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Govemo do Estado de Minas Gerais
Sistema Estadual de Meio Ambiente
Sêcrctaria de Estado de Meio Ambiênte e Desenvolvimento Sustentável
Diretoria da Qualidade ê cestão Ambiêniel
Gerência de Resíduos Sólidos
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Referência: Encaminhamento de Auto de lnfração No 66556/20'10
Processo no: 00312/1 995

Prezados Senhores,

Comunicamos que foi constatado o náo preenchimento do lnventário de
Resíduos Sólidos Minerários, ano base 2009 do empreendimento
descumprindo, portanto a Deliberação Normativa COPAM Nolí7/2008, ao
deixar de encaminhar eletronicamente o lnventário de Resíduos Sólidos
Minerários.

Em vista disso, foi lavrado o Auto de Infraçáo nq 66556/2010, que segue anexo.

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

Atenciosamente,

ORIGINAL ASSIT{ADO
Dra. Eleonora Deschamps

Gerente de Resíduos Sólidos

À
EMFX Mineração Ltda.
Fazenda Cambuia, s/no - Zona Rural
CEP 36.340-000 Resende Costa/MG

-.!r

Rodovia Preíeito Américo Gianetti, s/n, SerÍa Verde - EdiÍicio Minas, CEP: 31630-900
Belo Horizonte/Mc fone: 3915-1 134 homê page: elêonora.deschamps@meioambiente-mg-gov.br
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERÀI§
SISTEMA ESTADUAI DE MEIO AMBIENTE .
E RECI,'RSOS HIDRICOS . SISEMA
Conselho Estâdüal de Politica Ambiental - COP.AM
Conselho Estadual de RecuÍsos Hidricos - CERH

r. 
- AUTO DE INT'RAÇAOr N': 66556 Folhâ U2

Mnculado ! Aúo dê Fiscatização Ír"
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N SUPRAM §
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Advertêrcia 2,li Multa Simples 3- [ Multa Diária + ! Apreensâo 5- Embargo: ! de Obra ou trffi§eííãâde
de Fóricaçào 7- E Demoliçào obrâ 8- EResüitiva Direirosde Vendá D

As penalidades deverào ser descritas no campo 14

Nome do Autuado/ Empreendimento

E cPF E CNPJ tr Rc tr RGP D Titulo Eleitoral E CNH-I]F E Placa do veiculo ! R-ENAVAM

Endereço do Autuado,/ Empreendimento (Correspondência) Complemento
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CEP Cx Postâl Fone:
1 )it1 i

E-mail
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Nome do I 
o cnr.oh ido DCPF E CN?J Vinculo com o AI N"

Norne do 2" envolvido trcPF-=Erel\F, Vilculo com o AI N"

J

EndêÍ€ço da InÊação: Rua. AveddÀ Rodovia, Fazerda, etc

Complemento (apartamento. loja
ouÍos)

Bairro/Logradouro/Distrito/Localidade
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I

Fonc( )l I I

Ú úo E co.."go E Represa ! Reservatório UHE E Pesque-Pague ! Criatório I Tanqu+rede
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f lOutro

U
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n seD 6g E cónego Àeere
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Grau Minuto Segundo
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23 24 x= ll (6 digitos) I I | | (7 digitos)

Referência do Local

il 0
0( q í J ,llto.oao I

Assinatura do Agente Autuanie-MAsP/Matrícula Assinatura do Autuâdo

IO\Í; I' vrÀ B@co Autüado - I \4a veÍde PÍocesso Âdministrarivo - l' via Àzu1 Ministêrio Pliblico - 4' \Ía AmàÍEla Blúo

I I

I 
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CEP
I

Y:

I
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66 556CONTINUAÇÂO DO AUTO DE INFRÂçÃO N': Folhà 2/2
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EMFX MTNERAçÃO Ltda. (taúiz)
CNPJ: í 0.3202.19mí-38
lnsc. ÉsL: m1 088823{D95
End.: Fazênda E ú€íla qr cl& str - ZqE R.Íd
C€p: 36.340ff / ResêÍxle Cé - tilc
fd, (3213373 - 4232 / FaÍ (32) 3073 - 5156

EdF"X
MIIIERAçÀo LTDÂ.

UAL ôllmo. SÍ.

D.D. Sup€rintendênte da FundaÉo Estaduel do Mêio Ambientê (FEÂrá)

Auto de rnfrágão ne 66556/2010

o. n.e 876/2010

EMEX MINERAçÃO LÍDA-EPP, inscrita no CNPJ sob n.e

1O.32O.249/WL-38, com sede na Fazenda Extrema ou Cuba, sln", Zona Rural do no município

de Resende Costa/MG, por seu representante legal que assina ao final, vem respeitosamente

p€rante V. 5a. interpor recurso conúa o Auto de lnfração acima mencionado, perante a

Câmara Normathra e Recursal do COPAM, pelos futos e fundamentos que passâ a expor.

BREVE RESUMO OOS FATOS

A recorrente foi autuada, conforme se verifica nos autos do processo

administrativo, e multada pela Fundação Estadual de Meio AÍnbiente lFEFiMl, em 22ltO/?OlO.

Foi acusada de descumprimento de Deliberação Normativa COPAM no ]-LT lZC[,8, por "deixor

de encominhor o lnventário de Residuos Sótidu M'uenáio{ (fl. 01}- Em razão disso, teve pena

de multa arbitrada em RS Z).ü)1,0O (vinte mil e um reais).

lnconformada com a decisão, tempestivamente, interpôs recurso

administretivo em 26111y'201:0 (fls-Os). Em sua defesa, informou qtrc *todos os resíduos

gerodos no período em questão Íorom rigorosomente destino,do.s pdro empresas devidomente

licenciadas junto a6 ôí9õ6 amúentoE não ocorrendo dono§ ambientsk de quolquer

noturezo" lfls.O7l.

Ainda que estava à disposição para prestâr quaisquer informações adicionais

sobre o episódio, incJusÍve com o preenúimento de tal Ínventário eletrônico, caso ainda

:
iotrtn p

R ICÁ

EilEX ilTNERAçÃO Lrda.
Penedo(Filia!)

CNPJ: 10.320.24sl0003-08
t,lsc- Esr: m10888230257

End-: ffi Gêoíúp, s/íf - zoíta Rurâl
Cep: 36-gO-mO / ReseÍdê Costa - MG

T* (Al §r3 - 1&. t Êad: (nl §73 - 51 fi

\T
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EMFX MTNERAçÃO ltAa. (uatriz)
CNPJ: 10-320,249Ímí-:r8
lnsê- Est: mí 088823{D95
Erú.: Fazênda Eú€ína o, O.& srilo - ZoE RrC
C€p: «i.34{Xmo / Res€Ítde CÉ - iIG
ÍeL (32\ 3373 - 4232 / Fax: (32) 3(i73 - 5í56

EilFX T|NERAçÃO Ltda.
Penedo(Filial)

CÍtlPJ: í0-320-24grO0O3{8
lnsc. E*: mí 0888230257

EÍú-: FaÉfira G@írür, srÍf - Zo.ra Rural
Cêp: 36,340.000 / R€seÍÉe Costa - MG

Íd,, @1g373 - 1&. / Fa* (32):|373 - 5156HIXI.RAçÃO LTDÀ.

fosse possível. Que não apresentava histórico de condenações por infrações aÍnbientais e

não agiu com dolo ou má-fé, motívo pelo qual reivindicava a reconsideração do órgão

exclusão da pena de muha.

Mais de cinco anos se passaram sem apreciação do recurso e só em fevereiro

deste ano que o empreendedor recebeu via correios a decisão que indeferia o pedido. aos

argumentos de que os motivos elencados pela recorrente não justificavam a infração (fls. 19 a

2Ll.

Apenas agora, mais de cinco anos deoois. o recurso foi apreciado e

indeferido, com a decisão de que seja mantida a mutta gue, corrigida, úegou ao valor de

RS56.393,48 (Cinquenta e seis mil, trezentos e noventa e três reais e quarenta e oito

centavos),

Tal decisão não merece prosperar, uma vez que a recorrente não deu caso ao

excesso de demora que fez com que o valor da multa subisse absurdamente- A empresa não

pode pagar pela morosidade do Estado que, ao invés de cumprir os prazos legais ou

razoáveis, demorou mais de cinco anos parâ analiser um recurso, o que é inaceitável!

DO PRINCIPIO DA EFIOEÍICIA

Desarrazoado, ilegal e injusto que o empreendedor seja penalizado duas

vezes: pela muha que o órgão consídera cabível e pela correção do yalor que é fruto

exclusivamente da demora na análise do recurso. Quem deu causa a esse fato foi o Estado,

motivo pelo qual a recorrente não deve ser penalizada por isso.

A situação revela desobediênciâ ao Princípio da Eficiência, que foi elevada à

condição de norma constitucional através da Emenda Constitrrcional n' 19/ÍD8:

"Art,37. A odministroção público direta e indireta de quolquer dos
Poderes da Uniõo, dos Estodos, do Distrito Federal e dos Municípios
obedecerá oos pincipios de legalidode, impessoalidzde, morolidode,
publicidode e eficíàrcio e, tamtÉm, do seguinte: (...)".

uA( o

I'l §

i

nU'
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EMFX MINERAçÃO Ltda. {llatriz)

Hrflf,8ÀçÃO LTDÀ.

EilEX ilINERAçÃO Lrda.
Penedo{Filial)

CNPJ: 10.320.249/0«)348
lnsc- E*: mí 0888230257

End-: ffi Geoínip, sff - Zona Rural
Cêp: 36-340-tm / Resênd€ Cosia - MG

T€J: (321§73 - 1&. t Fax: l32l3373 - 51fi

CNPJ: í 0-3ã).2490mí -3A
lnsc. Est.: m1 08882ím95
EÍd-: Fazeídâ ExtÍena o.r cróa sríf - ZdB RÀÍia
Cep: 36.340-000 / Reseode Ccta - MG
fel l32) 3373 - 4232 /Fax: (32)3373-515ô

Para Alexandre de Morais, o "princípio do eficiêncío é o que impõe

ddministrdção pública direto e indireto e o seus agentes o persecução do bem comum, por''

meio do exercício de suas competências de Íoma imparciol, neuüo, trdnsryrente,

portícípdtiva, ef,coz. sem bÍrrxroeia e sen pre em büsco ds qualidode...'. (MORAE', Nexandre

de. Reformo AdmÍnistrotivo: Emenda Constitucional nQ 79/98. 3. ed., São Poulo : Atlos, 7999, p.

30).

E quando se fala em eficiência e qualidade não podemos deixar de ponderar

que estas não foram obsenradas na tareía estatal, na medida em que foram gastos mais de

cinco anos para apreciação de um recurso e que, ao final, o íecorrente pode seÍ prejudicâdo

sobremaneira com uma penalidade que saltou de R$ 2O-oo!0O para R$56393,48-

Assim, nestes autos, outra não foi a situação, senão a de ineficiência nos atos

administrativos.

DA PRESCHCÃO

Conforme já citado, a empresa requerente foi multada em ?21!O/2OIO, em

valor de RS 20.0O1,0O (vínte mil e um reaís), aos argumentos de descumprimento de

del iberação normãtivâ,

Ocorre que trata-sê dê processo ao qual se aplica o prazo prescricional de

cinco anoE conforme prevê o art. 2O6 do Código Civil, parágralo 5" , Ínciso l, além do art. 1e do

Decreto 20.910/32, a saber:

Art. 206.
Prescreve: (-.,)§ y fn cinco anx: I - o pretensão de cobranço de
dÍvidas líquidos canstontes de instrumento prÍblico ou portÍculor; (...)".
(cc/ 2@2)

Art. 7e

As dívidos possivos da Uniõo, dos Estados e dos Municípios, bem
assim todo e quolquer direito ou açõo contro a Fazenda federol,
estodual ou municipol, seja quol for o suo noturezo, prescrevem em

3

ia.1

W
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EMFX MINERAçÃO Ltda. (ilatiz)
CNPJ: 10.320249m1-38
lnsc. Est : 001 0888230005
End,: Fzenda E dreína qJ Crüa sff - ZaB RÍd
Cep: 36.34OOq) / R€Éen re CGta - t/E
Íd: 132) 3373 - 4&. / Fa: (32) 3373 - 5156 IIINERÀçÃ0 LTDÀ.

EilFX ilTNERAçÃO ttda.
Penedo(Filial)

Cl,lPJ: 10.3m.249/0001O8
lnsc- Est: 0Ol 08882«1257

Erú.: F@íúa Geúip, sff - Zmã Rursl
C.{p: 36-:}4O.m, Resênde Costa - MG

Í* (Al §n - 1e. / Fac (32) iX,73 - 51 56

:cinco onos contddos do dato do oto ou Ídto do quol se originore
(Decreto 2O-97o/32)

Pela leitura dos dispositivos acima, resta claro que está prescrita a obrigação

da recorrente, haja üstã o lapso temporal de cinco anos entre o protocolo e a decisão do

recurso administratÍvo, o que ultÍapassa o prazo prerricional.

Corrobora tal ass€rtiva, o entendimento da corrente que sustenta a

aplicabilidade, em casos como este, das regras de Direito Administratívo bem como do Código

Civil do Códígo Tributário Nacional (CTN).

Neste sentido. já se posicionou o Superior Tribunal de Justiça (STJ):

RECURSO ESPECIAL. MULTA APLICADA EM RNÃO DE INFRAçÃO

AMBIENTAL. EXECUçÃO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO

NACTONAL PRESCRTçÃO. OCORRÊNC\A- MANUTENÇÃO,

ENTRETANTO, DO ACÓRDÃO RECORRIDO. RECURSO DESPROVIDO. 7.

Írato-se de execução de multo (penolidode odministrotivo), não se
carocteÍizondo como tribut4 o que ofasto o incidêncio do Código
Tributário Nocionol. Aolico-se. isto sim. o prozo prescricionol de cinco
onos previsto no ort. 7e do Decreto 2O.91O/32, em otenção oo
princípio do isonomio. ió oue é esse o orozo oora os administrados
exercerem o direito de acão em desfovor da Fazenda Público. (...)
(STJ, 7.e Turma, REsp 429868/5C, Relotoro Ministto Denise Arruda,
Publicodo em j/4/2oo6).

Na doutrina, Celso Antônio Bandeira de Mello também expressamente

modificou o seu entendimento anterior, no senüdo de que seria aplicável a prescrição extraída

no Código Civil, passando então a defender a tese de que o prazo a ser aplicado é o quinquenal

(Mello, Celso Antônio Bandeira de Curso de Direito Administrativo. Í). ed., São Paulo:

Malheiros, 20O5, p, 979).

Quando se trata de débitos tributários, o prazo é de cinco anos, de acordo com

o aÍt. 174 do C&iEo Tribufário Nacional, o qual também fixa, no arL 173, igual ?rezo pata

decadência do direito de constituir o crédito tributário. Dessa forma, a doutrina e boa parte da

jurisprudência, a partir de uma leitura contextualizada dos princípircs constitucionais da

isonomiâ e da simetria, vêm propugnando pela aplicação, neste caso, do prazo prescricional de

5 (cinm) anoq tal qual preyisto no arL la do Decreto n 2O-9lO/32, que trâtã da prescrição

3

{s

ÍotxA N'

RUERICN

a7-1Ír

\N"
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EMFX I,uNERAçÃO t-tOa. (tatiz)
CiIPJ: í 0.320.249Wí -38
lnsc. Êí.: mí 08a823d)95
End.: Fâz€íÉa ÉdÍema ql Q.ü sff - Zma R,'d
Cep: 36.3«Xm / Ressrdê Cé - tlc
Íd: (32't 3373 - 4232 / Fax: (32) «173 - 5í56

flMFX
_-
MINERAÇÂO LTDÁ.

EtFx HTNERAçÃo t-toa.
Penedo(Filial)

CNPJ: í0.32o.249ttr0o108
lnsc. Eí: ml0888230257

Erd,: ffi Gaü), # - zo.a Rü-al
@: 36-310.m / R€seÍde Costa - MG

Íd,. (321§73 - W. / Farc (32) e}73 - 5156

incidente nas dÍvidas, de qualquer natureza, de titularidade dos cidadãos contra a Faze

Pública.

Sendo assim, pela análise dos autos do processo administrativo, fica patente

constatação de que a inércia e inefickia se fizeram presentes, conduzindo a uma

incontestável prescíição intercorrente do mesmo perante a Lei.

No processo em tela, verificou-se a incidência da anomalia administrativa

prevista no Decreto ns 6514 de 2OO8, vez que não hotrve esforço do Estãdo em promover os

atos necessários a impulsionar o processo, finalizando-o em tempo razoável. O Decreto n.9

6.514 de 22 de julho de 2OO8 que dispõe sobre as infrações e sanções administrativas ao meio

ambiente e estabelece o processo adminisúativo federal para apuração, prevê:

"Art.27. Prescreve em cinco onos a oção da odministroção
objetivando apuror o prática de infroções contro o meio ombiente,
contodo da dota da prático do oto, ou, no coso de infração
permonente ou continuodo, do did em que esto tiver cessodo,
(...)

§Tlncide o prescríçõo no procedímento de apuração do outo de

infroção porolísodo por moís de três onos, pendente de julgomento
ou despachq cujos autos serão orquivoda de ofício ou medionte
requeimento da porte interessoda, sem prejuizo da opuroção da
responsobilidade funcionol decorrente da parolisogão."

Tal decreto reproduz o pràzo previsto na Leí Federal n.e 9.873/1999, que em

seu art. 19, parágrafo 19, determina ã incidência da prescrição no procedimento administrativo

paralisado por mais de três anos, pendente de julgemento ou despacho, cujos autos seÍão

arquivados de oficio ou mediante requêrimento da pãrte interessada, sem prejuízo da

apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralização, se for o caso,

Nesse sentido se posiciona Cretella Júnior, quando afirma que "se folto ao oto

requisito necessário à suo eistência, se houver oJenso o principios fundomeotois do ordem

jurídica, o oto odmlnlstÍa/tiw é nulo. O oto odminist atiw nulo anffiero* aortuo não

470/4771. (grifos nosso).

o ü D§

nl

1
Fqri.a rr"

\$
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EMFX MTNERAçÃO Ltda. (tatriz)
CNPJ: 10.3m.249r0m1-38
lÍrsc. Est-: 0010888230@5
End.: Fazeída ExtE na ou Crôa srÍf -.Ara ft.Íd
cep: 36.34GOm / ReseÍxte Cosla - MG
T4.,.: (32) 3373 - 4232 / Fãx: (32) i}:i73 - 515ô

flMF"X
EltEx HTNERAçÃO Lrda.

Penedo(Filial)
CNPJ: 10.320.249/000$08
lnsc- EsL: 0O'10888230257

ErÉ-: FaeÍda Geoínip, íÍf - Zooa Ruràl
Cêp: 36-3,1o,mo,/ Rêsê{tde Cos'ta - MG

Td: (n) §73 -1m. / ÉaI: (32) :!:173 - 5156TIII{ERÀÇÃO LTDÀ.

Nessâ esteira, é pacífico o entendimento doutrinário e jurisprudencial que

autoriza que os efeitos da anulação dos atos adíninístÍâtiyos retroajaÍn às suas origens,

invalidando as consequêncías passadas, presentes e ftJturas do ato anulado.

"A odministtocão oode onulo
de vícios oue os tomom ilqtois, porque deles não se originom
dÍreitos; ou revogolos, por motivo de cofiveniêncio ou oportunidade,
respeitados os direitos adquirÍdos e ressalvoda, em todos os cosos, a
apreciação judiciaf .

Reforça a tese de que o prazo de apreciação do recurso foi excessivamente

demorado, fugindo completamente o razoável, a lei Estadual n.s 14.L84/2OO2, que dispõe

sobre o processo administrativo no âmbito da administração pública estadual, não prevê prazo

expresso para a prescrição do processo administrativo paralisado injustificedamente, como o

faz a Lei Federal n.s 9.873/1999, embora

decisão no &rÉito do oroceso administr*iro, prsrogírd oor icrral período. Longe disso, o

prâzo que o Estado levou para emitir sua decisão ultrapassou cinco anos, o que é inadmissível

e foge completamente da legislação e do Princípio da Eficiência e da Razoabilidade.

Assim, em sede de conclusão e em vista dos argumentos legais apresentadot

há que se considerar que, inexistindo prazo especÍfico na legislação estadual quanto à

prescrição intercorrente em procerço administrãtivo para a aplicação de multa ambiental,

aplica-se regra geral do DecÍeto n-ç 2O-9,:O/32, que prevê o prazo de cinco anos para a

cobrança de débito da Fazenda Pública- Logo, pelo Princípio da lsonomia, deve ser aplicada tal

regra às demais esferas da administração pública, quando nfu hâ prazo pnescricional ou

decadencial especÍfi co,

u Al- Dê

a i,i5

\í

RUSRI'-4

O

No mesmo sentido, há também que se levar em conta o entendimento dos

tribunais pátÍios, consagrado pela Súnula 473 do Supremo Tribqnal Federal:

Além disso, mister lembrar que a Constituição Federal também prevê, em seu

art. 5e, inciso Uofflll, que "o todos, no ômbito judkiol e odministrotivo, são assegurodos o

razoável duroção do prxesso e x meios que gorantdm o celeridode de suo tramitoção" .
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EMFX MINERAçÃO Lrda. (ilatriz)
G,IPJ: 10,320.2,t9Ymoí-38
lnsc. Est.: 001088823{x195
End.: Faz€nda ExheÍna ou Góa srif - Zdia R.rd
Cep: 36-34{}.üx) / Reseílde CGta - i/lc
Íd: 13213373 - 4232 / Fü: (32) 3373 - 5í56

f,§ilf'x
EilFX trrNERÂçÃO Lrda.

Penedo(Filial)
CNPJ: 10.32O,249/00OIOB
lnsc- EsL: 00í 0888230257

End.: FzeÍda G€oírh, s/no - Zona RuÊal

@: 3ô.310.000 / Resende Costa - MG
Íf,.lcl?lT3-1w / Fa: (32) «r3 - 5í56I{IIIERÀçÃO LTDÀ.

No caso em comento, o processo administrativo ficou injustificadamente

paralisado. aguardando o julgamento do recurso, no período absurdo entre 26/7Ü2010 à

OS|O2|ZOZL. Desse modo, se.ia em raáo da aplicação do prazo de três anos previsto na

legislação federal, pelo prazo geral de cinco anos aplicável às pretensões em fase de cinco anos

aplicável às pretensões em face da fazenda Púhlica, verifica-se a ocorrência de prescrição

intercorrente, motivo pelo qual deve ser declarada a prescríção da obrígação.

DA NUUDADE E AUSÊNOA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUICÂO E DE DESENVOTVIMENTO

vÁUgo E REGUTÁR

Como se não bastasse as alegações de prescrição já apresentadas, há que se

levar em conta também que não foram obedecidos os critérios legais no momento da

lavratura do auto de infração e fixação da penalidade- Por esse motivo, tais atos devem ser

considerados NULOS, pois eirados de ihgalídade.

lsso porque, nâo foram adotedos os procedimentos exigíveis e que devem

preceder os atos de sanções a eírpresâs cãrecteÍizadas como MICROEMPRESA ou de

PEOUENO PORTE. como é o caso da defendente, conforme se demonstra pelo documento em

anexo.

É previsão contida no artigo 3e da Lei Complementâr ne 123, de 14 de

dezembro de 2OO6, em que será consirJerada Microempresa a sciedade simples e o

empresário a que se refere o art.960 do Código Civil. devidamente registrados, que possuam

receita máxima anual até RS 360.000,00 {trezentos e seiscentos mil reais}, e, às empresas

assim classificadas, a legislação vigente separou normas e procedimentos distintos, visando a

tratamento dÍferenciado-

Tal regra obedece ao preceito constitucional que asseguftl tratamento

diferenciado e favorecido às Microempresas e Empíesâs de Pequeno Porte (arts, !7O, lX e

179), na tentativa de impulsionar a atuação das pequenas empresas no mercado, e mantê-las

em atividade pêrmaflente. Destâ forma, o novo fstatuto edentrou na esfera do direito

administrativo, sobretudo, por promover uma séríe de aherações nas regras gerais das

RUB{lcá

F0ttiÁ

\$
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EMFX MTNERAçÃO Lrda. (llatriz)
CNPJ: 10.32024!Kmí i8
lnsc. EsL: mí088a23[95
Eod.: Fazendâ ExbeÍra qI cl& srif - Zdra 5uÍd
C€p: 36-34Gqx) / Resende Co6ta - t G
Tel: (32\ 3373 - 4232 / Fa: (32) 3:}73 - 5í56

EilFX XI{ERAçÃO Ltda.
Penedo(Filia!)

O'IPJ: 10.320.249/0OolOB
ln6c- Eí: m10888230257

Erd-: Fuêíúa Geoírip, s/Íf - Zona Rurd
Cep: 36.31o.mo / R6eíxle costa - MG

Íd,:- l§l3373 - 1W. / Fax (32) «)73 - 5156

Íiscalizacões e autuações, transformãndo-as em adu

natureza informativa e orientadoÍir, o que não ocorreu!

Também Advocacia Geral da União (AGU), em parecer consultivo e

normatizador, posicionou-se no senüdo de quê este criterio de dupla visitação, sendo a

el rma I rmativa orientadora não se restringe apenas ao aspecto trâbalhiste,

mas tem incidência também nos aspêctos metrológico, sanitário, ambiental e de segurança,

conforme art- 55 da Lei Complementar ns 123, de 14 de dezembro de 20O6, abaíxo descrito:

"Art. 55. A fiscolizoção, no que se refere oos ospedos trobolhista,
metrológico, sonitário, ombientol, de seguronça, de relações de

consumo e de uso e ocupoção do solo dds micíoempresds e dds

empresos de pequeno porte, deverá ser prioritoriomente orientodord
quondo o otividode ou situoçõq por suo noturezo, comportar grou

de risco compatível com esse prxedi nento".

Também no artiso 50 do decreto estadua I 47 -38312oL8 tem essa orevisão lesal. conforme

o úAt oi

l4a.

fOUü Ir.

RdsR ICt

abaixo descrito:

"Art. 50 - A fiscolizoçõo terá sempre notureza orientadora e, desde
que não sejo verificodo dano ombiental, deverá ser oplicoda a
notificação paro reguloizor a sítuoçõo constotdda, quondo o infrotor
for:
I - entidode sem fins lucrativos;
ll - mícroempresa ou empreso de pequeno porte;
ll I - microempree ndedor individual;
lV - ogricultor fomilior;
V - propietário ou pusuidor de im&el rurol de oté quotro môdulu
f,scois;
Vl - proticonte de pesco omodora;
Vll - pessoo física de boixo poder dquisitiw e boíxo grau de
instrução."

É exatamente o grre (rcoÍTe Íx) caso ern questiio, no qual não foi observado o

critério da dupla visitação, sem que a defendente tenha sido avertida nem orientada antes da

emissão do mencionado Àuto de ínfração. A proposito do tema. assim s€ posiciona o E.

Superior Tribunal de lustíça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. AUTO DE

INFRACÃO. NULIDADE. OUPLA VISITA. MICROEMPRESA E EMPRESA

DE PEQUENO PORTE. Correto a decisão do Reqional que considerou

W

Mu{ERAçÃoLrDÀ. i
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EMFX MINERAçÃO Ltda. (Hatriz)
CNPJ: 1 0.3202,19!(ní-38
lnsc. EsL: mí 0888230095
End-: Faz€ÍÍta Extsrla qr Cr5â Értf - kta RÍd
@: 3634{Xm , Res€nds Ccia - MG
Íet (s2l3373 - 1232,/ Fax (32) 3373 - 5ls6 'MINERÂIçÀo LrDÀ.

EilFX trtt{ERAçÃO Ltda.
Pened{Filial)

G{PJ: 10.320.249/m0}OB
lnsc- Est: 0010888230257

Erú,: Fue.lda GêoínP, s/Íro - ZoÍE Rural
C€p: 36.310.mo / R€serÉe Cosla - MG

Íe (91íJ,73 -1m / Fax: (32):|i)73 - 515ô

nulo o auto de noo te o critério
na Lei n9 72 ser o

umo mrcroempreso, Agravo de instrumento d qÍE se nego
provimento. HoNoRÁRlos ADvocATíctos. o valor fixodo pelo
Regionol nõo é excessivo, pois estâ de ocordo com o 9úmulo ns 279,

item l, do TST- Agrwo de instrumento a qtE se nega provimento.
(TST, Relotor: Kátio Mogalhões Arrudo, Dato de Julgomento:
74/O8/2O8, 6e Tunw) Grifos nossos.

Não é outra a orientação da Secretaria de Micro e Pequena Empresa, órgão do

Governo Federal, coM A CoNFIRMACÃO DA ADVOCACIA GERÁI DA UNIÃO. que ASSEGUROU A

APLI CACAO DE FISCALIZACAO ORI E RA TÂMBÉM FM RIA AM B IENTA l. como bem

RúsRtc-A

./

fol.ri^ tf
.10

pode ser verificado dâ tÍanstrição do sr?e de internet daquela Secretaria, c{xno segue;

NOTÍC'AS

SMPE garonte obrigotorieddde do Íiscalizdção orientodora poro MPEí
no campo ambientol
AGU emitiu prwr f*v'ovelâ§ mioo e pquena empra<s
A Lei Complementar n.723, de 2006, que instituiu o Estatuto Nacional
do MicroempÍesd e do Empreso de Pequeno Porte, prevê a reolizoção
de fiscalização orientodoro pelos órgãos e entidodes competentes
quando a atividode ou situação lor classificada como de baixo risco.

Publicodo: 2o/o2/2o74 77M6 Úttima modÍficação: 23/07/2014 19h@
A Advococio Gerol do União (AGU) emitiu parecer Íavorável às micro
e Wquenos empresos opós consulto da Secretorio da Micro e
Pequeno Empreso do Presidêncio do Repúblico (SMPE/PR). Ao ovolior
a divergência de entendimento entre SMPE/PR e o tnstituto Brosileiro
do Meio Ambiente e dos Recutso§ Nqturais Renováveis (IBAMA), g
AGU cseouran o oolicocão da fiscolizocõo orientadoro em motério
o m bientol I grifo ncso ).
A Lei Complementor n.723, de 2006, que instituiu o Estdtuto Nocionol
do Microempresa e da Empresd de Pequeno Porte, prevê a reolização
de fiscalização orientadora pelos orgõos e entidades competentes
quondo o atividode ou situoção for clossificodo como de boixo risco.

A lei, seaundo o AGU, nõo se restrinoe apenas ao aspedo trobolhisto.
mas tem incidêncio tombém nos aspectos metrolóqico, sonitário,
ambientol e de sequranÇa. lsso quer dizer eue, nesses casos, deve ser
obseryado o critério do duplo visito, o primeiro de orientoçõo qudnto
oo cumprimento de eventuois exilências, com píozo pon
reoulorizocão. exceto se ocorrer reincidêncio, fraude. resistêncio ou
embaroco à fiscolizocõo baixo risco.

Segundo o interpretoçõo que vinho sendo dodo pelo orgão ombientol
os compos de incidêncio metrológico, sonitário, ambientol e de
seguronça se referiom oo primeiro, o trobolhisto. Deste modo, excluía
o sua oplkoção da fiscalização ombiental e aütorizdvd que os fiscois

\l-

J
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EMFX MINERAçÃO Ltda. ([arríz)
CNPJ: 10.320249mÍ-38
lnsc EsL: mí08882Í}(X}95
End.: Faz€nda Eúema or Cr& srÍP - Zoa R.rJ
Cep: 36.310ff / Rêsende co6ia - MG
Íd: (32) 3373 - 4232 / Fax: (32) «t73 - 5156

EilEX f,tNERAçÃO ttda.
Penedo(Filial)

o{PJ: 10.320.249000109
tnsc- EsL: 0Oí 0888230257

Eíú.: Faenda Geflt , s/Íf - Zqra Rural

@: 36-340.mo,/ Resêíüe Coda - MG

EMf'X

-

MINER.Eç.{O r-TDA.
Td:' (32,l3lr3 - 1a2l Fax: (32

outudssem com multo os micro e pequends empresos no pn
visito

Só para que não restem dúvidâs, impoÉante reiterar que não houve, no caso

sob impugnação, a visita de caráter esclarecedor, quando deveriam ser anotadas as

irregularidades e concedido à impugnante o prazo necessário à regularização de eventuais

falhas.

Destâ forma, por não ter observado norma cogente, de natureza impêrative,

faltou quando da propositurâ do Auto de lnfração contÍa a impugnante, a característica que

deve conter todo e guelquer ato administrâtivo, qual seja, a legalidade, motivo pelo qual,

requer seja recebido o presente recurso e preliminarmente corsiderada 4g!4pg9pg9!!gp_9§

Auto de lnfracão. cancelando-se, por consequência, nulas as cominações aplicadas contra a

recorrente.

E, em decorrência do ordenamento legal antes mencionado, requer ainda, seja

revisto o auto de fiscalização, desta feita, nos moldes previstos pelo Estâtuto da

Microempresa, momento em que, constatadas eventuais irregularidades, seja informado às

correções necessárias, com a concessão de pÍazo garz, o respectivo saneamento.

OA NÃO OBSERVÂITOA DOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO

A legislação ambiental não pode sêr âplicâda de forma isolada, sem considerar

as demais normas (regras e princípi,os) que compõem o Direito Adminístreüvo. O ST, já decidiu

que a observâncie ao princípio da legalidade não significa se ater à letra fria da lei e não

autorizâ o afastemento dos princípios da razoabilidade e proporcíonalidade:

c.úeRrü

\-

Neste sentido, o princípio constitucionol presente no ott. 779 do
Constituição, pelo quol, todas as esferos públicos devem dor
"trotomento jurídico diferenciado pora o simplificaçõo, eliminoção ou
reduçõo de obrígoçfus legois às micÍoempresas e empresas de
pequeno porte" foi fundamentol poro ossegurar o pdrecer favorável à
SMPE. A fiscolizoção não ficou restrita apenos oo meio ambiente do
trobolho, pois isto não estsrio em sintonio com o disposto no
Constituiçõo.
hü p : //s m p e - a ov. b r / n ot i c i o s / s m o e - o a ra nte -o b r i o otor i e d a d e - d o -
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EMFX MTNERAçÃO Lrda. (llarriz)
CNPJ: í 0.320249mí €8
lnsc. EsL: ml0888230og5
End.: Faenda EÊsna ú cróa sif - Zoa Rrd
Cep: 36.34(HIO / Resen<b CGta - t G
Íd, (3213373 - 1232 / Fac (32) 3i73 - 5156 III}IERÀÇÃO LTDÀ.

ETFX f,I].IERAçÃO LtdA.
Penedo(Filial)

CIIPJ: 10.3ã.249000108
lnsc- EsL: ü) t 0888230257

EÍú-: Faênda GêoÍip, s/no - Zona Rurâl
C.êp: 36.31O-ün / Reseíúe costa - MG

Íd,:- l3,l §'r3 - 1W. / Fax (32) 3:173 - 5156

E[fiF"X

"Por forço do princípio da legalidode, o uso regular do poder
disciplinor do administroção pública deve observar o que dispõe o
ordenomento. ls não signifia, eílTetonto, que tol ue ddra *
ater à btm Ííio do l?/,, Pora que seja legÍtimo, o emprego do poder
disciplinar deve consideror não apenos o exegese gromoticol de

determinados ortigos, tomodos isolodomente, mas o intelpêncio de
todo o ordenomento em que $tú inserido. Por outros palovras, o
interpretoção deve ser, no mínimo, sistemático.
-A oplicoção de sonções em medído superior àquelas estritamente
necessários oo otendimento do interesse público, como se verificou
no coso, é mdniÍestamente ilegol (art. 2e, porágrofo único, inciso Vl,

da Lei n. 9-784/7999). Ã ,ei nfu ompom o o/.rsiomento dos
princípios do rozooülidode e do propotcionolidode quondo da
opli@úo do medldo soncionodom'. (GÍiÍo Nosço) seguranço
concedída íSTJ. Primeira Seção. MS ns 18023/DF. Ministro Cesar

Asfor Rocha. Julgado em 09/05/2012 e publicado em 18l05l7D1.2l.

Além do argumento acima descrito, a penalidade imposta à recorrente é

demasiadamente grave e fere o Princípio da Razoabilidade e da Proporcionalidade, que são

pilares da Admínistração Pública I

A irrazoabilidade da aplicação do dispositivo, bem como a sua contrariedade à

finalidade do processo administratÍvo, são medídas desproporcionais e é exatamente o que se

verifica no caso gue orâ se discute. A violação aos Princípios da Proporcionalidade e do

lnteresse Público não podem ser ignoradas simplesmente pela dísposição literal do dispositivo.

Em segundo lugar, porque também como estabêlece o art. 29 da Lei ng

9.784/1999, a MÍninistraÉo Pública deve obediêncía ao princípio do interesse público. Há que

salientar a imensa colaboração da atividade mineradora à consolidação da êconomia deste

país. Tanto que é disciplinada na ConstituiÉo Federal, em seu art. 176, como atividade

econômica de intêrêssê naclonal. Tudo isso repercute no desenvolvimento da economia

brasileira, o que significã crescimento do nível de emprego do país, desenvolvimento para toda

a sociedade e mais dignidade para as famílias.

A recorrente não foi advertida, conforme prevê a legislação e, por

consequência, reguer seja considerado nulo o Auto de lnÍra,f,o do qual se recoíTe e, na

remota trio&esê de ]mnutêficão da multa, reouer seiâ Íêita a Íevisão dê seu cálculo. já que

-- q.q
FOI,I4 F

W
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EMFX lrilNERAçÃO Ltda. (túatriz)
CNPJ:'10.320.249r0m1-34
lnsc. Est: 00108882«)095
End.: Fazeoda ExtÍEna ql C(óâ s/Íf - Zútâ RLrd
Cop: 36.34G{XD / Res€nde Ccta - MG
Íel: (3213373 - 4232 / Fax: (32) iB73 - 5156

f,[Wf,X
EUFX HTNERAÇÃO Ltda.

Penedo(Filial)
G,IPJ: 10.320.249/000308
lÍlsc- Est: 00í 0888230257

End-: FaÉílda Crqnip, s/Íf - Zoíra Rurâl
Cêp: 36-340-000 / Resên& Co$a - MG

Íd: (32l3Jr3 - 1A2,/ Fax (32) :lí}73 - 515ôutlrERÀçÀo LTDÀ.

se mostra desproporcional, deixando de atender aos princípios da Razoabilidade e da

Proporcíonalidade.

DAS ATEÍTUANTES REDUçÃO DA MUTTA FO§IBIUDADE. INTEUGÊNOA DO ARNGO 68,

DECRETO 44.844/2009 (vgente à época)

Levando-se em contâ que a empresa nunca havia sído autuada e sempre procurou a

regularizaçáo ambiental referente aos seus empreendimentos, há que se considerar as

atenuantes do Decreto 44.84412mE,

A Lei Estadual ne 14.184 de 30 de janeiro de 2002, que dispõe sobre o processo administrativo

no âmbito da Administração Pública Estadual, prescrevê que:

Art. 3e A norma odministrotivo será interpretodo do formo que

melhor goranta o atendimento do fim público o que se dirige.

Ademais. o artigo 66 da mencionada Lêi Estadual, perfeitamente aplicável à

espécie. dá respaldo à possibilidade de convalidação de defeitos sanáveis que não acarretam

lesão ao interesse público nem prejuízo a terceiros, senão vejamos:

Art.66 No hipótese de d decisão não ocorretor lesõo do interesse
público nem preiuízo poro terceiros, os atos que apresentorem defeito
sanável serõo convolídodos oelo Adminístrocão.

Nos termos da legislação vigente, especialmente o artigo 68 do Decreto

44-844/2OaB (yigente à época), a fiscalízação, no momento da autuação, deverá

obrigatoriamente, observar as atenuantes aplicáveis ao caso:

"Art. 68. Sobre o valor-base do multa serõo oplicodos circunstôncios
otenuontes e ogrovontet conÍorme o que se segue:
I - otenuontes:

a) a efetividode das medidas adotados pelo infrotor poro o correçõo
dos donos cousados ao meio ombiente e recursos hídricos, incluídas
medidos de repdroção ou de limitação da degrodação cousada, se
realizodos de modo imediato, hipóteses em que ocorreró o redução
da multa em üinto por cento.

0u o

I

F0IHI n"

t^"
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EMFX MINERAçÃO Ltda. (ilatriz)
CNPJ: 10.320.2i§mo1.38
Insc. Est: 0o 1088823{n95
End.: FazeÍúa EruBÍm q] C{óa str - Zooa R.fd
Cep: 36-34O-m) / Resêoda CGta - MG
Ídt l32l3373 - 482, Fax: (32) 3t73 - 5í56 MIilf,RÀçAO LTDA.

EilEX f,tNERAçÃO Uaa.
Penedo(Filial)

CNPJ: 10.320.249000108
lnsc- EsL: 00108882«)257

EÍd: ffi Gêonip, ííf - Zooa Rural
C.dp: 36.310-q[ / RcÉeode Costa - MG

Í* (p) §T3 - 1&. / Fa: (32) 3:173 - 51 56

fl§ÃF"X

b) comunicoçõo imediota do dono ou perigo à outoridode ombien
hipótese em que ocorrerá o reduçõo do multo quinze por cento;
c) menor grwidode dos fotos tendo em visto 6 fioüvos e suos

conseqüêncios paro o soúde público e para o meio ombiente e

recurcu hídicos, hipótese em que xorrerá o redução do multa em

trinta por cento;
d) trator-se o infrotor de entidode sem Íins lucrdtivos, micro-empreso,
micro-produtor rural ou unidode produtivo em regime de ogriculturo

fomilior, medionte opresentaçõo de documentos comprobotórios
otualizodos emitidos pelo órgõo comrytente, ou aindo trator-se de
infrotor de boixo nível socioeconômico com hipóteses em que

ocorrerá a redução do multa em trinto poÍ cento;
e) o colaboração do inÍrotor com os orgãos ombientois no soluçõo
dos problemos advindos de sua conduta, hipótese em que ocorrerá o
reduçõo do mufta em sté tinta por cento;

f) trotor-se de infroçõo cometida em por produtor rurol em
propriedode rurol que possuo tesen o legal devidomente overbodo e
preservodo hipótese em que ocorrerá a reduçõo do mufto em oté
trintd por cento;
g) trat(,r-se de utilização de recursos hídricos para fins exclusivos de
consumo humono, hipótese em que ocorrerá redução de trinta por
cento;
h) tratdr-se de utilizoção de recurcos hídricos poro fins
de dessedentação de animois em propiedad* rurois de Wqueno
porte, hipótese em que ocorrerá redução de tinto por cento;
i) a existência de motos ciliores e noscentes preseruadas, hipótese em
que ocorrerá o redução da multa em trinto por cento;
j) tratar-se de infrotor que detenho certificoção ombientol válido, de
adesão voluntário, devidamente oprovada pelo instituição
certificodoro, hipótese em que eoÍrerô reduçõo de trinta por cento;"

Diante dos fatos acima expostos, fica evidente que o Auto de lnfração n'

66.556/2010 faz jus das atenuant€s pÍevistas no 6""r.1q 44.844/2008 (vigente à época), uma

vez que tem apresenta atenuantes como o fato de .iamais ter deixado dê dar destinação

ambientalmente correta nos seus resíduos, assim não acarretândo nenhum dano ambientãl e

bem como, a existência de mata ciliar na propriedade, conforme Cadastro Ambiental Rural -
CAR em anexo.

Dessa forma, não howe prejuízo aos bens tutelados, vida e meio ambiente, e

por ess€ motivo, devería ter havido o beneficío da atenuente do D€creto 44.A4412cíJ[3 lvigenle

a época), com a redução da multa em 3096 por cento do valor aplicado.

RUÊRIC,T

?

FotliÁ xo

9L

\N
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EMFX MINERAçÃO Ltda. (ilatriz)
CNPJ: 1 0.32().24910001-38
lnsc. Est.: 001 08884m095
End-: Fazeítda ExÍ€ína qI Cnbã srÍro - ZoíB Für'd
Cep: 36.340tr / Reseíde Costa - MG
fel: 132) 3373 - 4232 / Fax: (32) Íl:}73 - 5156

Ã§Ãf"x
I.TINERAçÀO LTDÀ.

EilFX IINERAÇÃO UAa.
Penedo(Filial)

CI{PJ: 10-320-2,19/0003{8
lÍisc- Est: 0010888230257

ErÉ.: F@r& Geoífip, ííf - zoíE Rural

@: 36-310.0m / Re6ende Costa - MG
Í*. (n) §73 - 1W. / Farc (32) 3373 - 5156

DOS PEDIDOS

Expostos os fatos e o Direito, a recorrente requer seja o presente recebido e, após a

razões e motivações, seja reconsiderada 3 autuâção e as penalidades dela aplicadas para que:

a) Seja reconhecido o direito de orescricão pelo lapso temporal ultrapassar os 5 (cinco) anos

prevÍstos na legislação e, em consequência, seia arquívado o auto de infracão e declara

nula a penalidade de multa;

b) No caso de haver entendimento diverso, seia convertida em advertência a autuacão. de

acordo com o critério de dupla vÍsitação de natureza orientativa, que não foi observado;

c) No remoto caso de manutenção da autuação, seia revisto o valor da multa uma vez que a

recorrente não deu causa ao excesso de demora na apreciação do recurso inicial, não

podendo assim arcar com a correção imposta sobre o walor e inclusive a atenuante;

Termos em que pede deferimento.

5ão João del-Rei, 05 de março de 2021

3

I lit \

EMFX T,IIíTBÀçÃO L 
'Á.EPP

CNPJ n.e 1O.32O.249|C[X)1-38

6<Rn u P0 LU l7 CAp.^ZZ^ \LL.\L6.qc6 ooCPF
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feam
FUNDAÇÁ) ESTADUAL

DO MEIO AMBIENTE

Âutuado: EMFX Mineração Ltda.

Processo n" 3 121 799 5 I 005 12017

$

Referência: Recurso relativo ao Auto de Infração n" 66556/2010, infração

gravíssima, porte médio.

ÁNÁLISE N'132/21

r) REL,{TÓRrO

A sociedade empresiíria acima referenciada foi aufuada como incursa no artigo

83, Código 116, do Anexo I, do Decreto n" 44.844/2008, pelo cometimento da

seguinte irregularidade :

Descumprir a Deliberação Normativa COPÁM n" I 17, de 2008, ao

deixar de encaminhar elehonicamente o irmentário de resíduos

sólidos minerários, ano base 2009.

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

um reais).

Apresentou tempestivamente sua defesa, cujos pedidos foram indeferidos, na

forma da decisão de fls. 23.

A Autuada foi notificada da decisão por meio do OFÍCIo N" 32212020

NAI/GAB/FEAI!íSISEMA em 05/02/2021 e, inconformada, protocolou Recurso

tempestivo em 05/0312021, no qual argumentou, em síntese, que:

- teriam ocorrido a prescrição, firndamentada no artigo 206, §5', I, do Código

Civil e a prescrição intercorrente, conforme art. 1', do Decreto n" 20.910132, e

art. lo, §1o, da Lei Federal n" 9.873/99 e 21, do Decreto n' 6.514/08;

- deveriam ter sido aplicados os artigos 55, da Lei Complementar n" 123/2006 e

50, do Decreto n" 47 .38312018, e realizada fiscalização orientadora, considerando

que a autuada é empresa de pequeno porte, de forma que o auto de infração seria

nulo;

q
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correção imposta e aplicada a atenuante.

É o breve relatório.

ê

a
=

ID FUNDAMENTAÇÃO

Apresentou a Recorrente firndamentos Íiíticos e legais que, com o devido acato,

não são bastântes para descaractenzar a'rnfração cometida e, por conseguinte,

atfionzar a reforma da decisão que manteve a penalidade ao empreendimento.

Vejamos.

rr.1. DA PRESCRTÇÁO TNTERCORRENTE. AUSÊNCrA DE AMPARO

LEGAL. TNDEFERIMENTO.

Cidadê Administrativa - Prédio Minas
Rodovia Papa Joáo Paulo ll, 4'143 - Baino Sena Verde - Belo Horizont€r'Mc

CEP: 31.63G90o - Endêreço eletrônico: www.feam.br q

- a penalidade imposta feriria os princípios da razoabilidade e proporcionalidade;

- a Recorrente deveria ter sido advertida;

- deveriam ter sido aplicadas as atenuantes do artigo 68, I, do Decreto no

44.84412008, já que não deixou de dar destinação ambientalmente correta aos

resíduos e não acarretou dano ambiental, bem como mantém mata ciliar

preservada na propriedade.

Requereu que seja reconhecida a prescrição no procedimento administrativo; seja

convertida em advertência a autuação, de acordo com o critério de dupla

visitação de natureza orientativa; seja revisto o valor da multa, já que não deu

causa ao excesso de demora na apreciação do recurso e não pode arcar com a

A Recorrente sustentou que teria ocorrido a prescrição intercorrente,

fundamentada nos artigos l', §1", da Lei Federal n" 9.873/99 e 21, do Decreto no

6.514/08 e no Decreto rf 20.910132, bem como a prescrição quinquenal fundada

no artigo 206, §5', I, do Código Civil.

No entanto, não seú reconhecida a prescrição intercorrente, prevista na Lei

Federal f 9.873198 e seu Decreto Federal n" 6.514/08, em virtude da limitação

espacial de aplicação da lei e de seu decreto ao plano federal, consoante

posicionamento Íirmado no Superior Tribunal de Justiça. No Estado de Minas
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Gerais ainda nâo há legislação relativa à prescrição intercorrente, de modo que

não há fundamento legal para o seu Íeconhecimento.

No mesmo sentido do STJ, a Advocacia-Geral do Estado de Minas Gerais

afastou a aplicabilidade aos processos administrativos estaduais dos dispositivos

da Lei no 9.873/99 e do seu Decreto regulamentador n'6.51412008, nos Pareceres

14.556, de 2005, 14.897, de 2009, 15.047, de 2010 e 1 5.233, de 20 1 3.

Confira alguns julgados do Superior Tribunal de Justiça acerca da não

ADMINISTRATIVO. MULTA ADMINISTRATIYA. PROCED
ADMINISTRAITVO ESTADUAL. INAPLICABILIDADE DÁ
9.873/1999. PRESCRIÇÃ
INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREYISÃO LEGAI.
l. Trata-se, na origem, de demanda em que Carrefour Comércio e

Indústria Ltda. postulou o reconhecimento da prescrição de pretensâo
relativa a multa decorrente de auto de infração lavrado pela
comercialização de produtos fora das temperaturas recomendadas pelos
fabricante s.

2. Decidiu o Tribu:ral de origem: "O Decreto Federal n. 20.91011932
não trata expressÍlmente da prescrição intercorrente, mas veicula
regra de prescrição quinquenal, que se aplica à pretensâo punitiva
dos Estados, Municipios e Distrito Federal, à míngua de legislação
própria" (fl. 734, e-STJ).
3- "VeriÍico que o acórdão recorrido está em confronto com
orientação desta Corte, segundo a qual o arL 1o do Decreto
20.910132 regula somente a prescrição quinquenal do fundo de
direito, não hâvendo preyisâo âcercâ de prescrição intercorrente do
processo administrativo, regulada apenas nâ Lei n. 9.E73l99, que,
conforme já sedimeutado no STJ, não é aplicável às âções
rdministratiyas punitivas desenyolvidas por Estados e Municipios, em
Íàzâo da limitação do âmbito €spaciâl dâ lei âo plano federal"
(Aglnt no REsp 1.770.878/P\ Rel. Ministra Regina Helena CostA
Primeira Turm4 Df e 211212019). No mesmo sentido: Aglnt no REsp
1.738.483/P& Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turrna, DJe de
3/6/2019; A$g no REsp 1.566.304/P& Relator Ministro Herman
Benjamin, Segunda Turm4 DIe 3115/2016; Agbtt no REsp 1.609.487lPR, Rel.
Ministso Og Femandes, Segunda Turrn4 DJe de 23/212017.
4. Ágravo Interno não provido.
Aglnt no AREsp l749l81lDF, Rel. Min. Herman Benjamin, T2 - Segunda
Tuma, Julg. 17 105/2021 , DJe 01/07 /2021)

ADMIMSTRATTVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
MULTA ADMIMSTRATwA. PROCON. PRESCRIÇÃO.
INAPLICABILIDADE DA LEI 9.873/99 ÀS AÇÔES ADMIMSTRATIVAS
PIJ'NIITwAS PROPOSTAS POR ESTADOS E MT NICÍPIOS. APLICAÇÀO
DO DECRETO 20.910132. PRESCRIÇÀO ADMINISTRATIVA
INIERCORRENTE. AUSÉNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO
ESPECIAL CONIIECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

L Recuso Especial interposto conEa acórdâo publicado na vigência
do CPC/2015. Incidência do Enunciado Administrativo 3/2016, do STJ
("Aos recursos interpostos com flrndamento no CPC/2015 (relativos a

(AL s\)

(

Cidade Administrativa - Prédio Minas
Rodovia Papa Joáo Paulo ll, 4143 - BairÍo SeÍra Verde - Belo Horizonte/Mc

CEP: 31.630-900 - Endereço eletrônim: www.feam.br

aplicabilidade da lei federal aos processos administrativos estaduais:

Processo Administrativo EMFX MINERAÇÃO Ltda. (34935623)         SEI 2090.01.0004131/2021-87 / pg. 21



decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos
os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC").
tr. Na origem, trata-se de Ação Anulatóri4 ajuizada pela parte
recorrida em face do Estado do Paraná, objetivando a declaração de
núidade da multa imposta pelo PROCON/PR, aplicada em decorrência de
reclamação de consumidores que teriam sido cobrados indeüdamente
pela autora. A sentença julgou improcedente o pedido. O acórdão do
Tribunal de origem deu provimento à Apelação da parte recorrid4
para recoúecer a incidência da prescrição administrativa
intercorrente, em face da aplicação analógica do disposto no art. lo
do Decreto 20.910/32-

[I. Na forma da jurisprudência desta Corte, firmada no julgamento
do Recurso Especial l.l15.078/RS, sob a sistemática dos ÍecuÍsos
repetitivos, a l*i 9.E73199 - cujo ârL 1', § 1", prevê â prescriçâo
itrtercorrente - nilo se apüca às ações âdministrstiyas punitivas
desenvolvidas por Estados e Municípios, pois o âmbito espacial da
aludida Lei limitâ-se ao plano federal, nos termos de seu art. lo.
No ponto, cabe ressaltar que o referido entendimento não se

restringe aos procedimentos de apuração de infrações ambientais,
forma da pacífica jurisprudência do STJ (Aglnt no REsp 1.608.71
RCI. MiNiStTO FRANCISCO FAICÀO, SEGUNDA TURMA, DJC

28/08D017; AgRg no AREsp 750.5741PR, Rel. Ministro SÉRGIO K
PRIMEIRA TIIRMA, DJe de l3ll U2015).

IV. O art 1' do Decreto 20.9010/32 regula a prescrição quitrquenâ|,
sem trada dispor sobre o prescrição inteÍcorÍente. Nesse contexto,
diante da impossibilidade de confeú interpretação extensiva ou
analógica às regrai atinentes à prescrição e da estrita
aplicabilidade da Leí 9.873199 ao âmbito federal, descabida é a
fluência da prescrição intercorrente no pÍocesso administrativo
estadual de origem, em face da ausência de norma autorizadora.
V. Consoante a pacífica jurisprudência do STJ, "o art. l" do Decreto
20.91011932 apenas regula a prescrição quinquenal, não havendo
previsão acerca de prescrição intercorrente, apenas prevista na Lei
9,87311999, que, conforme entendimento do SupeÍior Tribunal de
Justiça, não sê aplica às âções sdministrâtivas punitivas
desenvolvidas por Estados e Municípios, em rszão da limitação do
âmbito €spacial da lei ao plano federal" (STJ, REsp 1.811.053/PR,
Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TIIRMA, DJe de
10/09/2019). No mesmo sentido: STJ, Aglnt no REsp 1.609.487lPR, Rel.
Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DIe de 23102D017i AgRg
no REsp 1.513.771lP& Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA,
PRIMEIRA TURMA , Dle de 26104D016 .

VI. Recuno Especial conhecido e parcialmente provido.

@Esp 1897072/PR, Rel. Min. Assusete Magalhâes, 2' Turma, julg.
01 / 12/2020, Dt e ro/ r2D020\

Também não se pode recoúecer a prescrição intercorrente com espeque nos

dispositivos do Decreto \" 20.910132, tese abrigada em alguns julgados do

TJMG, uma vez que o posicionamento do STJ é de que tal decreto apenas e tão

somente regula a prescrição quinquenal, que não ocorreu in casu, já que não

houve trânsito em julgado da decisão administrativa.

Quanto à aplicação do artigo 206, do Código Civil, não é cabível ao caso,

primeiro por que trata de prescrição e segundo por não se aplicar ao processo

(

Cidâde Administrativa - Prédio Minas
Rodovia Papa João Paulo 11,4143 - Baino Sena Verde - Belo Horizonte/Mc

CEP: 3í.630900 - Endereço eletrônico: www.feam.br
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administrativo. A esse respeito, observo que foi acrescentado pela MP 1040/2021

ao Código Civil o artigo 206-A, segundo o qual a prescrição intercorrente

observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão.

A Procuradoria da Fundação, unidade executora da Advocacia-Geral do Estado

emitiu, então, a Nota Jurídica n" 2512021, que concluiu que o aúigo 206-A do

Código Civil, se aplica somente às relações privadas e não regula a decadência e

prescrição administrativa, matérias inseridas na autonomia política e legislativa

dos Estados-membros, Municípios e Distrito Federal.

Observo, ainda, que o órsâo ou entidade a que se destina o par€cer da AGE

está vinculado ao entendimento ali defendido, na forma da legislação estadual

e do art. 30 e parágrafo único da Lei de Introdução às Normas do Direito

Brasileiro e, portanto, caso seja proferida por essa Câmara Normativa e Recursal

decisão de reconhecimento da prescrição intercorrente, será submetida ao

controle de Iegalidade previsto no artigo 8', VIII, do Decreto n" 44.667/2007.

Portanto, não será acolhido o pedido de reconhecimento da prescrição

intercorrente, por ausência de fundamento legal.
UAL L)§

C

=

tt2. DA AUTUÀÇÃO E DO PROCESSO. LEGÀLIDADE

REGULARIDADE. ÀTEI\TUAIITES. IIIDEFERIMENTO.

Cidade Administraüva - Prédio Minas
Rodovia Papa João Paulo ll, 4í43 - Bairro Serra Verde - Belo Horizonte/Mc

CEP: 31.630-900 - Endereço eletrônico: www.feâm.br

Arguiu a Recorrente que deveriam ter sido aplicados os artigos 55, da Lei

Complementar n" 123/2006 e 50, do Decreto n" 47.383/2018. A seu ver, deveria

ter sido primeiramente realizada fiscalização orientadora, considerando que a

aufuada é empresa de pequeno porte, de forma que o auto de infração seria nulo.

Sem razão a Recorrente, no entanto.

O Decreto Estadual n' 44.844/2008 estabelecia norÍnas para licenciamento

ambiental e autorização ambiental de funcionamento, tipificava e classificava

infrações às normas de proteção ao meio ambiente e aos recursos hídricos e

estabelecia procedimentos administrativos de fiscalização e aplicação das

penalidades. Regulamentava a Lei Estadual n' 7.772/1980, que dispõe sobre a

proteção, conservação e melhoria do meio ambiente.

q
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I Art. 29-A - A fiscalização teá semple ndureza orientadom e, desde que trão seja constalado dano ambiental, seú cabivel a
notificaçâo para rcgularização ale situaç:lo, nos seguintes câsos:
I - eDtidáde sem fiÍs lucÍâtiYos;
II - micÍoempresa ou empÍesa de pequeno po(e;
m - micÍo€mpreeÍrdedor iídiüdual;
IV - agÍicultor familiâ4
V - propd€tário ou possuidor de imóv€l ruial de até quríro úódulos fucais;
VI - pmlicante de pesca amadora;
VII - pessoa flsica de baixo poder aqüsitivo e baixo gra[ de instrução.

§ 1o - S€Íá consideÍada pessoa fisica de baixo poder âquisiúvo e baixo grau de instruçãq para fins do inciso VII do capul aquela
cuja renda familiar foÍ inferior a um salário-mhimo peÍ capita ou câdastrada em prcgramas oficiais sociais e de distribüção de
rendas dos Govemos FedeGl ou Estadual e que possuâ ensino médio fuúdamental incompleto a ser declârado sob as penas legais

§ 2' - A âusência de dmo ambiental seú c!Ítificada em formulário póprio pelo agente rcsponsável por sua lavrallrIa
(AÍigo ac.esc€ntado pelo ârt. 3' do Decreto n' 46.381, de 20112Í2013.)

Cidade Administrativa - Prédio Minâs
Rodovia Papa João Paulo ll, 4í43 - Bairro Serra Verde - Belo Horizonte/Mc

CEP: 31.630-900 - Endereço eletrônim: www.feam.bÍ

'\)

L

Pois bem. O auto de infração 66.55612010 foi lavrado em 2211012010, pelo

cometimento da infração prevista no art. 83, Código 116, do anexo I, do Decreto

n" 44.844/2008.

Àquela époc4 da lavratura, ainda não vigia o artigo 29-A1, cljo inciso II previa

ser cabível notiÍicação à microempresa ou empresa de pequeno porte,

considerando qre a frscalização deveria ter nattxeza oienladora. Tal alteração na

legislação estadual, no decreto regulamentador, só se deu ao Iinal de 2013, com

a publicação do Decreto Estadu al n" 46.381/2013, sem retroatividade expressa.

Deste modo, não alcançou os atos já praticados anteriormente no processo

estadual, dentre os quais o AI 6655612010, razão pela qual não se acatará o

pedido de anulação do auto, haja vista a inexistência de qualquer vício capaz de

lhe tirar a validade.

Nessa linha de considerações, é também necessiário afastar a advertência, já que

cabível somente quando praÍicada infração leve e, no caso dos autos, a infração

era gravíssima.

A Recorrente ainda sustentou que a penalidade imposta feriria os princípios da

razoabilidade e proporcionalidade e que deveriam ter sido aplicadas as atenuantes

do artigo 68, I, do Decreto rf 44.84412008,já que não deixou de dar destinação

ambientalmente correta aos resíduos e não acarretou dano ambiental, bem como

mantém mata ciliar preservada na propriedade.

Da análise dos autos, contudo, não decorre tal conclusão. Observa-se que a

penalidade cabível para a infração gravíssima cometida pela Recorrente era de

€
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multa simples2. Conjugando-se a natureza da infração com o porte médio,

conclui-se que está correto o valor da multa aplicada, de R$20.001,00 (vinte mil

e um reais).

Não houve, assim, qualquer violação aos princípios da razoabilidade e

proporcionalidade, como quer fazer parecer a Recorrente.

Advirto que o princípio da razoabilidade consiste na relação de congruência

lógica entre o motivo de íato (iníração administrativa) e a atuação concreta da

administração (autuação) 3. Não se constata nos autos desse processo qualquer

imposição de obrigações, restrições ou sanções em medida superior àquelas

estritamente necessárias ao atendimento do interesse público que pudessem

caractenzar agressão ao princípio da razoabilidade, mas, ao contriário, apenas a

imposição da penalidade de multa simples, no valor previsto no regulamento,

observados todos os critérios paÍa sua fixação estabelecidos no Decreto no

44.844/2008.

Também não há que se falar em violação ao princípio da proporcionalidade, já

que a competência administrativa foi exercida moderadamente, sem qualquer ato

de arbitrariedade, excesso ou insuficiência da ação administrativa. Portanto, a

conduta da Administração foi adequada, suficiente e necessiíria ao impor a

penalidade prevista em regulamento pela prática da infração.

Finalmente, quanto ao pedido de aplicação de atenuantes, afirmou que não

deixou de dar destinação ambientalmente correta aos resíduos, não acarretou

dano ambiental e mantém mata ciliar preservada na propriedade.

Noto que a Recorrente não especificou a qual(is) faria jus, apenas se limitando a

enumerá-las. Ainda, não há comprovação dessas alegações nos autos -
destinação correta e ausência de dano e mata ciliar preservada. Por outro lado,

também pondero que não são, da forma como descritas, circunstáncias

autorizadoras da aplicação das atenuantes. Portanto, diante da ausência de

Especificação d.as InAaçôes : DescuÍnprir determinaqão ou deliberâçâo do Copam.

Classificação GÍavíssima

Incidência d.a Pena MulÍa sioples

c

3 t"[-ARÉ, Édis. oi.eito do Ambiente, São Paulq 2011, 7'ed., pág. I l4l
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especificação das atenuantes pretendidas e da não comprovação das

circunstâncias alegadas nos autos, não será acatado o pedido.

rr.3. Dos JUROS DE MORA E CORREÇÃO. APLICAÇÃO. pROCTSSO

EM CURSO. LEGALIDADE.

Sustentou a Recorrente que seriam indevidos os valores correspondentes à

correção monetiiria e juros, pois o processo permaneceu paralisado por inércia da

Administração Pública.

No entanto, a attalizaçáo do valor da multa se deu em conformidade com a

legislação e orientação contida na Nota Jurídica Orientadora 4.292/2015, da

Advocacia-Geral do Estado.

A legalidade da incidência dos juros de mora in casu reside na inaplicabilidade

do efeito suspensivo à defesa e ao recurso administrativos e na natureza

declaratória da decisão. Nesse sentido, cito o excerto do Parecer n' 16.046/18

Advocacia-Geral do Estado:

9. Assim, quanto à incidência de juros no cun;o do processo aaministrativo di
corstituiçâo de crédito não tributário decorrente de multa administrativ4
reafiÍmamos o entendimento da AGE, o qual é, nos termos da Nota Jurídica n.
4.292D015, no sentido de que as impügnações e recursos, nos processos

administrativos de aplicação de multâ ambiental, não têm efeito
suspensivo. Ainda que tivessem, a decisão administrativa proferida no
processo administrativo, que confirma a juridicidade da penalidade aplicada,
tem nalureza meramente decl8ratória e, por isso mesmo, efeitos ex tunc, da
mesma forma para o caso de ser recoúecida ilegalidade na aplicação da
sanção.
10. Ademais, esse entendimento é corroborado pela posterior L€i Estâdual n.
21.735f2015, cujo § 2'do art.5'prevê que a "tâxa selic incide também durante
o período de suspensâo da exigibilidade do cÉüto não tributário decorrente de

imp"gnação ou recurso". Entenda-se: até que haja decisão âdministrâÍiya
definitiva, conÍirmadora dâ penalidsde, o Estâdo nlo pode exigir o crédito
(§ 1" do art 3' da Lei Â. 21.7352,015), logo, incidem juros e, a partir de
201í de acordo com esta mesma lei, o fator de stualizição é a Taxa
SELIC.
I l. Essa compreensâo 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 açâo, ao invés
de compor a situação jurÍdica, e impugrante assume o risco de sua decisão.
Entendimento diverso implica que o insurgente promoveria eúiquecimento
ilÍcito em seu favor @Esp I 10.795).
12. No sentido de serem deüdos juros desde a citação, em virtude de haver
üma Íelação jurídica prévia à obrigação de indenizar, no caso de
responsabilidade contratual, cotrferir os julgados do STJ - AgRg no AREsp

UDF
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541927, AgRg no REsp 1.229.864 -, cujos fimdamentos aproveitam para
ratificar a posição da Consultoria Jurídica no senÍido de serem exigíveis juros
no curlro do processo âdministrativo, tendo em vistâ que há morâ do
devedor decorrente de obrigâção provêniente de ato ilícito (prévio), em
viÉude do qual impõe-se sançâo pecuniária (infrâç:lo a normas de direito
âmbiental).
13. Portmto, a interpretação adequada do art. 48 do revogado Decreto Estadual
a. 44.844/08 é no sentido de que o "recolhinento" da multa Íica postergado
para o período posterior ao prâzo de vinte .liaq (2lo dia), contâdo da notificação
da decisâo administrativa definitiva (§ 1" do aÍ. 48), no caso de apresentaçâo

de defesa. Essa previsão nâo afasla a data do vencimento original, à qual
Íetroage a decisão administrativa que confirma a aplicação da penalidade. Em
outros termos, o devedor da multa, que optâ por apresentar defesa e não
faz o pagsmento, terá de fazêlo na forma do § 1', sob pena de inscrição
em dívida ativa, arcando com os ônus de sua decisão.
14. Trata-se, ademais, de multa aplicada com objeto certo ejá definido, ou sej4
de uma obrigação conhecida do devedor. Áo apreseutar defesa e deixar de
recolher o valor da multa na data em que seria devida, sujeits-se o
contendor aos riscos de uma decisão declaratória desfavoúvel, tal como
ocotre em processo judicial. O raciocínio é o mesmo.

Portanto, considerando todos os argumentos e provÍrs produzidos pela

Recorrente, entende-se que a infração não foi afastada nem invalidado o auto de

infração e, destarte, recomenda-se que seja mantida a decisão de imposição de

penalidade de multa, em seus exatos teflnos.

rrr) coNCLUSÃo

Ante todo o exposto, considerando que não foram apresentados pela Recorrente

quaisquer argumentos capazes de descaracterizar a infração cometida, remeto os

autos à Câmara Normativa e Recursal do COPAM e sugiro que seja indeferido o

recurso interposto e mantida a penalidâde de multa, com fundamento no

artigo 83, Anexo I, Código I16, do Decreto rf 44.844/2008.

É o parecer.

Belo Horizonte, 3 1 de agosto de 2021.

'aiuA'

Àas 'a da Lapa Gonçalves Arruda

Analista Ambieníal - MASP 1059325-9
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