresentação dos criterios utilizados, fora majorado, ferindo

demasiadamente o.princípio da segurança jurídica.

Neste sentido, faz jus à Recorrente ao cancelamento das sanções . e

penalidades anunciadas pelo auto de infração, em atendimento aos princípios da

segurança jurídica, ampla defesa e do contraditório todos devidamente violados no

presente caso.
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11.2.2.- DA VtOtAçÃO AOS PRrNCíPIOS DA RAZOABItIDADE E PROPORCIONALIDADE

Não é demais dizer que merece reforma o ato administrativo que invoca a

sanção, sem aferir à luz dos princípios da razoabilidade e. da proporcionalidade e a

extensão das irregularidades.

Consoante vasta doutrina a respeito, o princípio da razoabilidade encontra

assentimento na "ajustabilidade - adequabilidade" da medida administrativa no que tange à

aplicação da lei diante do caso concreto, qual seja, a observância de cri!érios mínimos do

que seja usual e razoável.

. A proporcíonalidade, por sua vez, deriva da aplicação da razoabilidade, de forma

que os meios que conduzem à consecução das finalidades, quando exoúitantes, excedem à

razoabilidade, eis que imoderadas.

A proporcionalidade significa que a aplicação da regra jurídica concreta deve ser

norteada pelo resultado que se busca atingir. lnterpreta-se e aplica-se cada regra jurídica em

função do resultado a ser obtido. Não se admite interpretação que desnature a regra,

tornandô-â via de sacrifício dos valores tutelados pelo ordenamento jurídico, como o

interesse público.

Nos moldes anunciados, caso tivesse o órgão ambiental prestigiado os princípios

da razoabilidade e da proporcionalidade, não teria sido levada a cabo a aplicação da

penalidade, já que a Recorrente cumpriu as suas obrigações constantes do acordo setorial, e

que tudo o que deveria ter sido sanado pela Recorrente já foi, e o que não foi está amparado

por TAC com data fim em 2022, tudo devidamente legalizado pelo d. órgão ambiental.

I
-

t !
!
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Não se pretende com este Recurso Administrativo sugerir que a Autoridade deve

deixar de exercer seu dever de fiscalizar os empreendimentos aderentes do Acordo Setorial.

Ocorre que ao fazê-lo, deve sempre ter.em mente que bs princípios da razoabilidade e da

proporcionalidade na apuração de eventuais infrações são normas fundamentais e que

sendo assim devem. sempre ser observadas.

Cumpre salientar que a sanção aplícada no contexto do direito administrativo,

como produto da manifestação de vontade do.Estado, também se sujeita aos primados da

legalidade, entendida como aplicação adequada da lei ao caso concreto.

Respeitadas as atribuições do órgão ambiental, faz jus à Recorrente ao

cancelamento das sanções e penalidades anunciadas pelo auto de infração, em

atendimento aos princípios da razoabilidade e da proporcion a lidade, ou quando menos a

sua minoração.

Êventualmente, no caso de se manter. mva lor título de multa, deve seÍa

levado em consideração o valor originárig, qual seia. RS 20.001.00 (vinte mil e um reais),

sem acréscimo de iuros e correção monetária, incididos em razão da demora do

iulgamento por parte Administracão Pública.

IV - DO PEDIDO

Diante do exposto, e, considerando que já se passaram 10 (dez) anos da

assinâtura do TAC discutido nos presentes autos, em que tudo o que devqria ter sidô sanado

pela Recorrente já foi, e o que não foi está amparado por aditivo ao TAC com data fim em

2022, requeí a empresa recorrente, sopesadas as circunstâncias do caso concreto, seja

provido o presente Recurso Administrativo a fim de que seja:

(l) Reconhecida a prescrição intercorrente, com a consequente
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, ,r', SECRETnRIA DE ESTADO DE. FAZENDA DE MINAS GERAIS
30t12t2020

DOCUMENTO DE ARRECADAçÃO ESTADUAL . 3 08.090.788/0002-67

BOZEL BRASIL S A í=Y
Més Ano dê R€,Íeíéndâ

01 a 31 h2l2O2O \i

SAO JOAO DEL REI MG

I'l' OocuÍneíno (autúaÉo diüda arNa ê pârcêranenlo)

5201052440137

Orgão:

SeÍvlço:

Receita

r 041-9 TAXA EXPEDIENTE SEMAD 293.22

TOÍAL 293,22

Em c.so ib dliviô $Erto .o DAE píocrr!.(o) SECRETARIA ESTAOO MEIO AMBIENTE E DESEWOLVIMENTO SUSTET'ITAVEI

P.guê 116 b.ncoq: BRADESCO - CAIXA ECONOITICA FEOER L - MERCANTIL OO BRASI! - SANTANDER - SICOOB

Peg[D tarÊán n6 codüpord.rí.. b.nca.Íq: Agénciâs LotéÍicâs. ii/laisBB e Baírco Postal

8.. C.ir!, ..i. docrltlJ|to d.y. .r rrcúlto .rCrdvrtr|aarb pafa l..fill| do códfo'Ô barrú cr nnha dgffár.L

'aut"nti""ça,
TOTAL RS 293,22

85650000002 6 93220213201 I 23012520105 6 24401370137 4

ililfii i iit ii iii iit i ii] l lfi i iI ii iu ii 11 ii fi] ll] ti tii ifi t ii ii 1 t

.,. SECRETARIA DE ESTADO DE
FAZENDA DE MINAS GERAIS

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL .

BOZEL BRASIL S A

\sAo JoAo DEL REt MG

08.090.788/0002-67

625

NÚmero do Docúmênro

5201052440137

293 22R$

R$

R$
AutenticaÇão

625

SECRETARIA ESTADO MEIO AMBIENTE E
ANALISE RECURSO INTERPOSTO, AUTO DE INFRACAO

Í

unha Digirávtr: 85650000002 6 93220213201 I2301?520105 6 24401370137 4

2.ienfroÉ ridmriú

l'r
| 3ot122o2o
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nulidade do procedimento administrativo;

(ll) Caso não seja acolhida a preliminar de prescrição intercorrente,

o que.se admite por rema hipótese, e se no mérito se.chegar, requer

seja reformada a decisão admínistrativa, apresentando os critérios

utilizados, revendo-a a fim de que se amolde à realidade, de acordo

com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade;

tÍfl Mantendo o valor da multa, que sejam excluídos os juros e a

correção monetária sobre o valor originário, permanecendo somente

os RS 20.001,00 (vinte mil e um reais).

Termos em que

Pede e espera provimento.

Belo HorizontdMG,0g de dezembro de 2020

t*r--

Raquel Filgue iras Varoni

OAB/MG n. 116.028

J ulia Pereira Belisário

OAB/MG n. 143.852

}(a?a
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Bozel Mineração S.A.

Rodovia BR 2GS - Km 264, Bairro: Vila

Ii rll llilliilllll Iil rlliit iilr.l I ffiti I trt

Jardim São José

)

À

)
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SEI COVMG - 22878296 - Recibo Eletrônico de Protocolo

Recibo Eletrônico de Protocolo - 22878296

UsuáÍio Extemo (signatário):
lP utilizado: ,

Data e Horário:
Tipo de Peticionamento:
Número do Processo:
lnteressados:

Clodoaldo de Souza Andrade

PÍotocolos dos Documentos (Número SEI):

- Documento PÍincipal:
- Documento Recurso Administrativo auto de infÍaÇão

https ://ww$.sei.m g.sov.bri seilcontrolador.p hp?ac tncn
uAro§

tÉ
Clodoaldo de Souza AndÍade

187.85.93.14

0911212020 t6:09:00

Processo Novo

2Ô90.0í.ooo5í 51 t2o2o-98

22878295

sFirA

O Usuário Externo acima identifrcado foi previamente avisado que ô peticionamento importa na acêitaçáo dos
termos e condiçôes que regem o processo eletrônico, além do disposto no crêdenciamênto prévio, e na
assinetura dos documentos nato-digitâis e declaraÉo de que sáo autênticos os digitalizados, sendo
responsável civil, penal e administrativamênte pelo usô indevjdo. Ainda, foi.avisado que os níveis de acesso
indicados para os documêntos estariam condicionados à análise por servidor público, que poderá alterá-los a
qualquer momento sem necessidade de prévio aviso, e de que são de sua exclusíva responsabilidade:

. a conformidade entre os dâdos infoÍmados e os documentos;

. a conservaçáo dos originais em papel de documentos digitalizados ate que decaia_o direito de revisáo
dos atos praticados no processo, para que, caso solicitado, sejam apresentados para qualquer tipo de
conferência,

. a realização por meio eletrÔnico de todos os atos e comunicaÇÕes processuais com o próprio Usuário
Externo ou. por seu intermédio, com a entidade porventurá representada,

. a observância de que os atos processuais se consideram realizados no dia e hora do recebimento pelo
SEl, considêrando-se tempestivos os praticados até as 23h59min59s do último dia do prazo.
considerado sempre o horário oficial de BrasÍlia, independente do fuso horário em que se encontre,

. a consulta periódica ao SEl, a Íim dê verificar o recebimento de intimaÇÕes eletrônicas.

A existência deste Recibo, do processo e dos documentos acima indicados pode ser conferida no Portal na
lnternet do(a) FundaÉo Estadual do Meio Ambiente.

'LHA

loll I l/01/202 t t0:
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SEI'COVMG - 2i012625 - Despacho https://www.sei.mg.gov.bri sei/controlador,php?acao-documen

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

FUNDAÇÁO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE

> Gabinete

Processo ne 2090.01.0005 L5U2O2O-98

Belo Horizonte, 11de dezembro de 2020.

Procedência: Despacho ns L4SOl2O2OIFEAM/GAB

Destinatário(s): Gláucia Dell'Areti Ribeiro
Núclêo de Auto de lnfração / Feam

Assunto: Encaminha Recurso Administrativo - Auto de lnfração np 78861201O, Processo
Administrativo COPAM/PAINe 762/20031003/2010 - BOZEL BRASIL S/A

DESPACHO

Senhora Coordenadora,

Encaminhamos, para conhecimento e providências no que couber, o presente processo contendo
recurso administraüVo encaminhado pela BOZEL BRASIL S/A, referente ao Auto de lnfração no

788612O1O, Processo Administrativo COPAM/PAINs 7 62/2OO3/OO3 /20tO.

Ressaltamos que trata-se de documentação encaminhada via peticionamento externo.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por Leticia Capistrano Campos, Chefe de Gabinete,
' i". 1,1,/17/2020, às 15:37, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6e, §

! le, do Decreto ne 47.222. de 26 de julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.ms.eovbr
n h rnn tr

informando o código verificador 23012525 e o código CRC 0208A96F.

Referência: Processo ns 2090.01.0005151/2020-98

I of I /0t/202t t0

ffi

SEI ne 23012625
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feam
FUNDAÇÁ) ESTADUAL
DO MEIO AMBIENTE

Autuado:Bozel Mineração S/A - Bozel Brasil S/A

Processo r" 7 62/ 2003 / 003 120 l0

Referência: Recurso relativo ao Auto de Infração n" 788612010, infração

gravíssima, porte médio.

AN,,íLISE

I) REIÁTÓRIO

Bozel Mineração S/A foi autuada como incursa no artigo83, Código 116, do

Anexo I, do Decreto n" 44.84412008, pelo cometimento das seguintes

irregularidades :

Descumprir determinação do COPAM referente aos

seguintes itens da I" etapa do Acordo Setorial de Ferro

Ligas e Silício Metálicofirmado em 19-07-2005:

a) Não realizou o despoeiramento no recebimento de

matérias-primas.

b) Não implantou os filtros previstos para o final de 2008.

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

um reais).

A Autuada apresentou tempestivamente sua defesa, cujos pedidos foram julgados

improcedentes, tendo sido mantida a penalidade imposta, nos exatos termos da

decisão de fls. 33.

Foi regularmente notificada da decisão em 7l/ll/2020 e protocolou Recurso

tempestivo em 09112/2020, via SEI, no qual aduziu que:

- teria ocorrido a prescrição intercorrente, fi.rndada nos arts. lo, §

Federal rf 9.87 3 199, e 21, do Decreto Federal n' 6.5 14108;

Pr!(oaolo {

l', da Lei
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I

- a multa cobrada careceria de validade, em razão de lacunas e da imprecisão

sobre os acréscimos ao valor originiírio, que teriam comprometido o exercício do

contraditório e do direito de defesa;

- teriam sido üolados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, já que

a Recorrente teria cumprido as obrigações constantes do acordo setorial e

firmado outro TAC para aquelas que ainda não o foram.

Requereu a Recorrente que seja reconhecida a incidência da prescrição

intercorrente, com a consequente nulidade do procedimento administrativo; seja

reformada a decisão administrativa, apresentando-se os critérios utilizados para a

attalização do valor da multa; sejam excluídos os juros e correção monelária,

permanecendo o valor original de R$ 20.001,00 (vinte mil e um reais).

II) FUNDAMENTAÇAO

Osmotivos apresentados pela Recorrente não são bastantes para descaracterizar a

infração cometida e, por conseguinte, tomar sem efeito a decisão que culminou

na aplicação da penalidade ao empreendimento. Senão vejamos.

II.1. DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIÀ DE A]VIPARO

LEGAL. TNDEFERIMENTO.

Contesto a tese de ocorrência de prescrição intercorrente estribada nos arts. lo,

§l', da Lei Federal n" 9.873199, e 21, do Decreto Federal n'6.514/08.

Os dispositivos da Lei Federal n" 9.873/99 e do Decreto Federal f 6.574/2008

não incidem, sequer por analogia, naqueles processos administrativos punitivos

em trâmite nos estados, em ruzáo da limitação espacial de sua aplicação ao plano

federal. E em Minas Gerais ainda não há legislação que fundamente a prescrição

intercorrente.

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

dispositivos acima referenciados aos processos adminishativos estaduais nos

C

S/ [{À

Cidade Administrativa - Prédio Minas
Rodovia Papa João Paulo ll,4'143 - Baino Sena Verde - Belo Horizo

CEP: 3'1.63G90O - Endereço eletrônico: www.feam.br
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Pareceres 14.556, de 2005, 14.897, de2009, 15.047, de 2010 e 15.233, de2013,

consoante posicionamento do Supeúor Tribunal de Justiça.

O entendimento sedimentado do Superior Tribunal de Justiça é de que são

inaplicáveis os dispositivos da Lei ú" 9,873199 às ações administrativas

punitivas ambientais dos Estados e, assim, afasta-se a prescrição intercorrente,

em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal. Confta:

ADMIMSTRATryO E PROCESSUAL CryIL.RECUR§O
ESPECIAL. MULTAADMINISTRATTVA. PROCON.PRESCRIÇÃO.
INÁPLICÁBILIDADEDALEI9.873/99ÀS AçÔES ADMTMSTRATryAS
PUNITIVASPROPOSTÁS POR ESTADOSEMT]MCÍPIOS.APLICAÇÃO
DO DECRETO ZO.9IOI32. PRESCRIÇÂOADMIMSTRATIVA
INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE
PREVISÃOLEGAL.RECURSOESPECIAL CONHECIDO
EPARCIALMENTE PROVIDO.
I. Recurso Especial interposto cotrtra acórdâo publicado na vigência
do CPC/2015. Incidência do Enunciado Adminisrativo 3/2016, do STJ
("Aos recursos interpostos com fimdamento no CPC/2015 (relativos a

decisões publicadas a partir de l8 de março de 2016) serão exigidos
os reqüsitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC").
II. Na origem, trata-se de Ação Anulatóri4 ajuizada pela parte

recorrida em face do Estado do Paranri objetivando a declaração de

nulidade da multa imposta pelo PROCON/P& aplicada em decorrência de

reclamaçâo de consumidores que teriam sido cobrados indevidamente
pela autora. A sentença julgou improcedente o pedido. O acórdão do
Tribunal de origem deu provimento à Apelação da parte recorrida,
para reconhecer a incidência da prescrição arlminisüativa
int€rcorrente, em face da aplicação analógica do disposto no art. 1o

do Decreto 20.910/32.
III. Na forma da jurisprudência desta CoÍe, firmada no julgamento

do Recurso Especial l.l15.07EIRS, sob a sistemática dos recursos
repetitivos, a Lei 9.873199 - cujo aú. 1", § 10, prevê a prescrição
intercorrente - não se aplica às âçó€s administrativas punitivas
desenvolvidas por Estados e Municípios, pois o âmbito espacial da
aludida Lei limita-se ao plano federal, nos termos de seu art. 1".
No ponto, cabe ressaltar que o referido entendimento não se

restringe aos procedimentos de apuração de infrações ambientais, na
forma da pacífica jurisprudência do STJ (Aglnt no REsp 1.608.710/PR,
RCI. MiNiSTO FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJE dC

2810812017;A$9 no AREsp 750.574lPR, Rel. Ministro SÉRGIO KUKtr IÁ,
PRIMEIRATURMA, DJe de l3l112015).
IV. O art. 1o do Decreto 20.9010Â2 regula a prescrição quinqu€nâl,
sem nada dispor sobre e prescriç:lo intercorrente. Nesse conteÍo,
diante da impossibilidade de confert interpretação extensiva ou
analógica as regras atinentes à prescrição e da estrita
aplicabilidade da Lei 9.873/99 ao âmbito federal, descabida é a

fluência da prescrição intercorrente no processo administrativo
estadual de origenr, em face da ausência de norma autorizadora.
V. Consoante a pacíÍica jurisprudência do STJ, "o rrü 1o do Decreto
20.91011932 apenas regula a prescriçâo quitrquenel, não hâvendo
previsão aceÍcâ de prescrição itrtercorrente, apenas previstâ na Lei
9.87311999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal d€
Justiçâ, não sê aplica às açõ€s âdministrativas punitivas
desenyolvidss por Estados e Municípios, em rrzão da limitâção do

ÀL 0t-

5r

à
RlJ8 ICA

q§sry

Cidade Administrativa - Prédio Minas
Rodovia Papa Joáo Paulo ll, 4í43 - Baino SeÍra Verde - Belo Horizonte/Mc

CEP: 31.63G900 - Endereço eletrônico: www.íeam.br
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âmbito espacial da lei ao plano federal" (STJ, REsp l.8l1.053/PR,
Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGLTNDÂ TURMA, DJe de
l0/092019).Nomesmo senüdo: STJ, Aglnt no REsp 1.609.487lP& Rel.
MinisEooGFERNANDES, SEGIINDA TURMA, DJe de 23102D017§gRg
no REspl.Sl3.77llP& Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA,
PRIMEIRA TllRMA,Dl ede26 I 04 D0r6.
VI. RecuÍso Especial conhecido e parcialmenle provido.

@Esp 1897072/P& Rel. Min. Assusete Magalhães, 2' Turma julg.
0 1 / 12 /2020, D l e | 0 I D n020\

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANI.]LATORIA DE DÉBITO FISCAL-
MI]LTA APLICADA PELO PROCON. PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. PROCESSO ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DO
DECRETO 20.91011932. AUSÉNCIA DE PREVISÃO LEGAL. AGRÂVO
INTERNO DA EMPRESA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

l. A parte agÍavante não apresentou qualquer fundamento capaz de reverter
as conclusões alcançadas no julgamento monocrático.

2. Com efeito, a solução adotada na decisâo vergastada se amokla à
jurisprudência desta Corte de Justiç4 que entende que o art. 10. do Decreto
20.91011932 regula somente a prescrição quinquenal, não havendo preüsão
acerca de prescrição intercorrente, prevista apenas na Lei 9.873/1999, que,

conforme entendimento do Superior Tribunâl de Justiça, não se aplica às

âções administrrtivas punitivas desenvolvidas por Estados e MunicÍpios,
em raáo do limitaçlo do âmbito espacial da lei 8o plsno federâI.
Precedentes: Âglnt no REsp. 1.665.220lDF, Rel. Min. GURGEL DE FARIA,
Dle ?5.9.2019 e Aglnt no REsp. 1.738.483/PR, Rel. Min. SÉRGIO
KUKINÂ, DJe 3.6.2019.

3. De outro lado, insta salientar que a decisão da Corte paranaense olüdou-
se em recoúecer a prescrição intercorrente com base no Decreto
20-91011932, como se depreende do seguinte excerto: a Lei Federal
9.87311999, é âplicáyel apenas nâs rções punitivâs na esfera da
Administraçío Pública Federal, não podendo ser invocada para
reconhecer a prescriçío intercorrente no campo dos órgãos estaduais e

municipais. Por isso, itrexistindo regra especíÍica pâra regular o prlzo
prescriciotral no âmbito dâ âdministrâção estadual e municipal, adota-se
o prazo previsto no Decreto 20.910/1932 (ns. 555).

4. Agravo Intemo da Empresa a que se nega provimento.

(Aglnt no REsp 1E3EE46 / P& Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1"

Turm4 julg. 30/03/2020, Df e 01 /04/2020).

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CryIL. AGRAVO INTERNO
NO RECIJRSO ESPECIAL. MT]LTA ADMINISTRATIVA.
PROCEDIMENTO ADMIMSTRATTVO ESTADUAL. LEI N.
9.873199. INAPLICABILIDADE. PRESCRIçÃO INTERCORRENTE.
DECRETO N. 20.910/32, AUSÊNCLq, DE PREVISÃO LEGAL.

l. "verifico que o acórdão recorrido está em confronto com orientação
desta Corte, segundo a qual o art. 1" do Decreto 20910132 rcWla
som€nte a prescrição quinquenal do fundo de direito, não havendo
previsão acerca de prescriçâo intercorrente do processo adminisbativo,
regulada apenas naLei n.9.ü3199, que, conforme já sedimentado no
STü não é aplicável às 8ções administrstivas punitivss desenvolvidas
por Estsdos e Municípios, em razâo da limitação do âmbito espacial
dâ lei ao plano federal" (Aglnt no REsp 1.770.878/PR, Rel. Ministra
Regina Helena Cost4 Itimeim TuÍma, Dle 2ll2l20l9).

2. Agravo interno não proüdo.

L/

9,sEirq

c

t
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uA tú €
(Aglnt no REsp 1738483 / P& Rel. Min. Sérgio Kukina l" Turm4 julg.
281 05 120 t 9, D r e $ I 06 t20 t9).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO INTERNONO RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA
COLEGIALIDADE.VIOLAÇÃO.IND«STÊNCIA. MULTA
ADMINISTRATTVA.PROCEDIMENTOADMINISTRATryOESTADUAI.
LEIN. 9.873/99. INAPLICABILIDADE.
PRESCRTÇÃOINTERCORRENTE. DECRETO N. 20.910/32.
AUSENCIA DE PREVISAO LEGAL. I.
Consoante a jurisprudência deste STJ, a legislação processual (art. 557 do
CPC/1973, equivaletrte ao art. 932 do CPCDDIí, combinados coma Súmula
568 do STJ) pemrite ao relator julgar monocraticamerterecurso
inadmissível or:' aindq aplicar a jurisprudência consolitladadeste Tribunal.
Ademais, a possibilidade de interposição de recursoao órgão colegiado
afasta qualquer alegação de ofensa ao princípioda colegialidade. Precedentes.

2. O STJpossui cntendimênto consol.idado de que a prescriçâo
intercorrente prevista trâ I*i n. 9,E73l1999 tráo se aplica às açõ€s

âdministrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios' em
razão da limitâçáo do âmbito espacial da lei ao plano federal.

Precedentes.

3. Agravo intemo a que se nega provimento.

(Aglnt no ACInt no REsp 1773408 / PR
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECI]RSO
ESPECIAL 201810267752-0, Rel. Minisao BENEDITO GONÇALVES,
órgão julgador Segunda Turmqjutg. 0 I /10/20 I 9, publ. D I e 04 I l0 120 19).

Por conseguinte, não será acatado o pedido da Recorrente de incidência da

prescrição intercorrente.

tt.z. DA MULTA. ATUALIZÀÇÁO.rr.ttrr-na.

AUTUADO. REGULARIDADE.

CIÊNCIA DO

Alegou a RecoÍrente que seria inválida a multa cobrad4 em Íazão de lacunas e da

imprecisão sobre os acréscimos ao valor originrírio, que teriam comprometido o

exercício do contraditório e do direito de defesa.

Todavia, não é procedente esse argumento. Juntamente com o Oficio n'20712020

NAVGAB/FEAIU/SISEMA, que informou a Recorrente da decisão proferida e

do prazo para apresentação de Recurso, seguiram o DAE para pagamento e a

Planilha de Atualização, emitida pela Gerência de Planejamento, Orçamento,

Contabilidade e Finanças, da qual constaram a correção monetiíria e os juros

aplicados, as datas de início e Íim da aplicação, os respectivos índices, a

aplicação da SELIC e do INPC, datas iniciais e finais e respectivos índices.
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Enfim, toda a discriminação dos fatores que levaram ao valor bruto atualizado affi

9. Assim, quanto à incidência de juros no curso do processo administrativo de

constituição de crédito não tributário decorrente de multa administrativ4
reafimamos o entendimento da AGE, o qual é, nos termos da Nota Jurídica n.
4.292D015, no sentido de que as impuglações e recursos, nos processos

adminisúativos de aplicação de multa ambienlal, não têm efeito suspensivo.
Ainda que tivessem, a decisão administrativa proferida no processo
administrativo, que confirma a juridicidade da penalidade aplicada, tem
natuÍeza meramente declaratória e, por isso mesmo, efeitos exhrnc, da mesma
forma para o caso de ser recoúecida ilegalidade na aplicação da sanção.

10. Ademais, esse entendimento é corroborado pela posterior Lei Estadual n.
21.735/2015, cuJo § 2'do aÍ. 50 prevê que a "taxa selic incide também durante
o perÍodo de suspensão da exigibilidade do cÉdito não tributário decorrente de

impugnação ou recurso". Entenda-se: até que haja decisão administativa
definitiv4 confirmadora da penalidade, o Estado não pode exigir o crédito (§ 1'
do art. 3' da Lei n.21.735/2015)Jogo, incidem juros e, a partir de 2015, de

acordo com esta mesma lei, o fator de atualização é a Taxa SELIC.
I l. Essa compreensão tem a mesma lógica do processo judicial, nos casos em
que incidem juros desde a citação, seja por ser um dos efeitos desse ato a

constituição do devedor em mor4 ou porque, em contestando a ação, ao invés
de compor a situação jurídic4 o impugnante assume o risco de sua decisão.
Entendimento diverso implica que o insurgente promoveria enriquecimento
ilÍcito em seu favor (REsp I 10.795).
12. No sentido de serem devidos juros desde a citação, em virtude de haver
uma relação jurídica prévia à obrigação de indenizar, no caso de

responsabilidade contratual, confeú os julgados do STJ - AgRg no AREsp
541927, AgRg no REsp 1.229.864 -, cujos fundamentos aproveitam para
ratificar a posição da Consultoria Jurídica no sentido de serem exigíveis juros
no cuno do processo administrativo, tendo em üsta que há morâ do devedor
decorrente de obrigsção proveniente de ato ilícito (prévio), em virtude do
qual impõe-se sanção pecuniária (infração a normas de direito ambient l).
13. Portanto, a interpretação adequada do art. 48 do revogado Decreto Estadual
t. 44.E44/08 é no sentido de que o "recolhimento" da multa Íica postergado
para o período posterior ao prazo de vinte dias (21" dia), contâdo da notificação
da decisão administrativa definitiva (§ l'do art. 48), no caso de apresentação
de defesa. Essa preüsão não afasta a data do vencimento original, à qual
retroage a decisão administrativa que corfifina a aplicação da penalidade. Em
outros termos, o devedor da multa, que opta por apresentar defesa e não faz o
pagamento, terá de fazê-lo na forma do § 1o, sob pena de inscrição em dlvida
ativa, arcando com os ônus de sua decisão.

-§

FOLHA N' <zl
o

outubro de 2020 de RS 57.601,73 (cinquenta e sete mil, seiscentos e um reais ê:

setenta e tês centavos).

Também não procede o pedido de exclusão da correção monetiíria e dos juros de

mora apresentado pela Recorrente, uma vez que desprovido de fundamento legal.

É oportuno esclÍrecer que a atualização do valor da multa se deu em

conformidade com a legislação e orientação contida na Nota Jurídica Orientadora

429212015, da Advocacia-Geral do Estado.

A título de ilustraro entendimento da AGE, cito o excerto do Parecer no

16046118:
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II.3. DO ACORDO SETORIAL. DESCI]MPRIMENTO. INTRAÇÃO

AMBTENTAL. RÂZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE.

vlol,ÀÇÃo. rNExrsrÊNcrA.

Logo, foi constatado pelo agente fiscal, em vistoria, o descumprimento de dois

itens do Acordo Setorial - l" etapa:

t AÍ. 83. Código I 16: tlescuÍpriÍ determinação ou delib€ração do Copam.

Cidade Administrativa - Prédio Minas
Rodovia Papa João Paulo ll,4143 - Baino SeÍra VeÍde - Belo HorÉont€y'Mc
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14. Trata-se, ademais, de multa aplicada com objeto certo ejá definido, ou sej4
de una obrigação coúecida do devedor. Ao âpr€sentar defesa e deixar de ,

recolher o valor da multa na dâta em que seria devida, sujeita-se o
contendor aos riscos de uma decisão declârâtóÍir desfavoráv€I, tal como
ocorre em processo judicial. O raciocínio é o mesmo.Grifei.

Firmou a RecoÍrente que teriam sido violados os princípios da razoabilidade e

proporcionalidade, já que teria cumprido as obrigações constantes do acordo

setorial e firmado outro TAC para aquelas que ainda não o foram.

Inicialmente, recordemo-nos que foi realizada vistoria às instalações do

empreendimento para aplicação do "checkllsÍ" referente ao Projeto Associado

"Plano de Ação para Adequação Ambiental e Energética do Setor de Ferro Ligas

e Silício Metrílico no Estado de Minas Gerais" e em atendimento ao Ministério

Público do Estado de Minas Gerais, consoante AF 16542/2010. Foi lavrado

então o 417886/2010, segundo o qual a Recorrente cometeu a infração prevista

no artigo 83, Código I16, do Decreto rf 44.84412008t por descumprír

determinação do COPÁM referente aos seguintes itens da 1o etapa do Acordo

Setorial de Feto Ligas e Silício Metálicofirmado em 19-07-2005:

a) Não realízou o despoeiramento no recebimento de matérias-primas;

b) Não implantou os filtros previstos para o final de 2008.

- despoeiramento no recebimento de matérias-primas;

- não implantação dos filtros, que haúa sido prevista para o final de 2008.
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Pois bem. Em sede recursal, a Recorrente apenas afirmou, vagamente, ter sido

cumprido integralmente o pactuado no Acordo Setorial.

No entanto, da análise da defesa apresentada deflui que não foram cumpridas em

sua integralidade as obrigações assumidas na lu etapa do Acordo Setorial, com o

que aquiesce a Recorrente as fls. 17. Observo que a Recorrente esclarece que

cumpriu 7 (sete) das 14 (quatorze) condicionantes propostâs na licença de

operação.

A propria Recorrente solicitou em sua defesa a dilação dos prazos estabelecidos

no Acordo Setorial firmado, em razão de justifrcativas técnicas e assumiu que

descumpriu o Acordo Setorial também nos itens I e 2 dos pedidos, todos às fls.

19.

Aqui faço um breve aparte acerca das presunções iuris tantum de legalidade e

veracidade dos atos administrativos. A presunção de que o ato administrativo foi

exarado em conformidade com as noÍnas legais e com a verdade dos fatosdeflui

da própria natuÍeza do ato adminístrativo, como ato emanado de agente

integrante da estrutwa do Estado.2L, nesse sentido, por serem relativas as

presunções, poderiamter sido desconstituídas por prova em contriário trazida por

pela Recorrente, que não considerou o ato legítimo. No entanto, não foi exitosa a

Recorrente em comprovar o cumprimento dos itens relatados, da lu etapa do

Acordo Setorial, e, assim, prevalecerão as presunções de legitimidade e

veracidade dos autos de infração e fiscalização.

Observo, finalmente, que a Recorrente requereu dilação dos prazos de instalação

dos filtros de despoeiramento - 2u etapa do Acordo - e firmou Termo de

Ajustamento de Conduta em lll05/2017 com a SEMAD e a FEAM, por meio do

qual se comprometeu â estabelecer cronograma para implementação do sistema

de despoeiramento dos fomos.

Consequentemente, sopesados todos os argumentos trazidos pela Recorrente, não

foi apresentada qualquer razão admissível para anular o auto de infração, de

modo que a manutenção da decisão proferida é medida que se impõe.

a
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\sAnte todo o exposto, considerando que não foram apresentados argumentos

capazes de descaracterizar a infração cometida, remetam-se os autos à Câmara

Normativa e Recursal do COPAM com a sugestÍio de indeferimento do recurso

interposto e manutenção da penalidade de multa, com fundamento no artigo

83, Código I16, do Anexo I, do Decreto n" 44844/2008.

É o parecer.

Belo Horizonte, 28 de fevereiro de 2021.

Arruda

Analista Ambieníal - MASP 1059325-9
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