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ReÍerência: Encaminhamento de Auio de lnÍraçâo
Processo COPAlvl no: i 37i1938

Prezados Senhor-es:

Comunieamos que na vistoria realizada em 4-10-2007 âs instalaçÕes dessa empresa,
verificcu-se que estêva ccciiendo a lançameRto dos efiüentes líquiclos indusiriais, sem
iratamento préyio adequado, no cónegc \-/eredas.

Em vista disso, foi lavrado o Auto cle lnÍraÉo N" F40655/2007, que estâmos
encaminhando e anexo juntamente com cápia do Auto de Fiscalização No
F-03512t2007

Na oportunidade, lembramos que, nos termos da Legislaçáo Ambiental vigente, essa empresa
dispõe cic prazo de vinte Cias, contadss do recebimento do Autc de lnfraçãc, paía apresentar
defesa êndêreçada a Fundação Estadual do Meio Ambiente, Rua Espírito Santo, 495 -
Centro, Belo HonzontclMc, CEP 301§0-030.

Aterrciosanrenle

/ C,l-,ro
Consuelo Ribeiro de Oliveira

Gerência de Desenvoivimênto e
Apoio Técnicc às Aüvidades iadustriais

A
INDUSTRIA E COMÉRCIO DE LATNCíNIOS VALE DOS BURITIS LÍDA
At Sr. Dêlísio Balisa rle Carrralho
Praça Dom Elizeu, 269 - Centrc
3860G000 - BuritisrMG

Anexosr citados

Ruâ Espírito Santo, 495 - Centro - CEP: 3016M30 - Belo Horizontê/Mc
Fone. (0 XX) 31-3219-5ü00 - e-mail: tsêm@fe3q§! - He.ne page. v\,v,-1s.feam br
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A FUNDAçAO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE (FEAM) o

o
o

ú.
.o-

Jy

Auto de lnfração n" F-0655/2007

Processo: PA/COPAM/No. 001 37l1998

INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE LATICíNIOS

VALE DO BURITIS LTDA., inscrita no CNPJ sob

o no 22.086.045/0001-63, com filial inscrita no CNPJ

sob o no 22.086.045/0003-25, estabelecida na Praça

Dom Elizeu, 269, Buritis/Mc, por seu advogado

abaixo assinado, conforme instrumento de mandato

anexo, vem respeitosamente apresentar

DEFESA ADMINISTRATIUA

contra o Auto dê lnÍraeão no F-0655/20QZ t
FiscalizaQão no F-0351212907 perante esta

respeitável Fundaçáo, sob os fatos e fundamentos

seguintes:

1. Preliminarmente, requer seja a presente dêvidamente autuada e

processada para sua regular apreciação pela autoridade competente, nos termos

do Decreto Estadual no 44.309 de 2006. G
t/ t8

s

E

eK

t

*
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Rua Matias Cardoso, 63 - Conj. 1701 a 1703 - Santo Agostinho - BH - MG - CEP 30170-914

Tel.: (31) 32914617 - www.aburachid.com.br
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I . SUMÁRIO DOS FATOS:

2. É válido esclarecer, desde já, que a EMPRESA aderiu ao

PROGRAMA MINAS AMBIENTE/LATICÍNIOS, tendo celebrado termo de

ajustamento de conduta para o seu regular licenciamento, instalação e operação

de sua Estação de Tratamento de Efluentes.

3. Esta r. Fundação lavrou os autos de infração no 0655/2007 e de

fiscalizaçáo no 351212007 , tendo sido os mesmos devidamente recebidos pela

EMPRESA apenas em 1611112007.

4. O auto de infração relata a seguinte irregularidade:

"Descumprir condicionante, não implantendo Estaçáo
de Tratamento de Elluentes e lançando efluentes
líquidos sem tatamento, conforme obseruado em
vistoia de tl-1É2007."

5. Apresênta como fundamento legal os artigos 6í e 67 do Decreto

Estadual 214.309, de 2006, incorrendo em grave omissáo quanto a modalidade de

infração praticada: Não foi indicado o tipo e se a modalidade é leve, grave ou

gravíssima.

6. Foi Íixada a multa no valor de R$1 5.001 ,O0(quinze mil reais e um

centavo), sem que fossem aplicadas atenuantes no cálculo da pena.

7. O relatório de vistoria no 0192612007, lavrado em 0411012007,

aponta uma série de medidas adotadas pela empresa para a redução do impacto

de suas atividades sobre o meio ambiênte, bem como revela o estágio avançado

das obras de sua Estação de Tratamento de Efluentes, como adiante se Íalará.

o6

2/ i8

Rua Matias Cardoso, 63 - Conj. 1701 a 1703 - Santo Agostinho - BH - MG - CEP 30170-914
Tel.: (31 ) 3291-4617 - www.aburachid.com.br
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8. O auto de fiscalização, do mesmo modo, não revela qual o tipo de

infração pretensamente praticado.

9. E o sumário dos fatos.

II -DAN LIDADE AUTO DE INFRA Ão-
OM O QUANTO AO TIPO INFRAGIONAL E
CIRCUNSTANCIAS ATENUANTES:

10. DispÕe o Decreto Estadual 44.309, de 2006, artigo 32, "in verbis"

Att. 32. Verificada a oconência de infração à
legislação ambiental ou de recursos hídricos, será
lavrado auto de infração, em 3 (três) vias, destinando-
se a primeira ao autuado e as demais à formação de
processo administrativo, devendo o instrumento
conter:

I - nome do autuado, com o respectivo endereço;

ll - o fato constitutivo da infração:

lll - a disposição leqal ou regulamentar em que
fundamenta a autuação;

lV - as circunstâncias aqravantes e atenuantes;

V - a reincidência;

Vl - aplicação das penas;

Vll - o prazo para pagamento ou defesa;

Vlll - local, data e hora da autuação;

lX - a identificação e assinatura do servidor
credenciado responsável pela autu ação;

X - assinatura do infrator ou de seu preposto, sempre
que possível, valendo esta como notificação.

-t 18

Rua Matias Cardoso, 63 - Conj. 1701 a 1703 - Santo Agostinho - BH - MG - CEP 30170-914
Tel.: (31) 3251-4617 - www.aburachid.com.br

C

ADVOG,ADOS ASSOCIAI]OS

11. A simples leitura do dispositivo regulamentar acima, constata-se
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que o auto de infração 65512007 padece de nulidade

12. Primeiro, o referido instrumento não apresenta a capitulação da

pretensa conduta infracional. Não é possível afirmar se a irregularidade,

pretensamente constatada, é uma infração leve, grave ou gravíssima e

muito menos qual foi o juízo de tipicidade realizado pelo agente fiscal.

Perqunta-se: A irreqularidade enquadra-se em qual tipo previsto no Decreto

Estadual 44.309/06? O auto de infracão não o inÍorma.

13. Segundo, embora tenha sido aplicada a pena de multa simples, o

aqente Íiscal não considerou as circunstâncias atenuantes aplicáveis êo

caso. Na pior das hipóteses, acaso entendesse como inaplicável qualquer

atenuante, o agente deveria consignar expressamente seu julgamento,

permitindo o exercÍcio da ampla deÍesa, o contraditório e, ainda, o próprio

controle de legalidade pela Administração Pública.

14. Trata-se de claro e insanável vÍcio, incorrendo o agente fiscal em

ofensa à legalidade administrativa e vulneração ao garantismo constitucional de

proteção aos acusados.

15. Por todas essas razões, salta aos olhos que o AUTO DE

INFRAçÃO deverá ser declarado nulo e, por conseqüência, detêrminado o

seu arquivamento.

III - DA INSUBSISTÊNCIA DO AUTO DE INFRACÃO
E NECESSARIO ARQUIVAMENTO:

III.A. PREVISÃO EM TERMO DE AJUSTAMENTO DE
CONDUTA ATIPICIDADE DO PEDIDO DE
PRORROGAÇAO DE PRAZO ANTERIOR
LITI S PEN DÉN CIA ADMI N I STRATIVil :

l/ t8

/0
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16. A referida condicionante para instalação e operaçâo da Estação de

Tratamento de Efluentes teve seu prazo fixado através de Termo de

Aiustamento de Conduta do Proqrama Minas Ambientê/Laticínios

17. Nesse mesmo sentido, o licenciamento ambiental da AUTUADA

foi feito de maneira extraordinária, especialíssima. Não se equipara aos

procedimentos rotineiros, tutelados pela norma do artigo 87, do Decreto

Estadual 'f4.309/06.

'18- O "Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta

Ambiental" (TAC) é um instrumento totalmente distinto da licença de operaçáo.

E um título executivo extrajudicial, celebrado pelo órgáo ambiental e particulares

para a adequação do empreendimento às normas e regulamentos

administrativos, prevendo sançÕes pactuadas. O seu fundamento normativo é a

Lei Federal 7.347185.

í8. O descumprimento das cláusulas do TAC poderão ensejar a sua

execução judicial (ressalvados eventuais vícios), com a aplicação das penas

pecuniárias que prevê e que lhe são próprias.

'19. No caso vertente, o Agente Fiscal, ignorando todos os efeitos da

celebração de termo de ajustamento de conduta, com procedimento

administrativo ainda em tramitação, decidiu autuar e aplicar a multa de

R$15.001,OO(quinze mil e um reais).

20. Simples entender que, acaso fosse demonstrado na seara

administrativa e judicial, o que não aconteceu, o descumprimento de

condicionante com prazo fixado através do TERMO DE AJUSTAMENTO DE

CONDUTA, esse r. Orgão poderia perquirir o valor das multas previstas naquele

instrumento, ressalvado o direito de defesa G 5118

Rua Matias Cardoso, 63 - Conj. 1701 a 1703 - Santo Agostinho - BH - MG - CEP 30170-914
Tel.: (31 ) 3291-4617 - www.aburachid.com.br
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21. Por outro lado, é indevida a multa administrativa em tela já que

nenhum dos tipos previstos no Decreto 44.309, de 2006, descrevem o

descumprimento de termos de ajustamento de conduta como modalidade

infracional. Caso contrário, o particular poderia ser apenado

ADMINISTRATIVAMENTE duas vezes em virtude de um mesmo fato.

22. Os princípios norteadores do direito processual civil e penal são

inquestionavelmente aplicáveis no processo sancionatório administrativo.

lnspiram todo o procedimento, revelando a garantia de um iÍer procedimental

regular e imune ao abuso e à ilegalidade.

23. Nêsse sentido, essa r. Fundação deve aplicar penalidades em

razâo de condutas que se amoldem perfeitamente nos tipos

administrativos. Trata-se do indispensável "juízo de tipicidade".

24. A propósito, a lição de Gelso Roberto Bitencourt sobre o conceito

de tipicidade:

*Tipicidade é a conformidade do fato praticado pelo
agente com a moldura abstratamente d*crita na lei
penal.(...). Um fato para ser adjetivado de típico
pr*isa adequar-se a um modelo descrito na lei
penal, isto é, a conduta praticada pelo agente deve
subsumir-se na moldura descrita na lei."
(BITENCOURT, Celso Robefto. Manual de Direito
Penal. Vol. 1. 6a. Edição. Saraiva: São Paulo, 2000.
Pag. 196)

25. A toda evidência, se houvesse inadimplemento, o que não

houve, insista-se, a pena aplicável seria aquela prevista no TAC que deu

origem a um licenciamento extraordinário (especialíssimo), ressalvado o

direito de defesa contra o mêsmo, insista-se.

26. O Decreto 44.309, de 2006, não define qualquer infração por
6 / l8
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descumprimento de prazos fixados em Termos de Ajustamento de Conduta,

sendo a pretensa conduta da AUTUADA atípica.

27. A AUTUADA apresentou três pedidos de prorrogação de prazo de

seu termo de ajustamento de conduta. A primeira, em junho de 2006 e as demais

em julho de 2006 e julho de 2007. (DOCUMENTOS ANEXOS)

28. Todavia, até esta data , a EMPRESA não recebeu qualquer resposta,

29. O direito de petição está consubstanciado na Constituição da

República de í 9BB como uma garantia fundamental do cidadão perante as

autoridades administrativas. Nesse mesmo sentido, o caráter antijurídico da

pretensa conduta infraclonal não é oponível à EMPRESA, já que foi

antecipadamente alertado o órgão ambiental sobre a necessidade de dilaçáo do

ptazo.

30. Ante a inexistência de decisão do órgão ambiental sobre os pedidos

anteriores, é imprescindível que o AUTO DE INFRAÇÃO rn casu seja

descaracterizado.

31. Simples entender que se está diante do fenômeno denominado

/3

"litispendência administrativa". sêndo ooss ível oue êsta r. Fundacão

profira decisões contraditórias nos procedimentos.

32. Por outro lado, mesmo que fossem indefe ridos os oedidos

anteriores, devêrá sêr assequrado à EMPRESA inclusive o dirêito de

33. De modo a afastar qualquer dúvida, a ATA DE REUNIÃO ( doc. no

7tt8a'.
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002876/2006), realizada em 21 de julho de 2007, com representantes da

Fundaçáo Estadual de Meio Ambiente, esclarece que este r. órgão analisaria o

pedido de prorrogação de prazo e encaminharia a sua decisão à empresa. "lN

VERBIS":

"A gerência técnica da FEAM analisará a situação
juntamente com a área jurídica e comunicará a
decisão opoftunamente à empresa."

(documento anexo)

34. ISTO POSTO, necessáúa a descaracterização do auto de infração,

seja por atipicidade da conduta, já que o ptazo paÂ a condicionante de

instalaçâo e operação da ETE foi flxado em termo de aiustamênto de condu

seja porque já existe procedimento administrativo instaurado anteriormente, no

qual se discute a prorrogação do prazo da referida condicionante, restando

caracterizada a "litisoendência administrativa".

III.b, DA FORçA MAIOR _ PARALISAÇÃO DAS
ATIVIDADES 

'NDUSIR'Á'S 
- CONTEX|O SOC'O.

ECONOMICO:

35. E ponto de fundamental importância para este caso esclarecer que a

empresa, NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2005 à MARÇO DE 2006,-

TNTERROMPEU SEU PROCESSO DE tNDUSTRIAL|ZAÇÃO .

36. Aliás, tal fato foi sobejamente demonstrado através dos documentos

que instruem os pedidos de prorrogação de prazo de sua condicionante,

protocolizados sob os no F-0531í 1/2006 e F-055687/2006. (documentos anexos)

37. Como é sabido, o setor de laticínios foi alvejado frontalmentê pela

8 / l8

Rua Matias Cardoso, 63 - Conj. 1701 a 1703 - Santo Agostinho - BH - MG - CEP 30170-914
Tel.: (31) 3291-4617 - www.aburachid.com.br

§.-

@:,

C



ffiABURACHID
ADVOGAtr)OS ASSOCIADOS

política monetária do Governo Federal. Acresça-se a tal cenário, os poucos

incentivos fiscais concedidos atividade e a margem de lucro reduzida do setor

até 2007.

38. A crise que assolou o mercado durante os anos de 2004,2005 e

meados de 2006, insista-se, não foi um problema isolado de Minas Gerais. O

Estado de São Paulo, por exemplo, sofreu grande retraçáo.

39. Conforme esclarecido anteriormente, os fomecedores de leite

optaram pela monocultura agrÍcola e, como se pode presumir, os laticinistas

passaram a sentir os impactos da oferta reduzida. Neste cenário antagônico à

realidade de outros setores, os laticinistas mineiros conseguiram sobreviver com

grande sacrifício.

40. Jamais faltou interesse ou êmpenho em daÍ cumprimento às

obrigações assumidas no Termo de Ajustamento de Conduta. Todavia, diante da

crise financeira que sofreu, a EMPRESA paralisou suas atividades industriais,

restringido-se à compra, resÍriamento e venda do leite durantê um período

de 12(doze) meses aproximadamente.

41. A atividade industrial, cuja adequação constituía objeto do Termo de

Ajustamento de Conduta, celebrado com essa r. Fundação e o COPAM, ficou

suspensa_

/6

42. Conforme cópias das Notas Fiscais e Relatórios de compra e

vênda de leite já protocolizados sob o no F0531í1/2006, resta demonstrado

que, de fato, no aludido período, não havia industrialização.

"REPASSADORA" de leite. Toda a sua venda era realizada para a empres!
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44. Dispõe o §2o, cláusula sexta, do Termo de Aiustamento dê

Conduta, "in verbis"

45. A simples leitura do parágrafo retro transcrito, verifica-se que a

EMPRESA, tenclo paralisado sua atividade produtiva que motivou a celebração

do TAC, teve também interrompidas suas obrigaçÕes por igual período.

46. Assim sendo. é forçoso e razoável concluir que a AUTUADA nãe

se encontra em mora.

47. Tal Íato fora anteriormente noticiado à Fundação Estadual de Meio

Ambiente, inclusive através de carta assinada pelo Gerente lndustrial da

empresa, Sr. Delísio Balisa de Carvalho.

48. Além disso, a empresa sofreu alteração êm seu quadro social no

período. A transferência de quotas, com o inqresso de novos sócios exiqiu

reestruturação na qerência. (vide contrato social anexo)

49. Dentre os investimentos realizados pela nova gerência, é válido o

registro de que a Estação de Tratamento de Efluentes já ultrapassou o valor de

R$í 00.000,00(cem mil reais), conforme documento anexo.

50. lsto posto, torna-se necêssário aplicar ao caso presente, a regra

prevista no Termo de Ajustamento de Conduta, cláusula sexta, §2o, que define a

4" 
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"Fica ajustado que, se ocorÍer a paralisação da
atividade produtiva, Íicarão interrompidas as
obrigações assumidas neste Termo de
Ajustamento, obrigando-se a empresa a
comunicarofatoàFEAM; e o rêtorno das
atividades exigirá o prosseguimento do
licenciamento ambêintal na ÍoÍrna da lei, com a
retomada do cumprimento dos prazos aqui
ajustados."
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prorrogaçáo dos prazos para cumprimento das obrigações à empresa que

paralisou sua atividade produtiva,

51. Ressalte-se, por fim, que a prorrogãção dos prazos náo significará

mudança nas cláusulas do TAC, mas o simples e inquestionável reconhecimento

de um direito já acordado pelas partes.

52. ASSIM SENDO, resta demonstrado que o prazo inicialmente previsto

para cumprimento da condicionante deve ser naturalmente prorrogado por

FORÇA MAIOR, inexistindo antijuridicidade na conduta da EMPRESA.

ilt. DA
DO ES DA DN M 10/86 e
,rvExrs DE DEGRADA O AMBIENTAL:

53. De acordo com o auto de infração e de fiscalização, os lanÇamentos

dos efluentes estariam em desacordo com os padrÕes estabelecidos pela

Deliberação Normativa COPAM no 10/86.

54. Ocorre que os efluentes pretensamente lançados pela EMPRESA

não foram objeto de análise pela agente fiscal, não sendo possível, por mera

presunção, afirmar que os padrÕes da Deliberação Normativa no 10/86 foram

descumpridos.

55. Neste mesmo sentido, as águas do córrego Veredas à montante e a

jusante do empreendimento não foram objeto de investigação, razão pela qual

não se pode afirmar a existência de degradação ou poluiçáo ambiental

decorrente da atividade da EMPRESA. Simples entender que grande parte do

esgoto do Município de Buritis/MG é lançado neste mesmo córrego.

56. Demonstra-se imprescindível a comprovação técnica, através de

4
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análise química, por amostragem, dos efluentes da empresa, o seu teor, volume,

forma de lançamento, sistema de controle e, principalmente, a classiÍicação e

enquadramento de seu destino, evidenciando uma conduta incompatível com

o previsto nas normas ambientais e a poluição ou degradação ambiental

causada

57. Certo é que o impacto das atividades do empreendimento foram

reduzidos em aproximadamente 70%(setenta por cento) pelas medidas de

mitigação e controle ambiental já adotadas-

58. Consoante o disposto no Relatório de Vistoria, o
EMPREENDIMENTO recebe aproximadamente 22.000 litros/dia de leite,

sendo 7.000 litros/dia resÍriados e distribuídos à Nestlé Brasil S.A., sem

qualquer pÍocesso de Íabricação de laticínios.

59. Nota-se, pois, que sua produção nominal, em média, equipara-se

aos empreendimentos de pequeno porte, cujo impacto sobre o meio

ambiente é insignificante, nos termos da Deliberação Normativa no 74, de

2004.

60. Por outro lado, o soro do leite, este sendo o principal responsável

pela degÍadação ambiental desta atividade, é devidamente segregado e

fornecido a produtores rurais. Tal fato foi constatado pelo agente fiscal, o que

corrobora para afastar a existência de degradação e a presunção de que houve

descumprimento dos padrôes fixados na DN 10/86.

61. Como se não bastasse, é pacífico na doutrina e jurisprudência que

inexiste poluição ou degradação ambiental sem que seja efetivamente

demonstrado o dano ambiental através da alteração da qualidade da água ín

casu.

62. ANTE TODO O EXPOSTO, tendo em vista a inexistência de
12t18
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constatação/veriÍicação dos efluentes líquidos do empreendimento, bem

como do corpo de água receptor, à montantê e à jusante, não é possível a

aolicacão de oua louer multa baseada em descumorimento dos Dadrões da

t9

DN COPAM 10/86 e tam oouco DOr deoradacão ou Dol oamu tca biental.

Assim sendo, o auto de infração deverá ser declaÍado insubsistente e

arquivado.

IV - DA REVISÃO DA PENA - APLICAÇÃO DE

63. Acaso ultrapassadas as preliminares e razões de mérito,

imprescindível que a multa seja reduzida, aplicando-se as circunstâncias

atenuantes em benefício da EMPRESA.

64. Dispõe o Decreto Estadual 44.309, de 2006, artigo 69:

Art. 69. Sobre o valor-base da multa serão aplicadas
circunstâncias atenuantes e agravantes, conforme o
gue se segue:

I - atenuantes:

a) a eíetividade das medidas adotadas pelo infrator
para a coneção dos danos causados ao meio
ambiente e recursos hídricos, incluídas medidas de
reparação ou de limitação da degradação causada, se
realizadas de modo imediato, hipóteses em que
oconerá a redução da multa em até um terço;

b) comunicação imediata do dano ou peigo à
autoidade ambiental, hipótese em que ocorrerá a
redução da multa em até um sexto;

c) menor gravidade dos faúos, tendo em visúa os
motivos e suas consegúências para a saúde pública e
para o meio ambiente e recursos hídicos, hipótese
em que oconerá a redução da multa em até um terço;

A) 
r31rB

Bua Matias Cardoso, 63 - Conj. 1701 a 1703 - Santo Agostinho - BH - MG - CEP 30170-914
Tel.: (31 ) 329'l-4617 - wwwaburachid.com.br

ATENUANTES:C

a



,ABUFIACHID tu

d) tratar-se o infrator de entidade sem l?ns lucrativos,
micro-empresa, micro-produtor rural ou unidade
produtiva em regime de agricultura familiar, mediante
apresentação de documentos comprobatórios
atualizados emitidos pelo órgão competente, ou ainda
tratar-se de infrator com baixo nível socioeconômico,
htpóteses em que ocorrerá a redução da multa em até
um sexto;

e) a colaboração do infrator com os órgãos ambientais
na solução dos problemas advindos de sua conduta,
hipótese em que oconerá a redução da multa em até
um sexto;

65. Já o artigo 70, do mesmo Decreto, dispóe:

Att. 70. As atenuantes e agravantes incidirão,
cumulativamente, sobre o valor-base da multa, desde
que não implique a elevação do valor da multa a mais
de 50% (cinqüenta por cento) do limite superior da
faixa correspondente, nem a redução do seu valor a
menos de 50% (cin ta Dor cento) do valor
mínimo da faixa correspondente.

66. Portanto, de acordo com os dispositivos retro, é possível a aplicação

cumulativa das atenuantes, desde que o valor final da multa não seja inferior a

50%(cinqüenta por cento) do mínimo da faixa correspondente,

67. Desse modo, dêverão ser ap licadas as atenuantes previstas nas

alíneas "a" à "e" em Íavor EMPRESA. senão veiamos:

68. No que tanqe à alínea "a", ficou deÍinitivamente demonstrado

inclusive mediante vistoria "in locu", documentos anexos e já apresentados à

esta r. Fundação, que a EMPRESA realiza a sêgregação do soro e adota

medidas para aÍastar a poluição atmosférica, tendo filtro e cata-Íuligem em

sua caldeira. Além disso, os resíduos sólidos são coletados pelo Município,

através de sistema de coleta seletiva.
t4lt8
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69. Desse modo, é patente a efetividade das medidas adotadas para a

coneção dos preÍensos danos ao meio ambiente e recursos hídricos deconentes

de sua atividade, incluídas medidas de reparação ou de limitação da

degradação.

70. No que tanqe às alineas "b"' e "e". a EMPRESA apresentou

diversas solicitaçoes anteriores de prorrogação de prazo para a instalação e

operação de sua Estação de Tratamento de Efluentes. A atividade e os efeitos

correlatos foram amplamente noticiados ao órgão ambiental.

71. Além disso, a empresa e seus representantes legais sempre

atenderam aos ofícios e notificações do Departamento Técnico, inclusive

comparecendo a reuniões paÍa elucidar dúvidas e prestar outros

esclarecimentos, conforme documentos anexos.

72. Finalmente, a celebração de Termo de Ajustamento de Conduta e a

espontânea adesão ao programa minas ambiente/laticínios revelam sua

colaboração com órgão para a regularização do empreendimento.

73. A mesma postura foi adotada durante a vistoria que culminou com a

lavratura do auto de infração.

74. No que tanqe alíneas "c" e "d". a menor gravidade dos fatos

decone da inexistência de poluição constatada pelo órgão e o médio potencial

poluidor. Além disso, trata-se empreendimento de médio porte para fins

ambientais, cuja produçáo é notadamente equiparada à empresas de pequeno

porte.

75. A estagnação do setor durante os últimos anos e a paralisação

comprovada da atividade produtiva da EMPRESA são outros fatos passíveis de

análise para a concessão destas atenuantes.

€D'. r5'rt
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76. Finalmente, os últimos investimentos realizados pelo

empreendimento, superiores à R$100.000,00(cem mil reais), impõem a
concessão das atenuantes, tendo em vista as medidas já adotadas pelo

EMPREENDEDOR. (documentos anexos)

77. Assim sendo. deverão ser concedidas as atenuantes previstas

nas alienas "a" à "e" oara oue a multa seia reduzida à s0%(cinqüenta por

cento) do valor mínimq previsto na faixa correspondente, nos termos do

artiqo 70 do Decreto Estadual 44.309/06.

V - DA CONVERSÃO DA PENA EM MEDIDAS DE
CONTROLE AMBIENTAL EM sO%(CINQUENTA
POR coM ENOAR E
REDU O DA PENA EM 50% com BASE NO
ARTIGO 50:

78. Pelo nn io da eventualidade a EMPRESA requer, desde já, a

celebração de termo de compromisso para a conversão da pena

DEFINITIVAMENTE aplicada e não sujeita a recursos administrativos, em

medidas de controle ambiental, sem prejuízo do direito de insurgir-se contra a

decisão através do Poder Judiciário, consoante o disposto no artigo 64 do

Oecreto Estadual,14.309/06.

79. Da mesma forma, após exauridos os recursos e, havendo

condenação pecuniária, requer, desde já, a celebração de termo de ajustamento

de conduta, na forma do artigo 50 do Decreto Estadual 44.309/06,

suspendendo a exigibilidade da multa até que sejam cumpridas as medidas de

controle, com a conseqüente redução em so%(cinqüenta por cento) do valor

final. Acaso cumpridas as medidas, independentemente de celebração do TAC,

requer a concessão deste benefício da mesma forma.

t61 t8
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80. Ante todo o exposto, a AUTUADA pede e

espera a nulidade do AUTO DE INFRAÇAO F-00655/2007, ou, acaso

ultrapassadas as preliminares, seja declarada a insubsistência do auto de

infração, determinando o seu arquivamento.

81. Pelo princípio da eventualidade, requer sejam

consideradas as atenuantes previstas no aÉigo 69, inciso l, alíneas "a" a "e',

cumulativamentê, para reduzir o valor base da multa à so%(cinqüenta por

cento) do valor mínimo previsto para a faixa correspondente, consoante artigo 70

do Decreto Estadual 44.309/06, observados os documentos anexos, bem como o

mais que instruirá o processo e as alegaçÕes acima.

82. Após exauridos os recursos e, havendo

condenação pecuniária, requer seja celebrado termo de aiustamento de

conduta. na forma do artigo 50 do Decreto Estadual tt4.309/06, suspendendo

a exiqibilidade da multa até que seiam cumoridas as medidas de controle, com a

/e)

conseqúente reduÇão em So%(cinqüenta oor cento) do valor final da multa

Acaso cumpridas as medidas, independentemente de celebração do TAC, requer

a concessáo do benefício da mesma forma.

83. A AUTUADA põê a salvo seu direito de

requêrer a conversão da multa definitivamente aplicada em MEDIDAS DE

CONTROLE, mêdiante assinatura de termo de compromisso, na forma do

artigo 64 do Decreto Estadual /t4.309/06, conforme protestado e requerido

no item V supra. q
t7't8
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84. Com fundamento na Lei Estadual no 14.184 de

2002. aÉiqo 90, inciso lV e artiqo 26. requer se.jam oficiados os departamentos

técnicos competentes dessa r. Fundação para prestarem todas as informaçÕes

necessárias e apresentarem os documentos pertinentes à AUTUADA, dentre os

quais os pedidos de prorrogação de prazos e documentos que os instruem

(Protocolos no F-053111/2006 e F-055687/2006) e os termos de ajustamento

de conduta celebrados, reÍerente ao Programa Minas Ambiente/Laticínios.

85. Protesta e requer provar o alegado por todos

os meios de prova admitidos em Direito, notadamente a iuntada de

documêntos, elaboração de perícia e inquirição de testemunhas.

86. Em cumprimento ao disposto no Decreto

44.309/06, artigo 35, inciso lV, os advogados abaixo assinados informam que

receberão notificações/intimações/comunicações sobre o andamento desse

processo e seus atos pertinentes, em seu escritório, localizado na Rua Matias

Cardoso, 63, Conj. 1701 a 1703, bairro Santo Agostinho, BH/MG. CEP 30.170-

9í4. Telefone: (31 )3291 -461 7.

N. termos, p. deferimento.

Por ser de JUSTIÇA e de DIREITO!

Belo Horizonte, 4 de dezembro de 2007

p.p. FREDERTCO JOSÉ GERVASIO ABURACHTD
oAB/MG 101.421
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Parêcer Técnico GEDEF no 1512019
PA: 137/1998/003/2008
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A lndústria e Comércio de Laticínios Vale dos Buritis Ltda., localizada no município de Buritis,

realiza atividade de preparação de.leite e fabricação de laticínios, de acordo com o código D-01-

06-6. Em vistoria realizad a em O4l1Ol2O07 (AF ne ú5L2120071, constâtaram que "a empresa

ainda não possui ETE completa, e assim, lança seus efluentes industriais sem tratamento

adequado no córrego Veredas. Esta atitude encontra-se em desacordo com a DN Copam 10/86 -
lançar efluente fora dos padrões estabelecidos pela mgsàa". Portanto foi lavrado o Auto de

lnfração (Al) ne 00655/2007.

Diante disso, a empresa entrou com recurso alegahdo em relação aos quesitos técnicos, item lll C

da defesa, que os efluentes lançados pela empresa não foram objeto de análise do fiscal, portanto

não pode afirmar, por mera presunção, que não atende aos padrões da Deliberação Normativa ne

10/86. Alem disso, argumentou que as águas do córrego Veredas, a montante e a jusante do

. empqeend imento, não foram objeto de investigação, razão pela qual não se pode afirmar a

existência de degradação e poluição ambiental decorrente da empresa.

DN Código Classe

A

Porte

74/04 D-01-06-6 3 M

Empreendedor: lndústria e Comércio de laticínios Vale dos Buritis

Empreendimento: lndústria e Comércio de Laticínios Vale

dos Bu ritis Ltda

Atividade: Preparãção de leite e fabricação de laticínios

CNPJ : 22.086.045/0001-63

Endereço: Praça Dom Elizeu,269

Município: Buritis

Referência: DEFESA AO AUTO DE INFRAçÃO Ne F 00655/2007 lnfração: Grave

Autora:

Rosa Carolina Amârâl -Masp 1 O77.277-0

Analista AmbÊntâl
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Alessandra Jaídim de Souza - MASP 1 227.431-2

Gerente de Monrtoramento de Efluentes - GEDÊF

essrnatura 

'' 
gfic

oau. C\1r O?

4ia

Visto Thiago Higrno Lopes da Silva

Diretoria de Gestáo da Oualidadê e Moníoramento Ambiental- DGOA

Assinâlurâ

,1_-r

Data: ' ! ü)
n)o L

0e

Rubrice da AutoÍâ Pârêcer Íécnico GEDET n!15/2019
Processo PA: 13711998/003/2008

feam

PARECER TÉCNICO

llii^"
,lq, I

ca



Outro argumento mencionado pela empresa e que a implantação da Estação de Tratamento de

Efluentes (ETE) teve seu prazo fixado pelo Termo de Ajustamento de Conduta e que a empresa

apresentou três pedidos de prorrogação do prazo do TAC. No entanto, não recebeu resposta do

órgão. (linhas 16 e 67 e 28 da defesa).

Em relação aos efluentes de laticínios, ressaltamos que apresentam uma elevada carga orgânica e

de nutrientes. O lançamento desse efluente no curso d'água sem tratamento podê ocâsionar a

depleção dos níveis (e oxigênio, em virtude da degradação da matéria orgânica, bem como

eutrofização em decorrência da presença dos nutrientes. Além disso, de acordo com o artigo 28 da

Deliberação Normativã Copam ne10/1986,

As Íontes, eÍetivo ou potenciolmente, poluidoros dos óguos devem ínformor, oo

órgão de controle ombientol, o volume e o tipo de seus eÍluentes, osêquipomentos

e díspositivos ontipoluidores existentes, bem como seus plonos de emergêncio sob

peno dos sonções cobíveis.

Portanto, o efluente da lndústria e Comércio de Laticínios Vale dos Buritis Ltda, somente poderia

ser lançado no córrego Veredas, após o tratamento pela ETE, fato que não aconteceu, pois

conforme relatório de vistoria ne OL926/2O07, a estação de tratamento de efluentes estava em

fase de implantação.

Em relação ao TAC, conforme consulta ao SIAM, foi enviado ao empreendedor em 74/06/2005

ofício DIALE np 476/2OO5 alertando sobre o prazo final, ou seja, 3L/L2/2OO5, pâra implantação e

operação da estação de tratamento de esgotos (Protocolo 17s933/05). Em 26/oil2oO6, Íoi

enviado OF.PRE 3O6|2OOG (protocolo O2O7525/2006l, notificando a empresa sobre o

descumprimento do TAC, pois a ETE não havia sido implantada. Diante disso, conforme consta no

processo de defesa, foi apresentado pelo empreendedor, pedidos de prorrogação para o

cumprimento do TAC. Contudo, os pedidos constantes no processo (737 /79981003/2008) foram

posteriores à notificação da FEAM (OF.PRE 306/2006), sendo em 14/Ol 12006 (F05311/2006), em

2L/07 /2006 (F 055687/20061 e em O6/07 /2007 (E060011/2007). Ressalto ainda que consta no

SIAM a papeleta de despacho protocolo 568994/2007, da DIALE para a Procuradoria, informando

nÕ 4 s paragrafo que a área técnica entende que a empresa descumpriu o TAC.

Rubricâ de Autora Parecer Técnico GEDEf ne15/2019
Proce5so PA: 137l1998/0O3/200a
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Desse modo, considerando os fatos acima relatados, documentos presentes no processo de auto

de infração e argumentos apresentados pelo empreendedor, este parecer sugere a análise jurídica

para avaliação sobre o encaminhamento desta autuação, ouvida a Procuradoria Jurídica da FEAM.

Anexos: OF. DIALE ns 476/2005
oF.PRE 306/2006
Documento EO'OOLT /2OOl 06/07l2OO7 .

Papeleta de Despacho ns 568994/20O7

:
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PàreceÍ Técnico GEDtt ne15/2019
Processo PA: 137l1998/003/2008
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FUNDAÇAO ESTADUAL

DO MEIO AMBIENTE

OF. DIALE n.e 47612005 Belo Horizonte, 14 de junho de 2005.

Referência: Alerta ao empreendedor
Processo n.a:'l 3711 998/00212001

Prezados Senhores:

Corrigindo a inÍormação constrante no Relatório de Vistoria n.e 008285/2004, datado
de 1-12-2004, vimos alertar que o prazo final para implantação e operação do
sistema de tratamento de efluentes líquidos industriais e sanitários é até 31-12-2005,
conÍorme Termo Aditivo de Ajustamento de Conduta assinado por esse
empreendimento perante a FEAM em ianeiro/2005.

Na oportunidade vimos reiterar a solicitação eletuada por meio do OÍício 61712004 de
22-12-2004, em relação ao Programa de Automonitoramento - cópia em anexo -
que deverá ser executado de imediato. Alertamos que o não atendimento à
determinação da FEAM sujeitará o.empreendimento às penalidades pÍevistas em lei.

Atenciosamente.

Consuelo Ribeiro de Oliveira
Gerente da Divisão de lndústria Alimentícia

À
INDÚSTRIA E COMERCIO DE LATICíNIOS VALE DOS BURITIS LTDA.

At. Sr. Delísio Boliva de Carvalho - Gerente lndustrial

Rua Praça Dom Elizeu n.e 269 - Centro
38.660 - 000 - Buritis - MG.
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Êàl'1, io*iãús8 iúgr"t (oo) gt -298-( ramal) - E mail: feam@Íeam'br - Home page: www feam br
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FUNDAÇAO ESTADUAL

DO MEIO AMBIENTE

oF.PRgNs 12006 Belo Horizonte, 26 de junho de 2006

Assunto: NotiÍicação de descumprimênto de TAC e sua execução
Processo: PA/COPAÍVVN., 001 37/1 998/002/2001

Prezados Senhores:

Vimos comunicar, por determinação do Senhor Secretário de Estado de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável - Presidente do COPAM, a não concordância em prorrogar
o pÍazo das obrigações assumidas no Termo Aditivo de Ajustamento de Conduta
Ambiental (TAC) Íirmado, conforme requerimento encaminhado por essa empresa.

Desta forma, vimos notiÍicar V.Sas. do descumprimento do prazo estabelecido no
referido TAC para implantação e entÍada em operação da estação de tratamento de
êfluentes líquidos industriais (ETE).

Para Íins comprovação do cumprimento das obrigações assumidas no TAC, essa
empresa deverá apresentar à FEAM, num pr.vo máximo de 10 (dez) dias, a contar do
recebimento deste oÍício, relatório técnico{otográf ico atualizado demonstrando a
implantação e operação da ETE, assinado pelo representante legal do empreendimento.

Ressaltamos que o descumprimento da presente solicitação implicará na aplicação das
penalidades previstas na legislação ambiental, bem como na execução do TAC Aditivo,
nos termos das cláusulas pactuadas.

Atenciosamente

llmar Bastos Santos
Presidente da FEAM

A
lndústria e Comércio de Laticínios Vale do Buritis Ltda
Praça Dom Elizeu, 269 - Centro
38.660-000 BuritiVMG

Av. Prudentê dê Morais, 1671 - Bairro Santa Lúcia-30380{00-Belo Horizonte/Mc - Fone: 31-3298-6536 - Fâx31-
3298-6539 - E-maíl: Íeam@team.bÍ - Home page: rrvww.Íeam.bÍ
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FUNDAÇÃO ESTADUAL
DO MEIO AMBIENTE

PROCESSO No 137í 9981002/2001 DOCUMENTO

@EMPREENDIMENTO: INDÚSTRTA DE LATICíNIOS VALE DOS BURITIS LTDÂ.

ASSUNTO: SITUAÇÂO ATUAL DO EMPREENOIMENTO

DE: Consuelo Ribeiro de Oliveira

PARA: Cármen Lúcia S. §jitveira

Unidade Administrativa: DIALE

Unidade Administrâtúe: PRo

\
:

h

DESPACHO

Em viíoÍia realizadà em +1G2007 Íoi con§atedo que a ETE eslá ainda em fase de implantação, sendo que
caixa de gordura, tanque de equalizeção, caixe de controle de pH, reãtor anaeóbio, tanque de aerâÉo e
tanque de decantação em alvenaria es1ão concluídos; os mêdidores de vazão e a ceixa de areia não eíão
prontos; eíão sendo conslruídas canaletas que levarão cís efluentes da fábíca até a ETE; ressaltou que a
obra da ETE eslá sendo coníruída com Íecursos próprios, no monlanle de R$ 135.870,50, e§ando previsto
o início de operaÉo em dezembro/2oo7.

Com base nas constataç€es da üsioria, en 29.'lO-20O7 foi lawado Al por descumprir condicionarúes da Licença de
OperaÉq considerando a náo implantação da estaçâo de tatamento de efruentes e o lançamento de efluentes líquidos
no cónego Veredas, após passar apenas por 4 caias dê r€{enção dê gordura.

Desta Íorma, êntênde essa área técnica que a snpresa descumpriu o TAC, que estabelêcia o prâzo atê 31]12-mO5 Wra
conclusáo ê operação da ETE, cabendo medidas juÍídicas-

Ressalta-se que a validadê dt Licênça de OperaÉo concedida em 21-11-2OO1 somênte oeira em 21-í1-2009, uma vez
que até o momento náo houve dscisão pelo seu cancêlamênto-

LOCAL E DATA

Consuêlo Ribêiro de OliveiÍa - 'l (N3762-2

Noine / iitÃ§P ou NüilãFfficuE

Aprovação GERENTE

Assinatura

Aprova(Éo DIREToR (quando nec6sáÍio)

Av- Prudeítê de Morab, í611 - Bairo Santa LricÉ - 3o:ts0-000 - Bêlo HorizoÍrte,/Mc - Fonê: (0)O0 3Í-329&622 - Fax Prc() 3í -3296S3
- E-mail: Íeam@feam.br- Home page: wvrw.íeam.br

Em corÍespondência protocolada nesta FEAM, em 1+7-2006, em respoía ao OF. PRE No 3ffi/2006
comunicando a não concordânciâ em pÍonogar o prazo das obrigações assumidas no TAC, o empÍeendedor
solicitou prazo para concluóão da ETE, por tempo equivalente ao período em que a industrializaçáo do leite
permâneceu desativa, fevereiro/200s a março/2006, ou sêja, até 1+ü2OO7. Em ü7-2OO7 protocolou nova
coÍrespondência solicitando a proÍTogação do prezo para término das obras alé novembro/2oo7.

Belo Horizonte, 29 de oúubro de 2007
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análise, etc.) serão registrados neste espaço, ficando vedados os despachos no verso e em orelhas de
documentos-

3- As folhas de despacho deverão ser numeradas, com numeração crescente e seqüencial à das folhas
que compõem o processo.

4- Não será permitido o despacho no verso desta folha. Sempre que uma folha for preenchida, anexa-se
mais uma, procedendo à numeração como explicitado no item anterior-
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

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

Gabinete
Núcleo de Autos de lnfração

ANALISE

O empreendimento foi autuado como incurso no artigo 87, inciso I cic art. 61, inciso

ll, alínea "c", do Decreto Estadual no 44.30912006, pelo cometimento da seguínte

irregularidade:

"Descumprir condicionante, não implantando Estação

Tratamento de Efluentes e lançando efluentes líquidos

tratamento, conforme observado em vistoria de 4-10-2007."

de

sern

Foi imposta a penalidade de multa simples, no valor de R$15.001,00 (quinzé mil e

um reais).

Assim, passa-se, por oportuno, à análise do mérito; ressalvando-se o disposto no

art. 63 do atual Decreto no 47.38312018, que autoriza a autoridade competente, a

seu critério, adentrar ao mérito mesmo qub não atendidos requisitos formais da

defesa.

-FEAMP.otorolo

ES

Diviiâo

PROCESSO No: í3711998/003/2008

ASSUNTO: DEFESA DE AUTO DE INFRAÇÃO N'F655/2007

INTERESSADO: INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE LATICiNIOS VALE DOS BURITIS
LTDA.

Cidade Administrativa Tancredo Neves
Rodovia Papa Joáo Paulo ll, 4143 - Edificio lvlinas -1o andar - BaiÍro Serrâ Verde

Têlefone: 3915-1231 - Cep: 31630-900 - Belo Horizonte / MG
home page. www.meioambiente.mg.gov.br

O autuado recebeu o Auto de lnfração no F655/2007 e apresentou defesa em

0411212007, conforme protocolo de fI.07.

O autuado alegou em síntese que:



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

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

Gabinete
Núcleo de Autos de lnÍração

O auto de infração não apresenta a capitulação da conduta infracional, não

sendo possível aÍirmar se a irregularidade é uma infraçâo leve, grave ou

gravíssima e qual o juízo de tipicidade realizado pelo agente Íiscal;

O agente fiscal náo considerou as circunstâncias atenuantes aplicáveis ao

caso e nem consignou expressamente o seu julgamento, impedindo, assim, o

exercício da ampla defesa e do contraditório;

A multa aplicada é indevida já que nenhum dos tipos previstos no Decreto

Estadual no 44.309120O6 descrevem o descumprimento de termos de

ajustamento de conduta como modalidade infracional, sendo a conduta do

autuado, portanto, atípica;

Caso houvesse ocorrido o inadimplemento da condicionante a pena aplicável

seria aquela prevista no próprio TAC;

O autuado apresentou três pedidos de prorrogação de prazo de seu Termo de

Ajustamento de Conduta, em junho de 2006, julho de 2006 e julho de 2007.

Todavia, náo recebeu qualquer resposta às solicitaçÕes;

Os efluentes lançados pela empresa não foram objeto de análise pela agente

fiscal, não sendo possível, por mera presunção, afirmar que os padrões da

Deliberação Normativa no 10/86 Íoram descumpridos. Ademais, como as

águas do córrego Veredas a montante e a jusante do empreendimento náo

foram objeto de investigaçáo, não se pode afirmar a existência de degradação

ou poluição ambiental decorrente da atividade da empresa;

Requer aplicação das atenuantes previstas no art. 69, l, alíneas "a" a "e" do

Decreto Estadual n' 44.309/2006, para que a multa seja reduzida à 50% do

Cidade AdministÍativa Tancredo Neves
Rodovia Papa João Paulo 11,4143 - EdiÍicio Minas -'lo andâr - Bâirro Serra Verde

Íelefone: 3915-1231 - Cep: 31630-900 - Belo Horizonte / MG
home p age.. www.meioambiente.mg.gov.br



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

secreteria de Estâdo de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
Fundação Estadual do Meío Ambiente - FEAM

Gabinete
Núcleo de Autos dê lnfração

valor mínimo previsto na faixa correspondente, nos termos do art. 70 do

mesmo decreto;

Requer, após exauridos os recursos e, havendo condenação pecuniária, seja

celebrado termo de ajustamento de conduta na forma do art. 50 do Decreto

Estadual no 44.309/2006, suspendendo a exigibilidade da multa até que sejam

cumpridas as medidas de controle, com consequente reduçáo em 50% do

valor final da multa.

Requer a . conversão da multa definitivamente aplicada em medidas de

controle, mediante assinatura de termo de compromisso,,na forma do art. 64

do Decreto Estadual no 44.309/2006.

Passamos à análise da peça defensiva, em observância aos princípios do

contraditório e ampla defesa.

lnsta salientar, que o empreendimento autuado não apresentou motivos ou provas

capazes de afastar a autuação.

O autuado inaugura sua peça defensiva sob o argumento de que o auto de infração

náo apresenta a capitulaçáo da conduta infracional, não sendo possível afirmar se a

irregularidade é uma infração leve, grave ou gravíssima e qual o juízo de tipicidade

realizado pelo agente fiscal. O argumento nâo merece prosperar.

Consta do Auto de Infração lavrado (fls. 05/06), no campo "embasamento legal", a

especificação de quais foram. os artigos violados, quais sejam, art. 87, inciso I e art.

61, inciso ll, alínea "c", ambos do Decreto Estadual no 44.309/2006.

Da leitura dos referidos dispositivos legais não resta dúvidas de que a infraçáo

cometida é de natureza oravíssima, Vejamos:

Cidade Administraliva Tancredo Neves
Rodovia Papa João Paulo ll, 4143 - Edifício lvlinas -1o andar - Bairro Serra Verde

Telefone: 39111231 - Cep: 31630-900 - Belo Horizonte /MG
home page. www.íneioambiente.mg.gov.br
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estedo de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
Fundação Estadual do,Meio Ambiente - FEAM
Gabinete
Núcleo de Autos de lnfração

Art. 87. São consideradas infrações gravissimas:

l- descumpir condicionantes aprovadas nas Licenças Prévia, de

lnstalaçáo e de Operação, inclusive ptanos de controle ambientat, de

medidas mitigadoras, de monitoração, ou equivalentes, ou cumpi-las fora

do prazo fixado, se constatada a existência de poluição ou degradação

ambiental - Pena: multa simples; ou multa slmples e embargo de obra; ou

multa simples e demolição de obra; ou multa simples e suspensáo de

atividades nas hipóÍeses de descumprimento de condicionante da licença

de operação; (grifo nosso)

Art. 61 . O valor da multa smples aplicada por infração às nomas

previsÍas na Lei no 7.772, de 1980, e na Lei.no 13.199, de 1999, será de

no mínimo, R$1O,OO (cinqüenta reais) e, no máximo, R$1OO.OOO,OO

(quinhentos mil reais), podendo atingir o valor de R$50.000.000,00

(cinqüenta ,ithõ"t de reais), no caso previsto no aft. 64, oôservados os

segurnÍes critéios:

(.)
ll - infrações gpvissimas:

c) cometidas por empreendimentos ou atividades de médio pofte:

R$30.001,00 (tinta mil e um reais) a R$100.000,00 (cem mil reais); (Grtfo

nosso,)

Nota-se expressa descrição da infraçáo cometida, de acordo com tipificaçáo trazida

pelo Decreto Estadual no 44.309/2006. Já as irregularidades apuradas "in loco" pela

agente fiscalizadora encontram-se discriminadas no Auto de Fiscalização no

F 351212007 (fl. 03), demonstrando todos os fatos ensejadores da autuação. Assim,

houve a exposição completa das circunstâncias que levaram a Adminiskaçáo

Pública a lavrar o auto de infração, bem corno o apontamento da norma infringida.

Cidade Administrativa Tancredo Nevês
Rodoviâ Papa João Paulo ll, 4143 - Edificio Minas -'lo ândar - Bairro Serra Verde

Telefone: 391+1231 - Cep: 31630-900 - Belo Horizonte / MG
home page, www.meioambiente.mg.gov.br
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Alega o defendente que a agente fiscal, ao lavrar o auto, não considerou as

circunstâncias atenuantes aplicáveis ao caso e nem consignou expressamente o seu

julgamento, impedindo, assim, o exercício da ampla defesa e do contraditório.

Ora, a inaplicabilidade de cirbunstâncias atenuantes signiÍica que a fiscal, munida de

fé pública e diante da constataçâo real dos fatos, não verificou o preenchimento dos

requisitos enumerados no art. 69, l, do Decreto Estadual no 44.309/2006,

considerando que o empreendimento nâo Íazia jus aos mesmos. Não há que se falar

em cerceamento ou prejuízo na defesa já que o autuado teve a ele oportunizado

todos os meios de prova que considerasse pertinentes.

A seguir, o autuado sustenta que a multa aplicada é-indevida já que nenhum dos

tipos previstos no Decreto Estadual no 44.309/2006 descrevem o descumprimento

de termos de ajustamento de conduta como modalidade infracional, sendo a conduta

do autuado, portanto; atípica. Alem disso, afirma que caso houvesse ocorrido o

inadimplemento da condicionante, a pena aplicável seria aquela prevista no próprio

TAC. O argumento, entretanto, não encontra guarida.

Conforme já relatado, o empreendimento foi autuado por "descumpir condicionante

não implantando Estação de Tratamento de Efluentes e lançando eflúentes líquidos

sem tratamento, conforme observado em vistoia de 4-10-2007', infração tipiÍicada

pela legislação ambiental vigente à epoca, prevista no art. 87, ldo Decreto Estadual

n" 44.309/2006

Pelas informações trazidas nos autos, foi realizada vistoria no empreendimento em

041'1012007 (fls. 01/02), em que foi identificado o descumprimento de condicionantes

da Licença de Operação, já que a empresa não possuía ETE completa e, assim,

lançava seus efluentes industriais sem tratamento adequado no Córrego Veredas,

sendo, portanto, lavrado o Auto de lnfração no F65512007. Dessa forma, entendeu-

se que a empresa descumpriu não só condicionante técnica da Licença de

Cidade Administraliva Tancredo Neves
Rodovia Papa João Paulo ll, 4143 - Edificio Minas -1o andar - Bairro Serra Verde

Telefone: 3915-123'l - Cep: 31630-900 - Belo Horizonte / MG
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Operação, mas também o Termo de Ajustamento de Conduta firmado no âmbito do

Projeto Minas Ambiente/laticínios que estabelecia o prazo alé 3111212005 para

conclusão e operaçáo da ETE.

Cumpre ressaltar que as penalidades impostas no âmbito do TAC não tem o condão

de afastar autuações e penalidades porventura existentes no âmbito administrativo.

Na verdade, o TAC firmado somente corrobora a desídia da empresa frente à

legislação ambiental.

Quanto ao argumento de que a empresa apresentou três pedidos de prorrogação de

prazo de seu Termo de Ajustamento de Conduta, sem qualquer resposta às suas

solicitações, esclarece a área técnica competente, Gerência de Monitoramento de

Efluentes, no Parecer Tecnico GEDEF no 15/2019 (fls. 59/60):

"Em relação ao TAC, conforme consulta ao SIAM, foi enviado ao

empreendedor en 14/06/2005 ofício DIALE n" 476/2005 alertando sobre o

prazo final, ou seja, 31/12/2005, para imptantação e operação da estação

de tratamento de esgoÍos (Protocolo 178933/05). Em 26/06/2006, foi

enviado OF.PRE 306/2006 (protocolo 0207525/2006), notificando a

empresa sobre o descumpimento do TAC, pois a ETE não havia sido

implantada. Diante disào, conforme consta no processo de defesa, foi

apresentado pelo empreendedor, pedidos de pronogação para

cumpimento do TAC. Contudo, os peddos constanÍes no processo

(137/1998/003/2008) foram posteiores à notificação da FEAM (OF.PRE

Cidade Administrativa Tancredo Neves
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Restou comprovado, portanto, que o autuado descumpriu obrigaçáo imposta pela

legislação, agindo corretamente a agente fiscalizadora ao lavrar o auto de infração

quando constatou descumprimento da condicionante da Licença de Operaçáo e

também do TAC assinado pela empresa. E, uma vez configurada infraçáo

gravíssima, foi imposta multa simples, conforme previsão legal no próprio Decreto ^r
Estadual n' 44.309/2006.
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306/20Aq, sendo em 14/07/2006 (F05311/2006). em 21/07/2006 (F

055687/2006) e em 06/07/2007 (E060011/2007). Ressalto ainda que

consta no S)AM a papeteta de despacho protocolo 568994/2007, da

DIALE para a Procuradoia, informando no 40 parágrafo que a área

técnica entende que a empresa descumpiu o TAC".

Afirma o defendente, ainda, que, os efluentes lançados pela empresa não foram

obieto de análise pela aqente fiscal, não sendo possÍvel, por mera piesunção,

afirmar que os padróes da Deliberação Normativa no 10i86 foram descumpridos.

Ademais, como as águas do córrego Veredas a montante e a jusante do

empreendimento não Íoram objeto de investigação, não se pode afirmar a existência

de degradação ou poluiçáo ambiental decorrente da atividade da empresa.

Sobre esse ponto, afirma a área técnica no mesmo Parecer Técnico GEDEF no

15t2019 (fls. 59i60):

"Em relação aos efluentes de laticínios, ressa/Íamos que apresentam uma

elevada carga orgânica e de nutrientes. O lançamento desse efluente no

curso d'água sem tiatamento pode ocasionar a depleção dos níveis de

oxigênio, em virtude da degradação da matéria orgânica, bem como

eutrofização-em decorrência da presença dos nutrientes. Atém disso, de

acordo com o aftigo 28 da Detiberação Normativa Copam no 10/1986,

Portanto, o efluente da lndústria e Comércio de LaticÍnios Vale dos Buritis

Ltda, somente podeia ser lançado no coffego Veredas, apos o
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As fontes, efetiva ou potencialmente poluidoras das águas devem

informar, ao orgão de controle ambientat, o volume e o tipo de

seus efluenÍes, os equipamenÍos e disposlÍlvos antipoluidores

exisfenÍes, bem como seus p/anos de emergência sob pena das

sanções cabíveis.
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tratamento pela ETE, fato que não aconteceu, pois conforme relatoio de

vistoia no 01926/2007, a estação de tratamento de efluentes estava em

fase de implementação

Em seguida, o autuado requer aplicaçáo das atenuantes previstas no art. 69, I,

alíneas "a" a "e" do Decreto Estadual n" 44.309/2006, para que a multa seja reduzida

à 50% do valor mínimo previsto na faixa correspondente, nos termos do art. 70 do

mesmo decreto.

Pois bem. Para a aplicação de circunstâncias atenuantes, necessária expressa e

literal disposição das mesmas, se cabíveis, quando da lavratura do auto de infração.

Nesse sentido, não há que se falar em aplicação de atenuantes ao presente caso, já

que a fiscal, quando da lavratura do auto de infraçáo, não verificou o preenchimento

de nenhuma das hipóteses enumeradas no art. 69, l, do Decreto Estadual no

44.30912006. Assim, náo é possível a aplicaçáo e consequente redução do valor da

multa, restando insubsistente as alegações do autuado.

Em que pese o pedido para celebração de termo de ajustamento de conduta e de

termo de compromisso, o autuado não trouxe aos autos efetiva proposta para

análise da equipe técnica da FEAM. Dessa forma, não há viabilidade legal para

atendimento da demanda.

Por fim, importa observar que tendo em vista a natureza gravíssima da infração e o

porte medio do empreendimento, a multa deveria ter sido aplicada no valor de R$

3O.OOí,OO (trinta mil e um reais), conforme artigo 61. ll, "c" do Decreto Estadual no

44.30912006, mesmo dispositivo legal em que o autuado foi enquadrado. Entretanto,

considerando que é quinquenal o prazo para que a Administraçáo Pública reveja

seus atos, opina-se pela manutenção da multa no de R$ 15.001,00 (quinze mil e um

reais), de acordo com o imposto no auto de infraçáo no F65512007.

Cidade Administrativa Tancredo Neves
Rodovia Papa Joáo Paulo 11,4143 - Ediíicio Minas -1o andar - Bairro Serra Verde
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Ante o exposto e diante da ausência de argumentos jurídicos capazes de

descaracterizar a infração cometida, remetemos os autos ao Presidente da FEAM, e

sugerimos que seja mantida a penalidade de multa no valor de R$ 15.001 ,00

(quinze mil e um reais), com fundamento no artigo 87, inciso I e no artigo 61, inciso

Il, alínea "c", do Decreto no 44.30912006, visto que decaiu o prazo para revisão do

À consideraçáo superior.

Belo Horizonte,2't de agosto de 20'19.

^/t/1 ,/J4aís(tcrr,rÁ'kru'l
Lais Viana Costa e Silva Nogueira

Analista Ambiental

MA-SP 1.356.798-7
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PROCESSO N" 1 3711 998/003/2008

AUTO DE INFRAÇÃO n'F655/2007

AUTUADO: INDUSTRIA E COMÉRCIO DE LATIC|NIOS VALE DOS BURITIS

LTDA,

O Presidente da FUNDAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - FEAM, nos

termos do art. 16-C § 1o da Lei no 7.772 de I de setembro de 1980, decide

manter a penalidade de multa simples no valor de R$ 15.001,00 (quinze mil e

um reais), em consonância com o art. 87, inciso le com o art. 61, inciso ll,

alinea "c", ambos do Decreto n" 44.309/2006.

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

para apresentar Recurso ou efetuar pagamento, sob pena de inscrição em

dívida ativa do Estado. Dê ciência ao interessado na forma da lei. Em seguida

devem ser observados os trâmites processuais.

75

-.F

F€ AMfiâab Íe: oI

Bero Horizonte , l0 a. 5eh,,,rl,o a"

Presi ente da FEAM
NA XEI
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ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE . FEAíLI

Processo Administratrvo: COPAM/PÂJN' t 37l1 998/003/2008

RECURSO

troúsrRn E coilrERclo oe urciuros vALE Dos BURrns LTDA,

pessoa jurídica de direito privado, constituída pela sociedade empresaria limitada com

inscriÉo no MF/CNPJ sob o n" 22.086.045/000&25, com sede na Praça Dom Elizeu n'

269, Cenko, Buritis - MG, CEP: 38.660-000, representada neste ato pelo sua sócia

ALlt{E APARECIDA REZENDE RODRIGUES, brasileira, casada, veterinária,

empresária, portadora da Cédula de ldenüdade RG n' 27.199.121-5 expedida pela

SSP/SP, e CPF n' 283.440.718-52, residente e domiciliada à Rua Muniz de Sousa, n"

644, apto 12 - bairo AdimaÉo - CEP 0í53+000 - São Paulo - SP, e.mail:

alarne@laiicin iosbu ntis.com br, vem por intermédio de seu procurador, com a devida

vênia apresentar:

RECURSO DA DECISÃO DE FL.75,

Em face de decisão proferida por Vossa Excelência SÍ. Presidente da FEAM, SÍ.

Renalo Teixeira Brandão, sob os fatos e fundamentos de direito, com base no artigo 44

c/c 48 da Lei no 44.309/2006, rêquerendo que recebido o presente recurso seja

analisado o pedido de reconsideraÉo da venerável decisáo, náo sendo acalado remeta

o presente recurso juntanrente @m suas razóes ao órgáo julgadoÍ para decisáo.

Nestes termos pede deferimento

Buritis - MG, 11 de ro de 2019

M o Dias Moreira
Advogado MG 128.702
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SECRETARIA DE ESTADO DE ilIEIO AMBIEI{TE E
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO ESTA-DO DE MIiIAS
GERAIS. SEMAD

FUNDAçÃO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE. FEAM

RECURSO AO ÓRGÃO JULGADOR GONSELHO ESTADUAL DE
POLITIGA AUBIEilTAL . COPATI

Recurso Auto de lnÍração no F-0655/2007

Processo PA/COPAM/No 001 37lí 998

Senhores Conselheiros,

INDÚSTRIA E COMERCIO DE I.áflCíNIOS VALE DOS BURITIS LTDA,

pessoa jurídica de direito privado, constituída pela sociedade empresaria limitada com

inscrição no MF/CNPJ sob o n' 22.086.04510003-25, com sede na Praça Dom Elizeu

n" 269, Centro, Bilritis - MG, CEP: 38.660-000, representada neste ato pelo sua sócia

ALINE APARECIDA REZENDE RODRIGUES, brasileira, casada, veterinária,

empresária, poíadora da Cédula de ldentidade RG n'27.199.'121-5 expedida pela

SSP/SP, e CPF n" 283.440.718-52, residente e domiciliada à Rua Muniz de Sousa, n'

644, apto 12 - baino Aclimação - CEP 01534-000 - Sáo Paulo - SP, e-mail:

alai ne@laticiniosburitis.com. br, vem por intermédio de seu procurador, com a Àt D

vênia apresentar.

RAZÕES DE RECURSO DA DECISÃO,

Página I de 24
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Em face de decisão proferida pelo llmo. Sr. Presidente da FEAM na folha 75, sob

os fatos e fundamentos de direito, com base no artigo 44 clc 48 da Lei no 44.30912006,

requerendo ao llmo. Sr. Presidente da FEAM, seja analisado o pedido de

reconsideração da decisão, não sendo acatado seia que recebido o presente recurso

nos moldes do artigo 66 do Decreto 7438312018, encaminhado para análise e
julgamento do órgão julgador, recebendo ainda os documentos relativos a fatos

supervenientes conforme artigo 67, ao que passamos defender:

I - DA TEMPESTIVIDADE

recurso.

Sendo apresentado o presente recurso, antes do transcurso legal de tnnta

dias, portanto tempestivo.

il - DOS FATOS

Em breve síntese Íática informamos que a recorrente recebeu em

15i1012O19, resultacio cio.iulgamento da defesa administrativa, em face da lavratura do

auto de infração no F-0655/2007 e Fiscalizaçâo n" F-035'1212007, protocolada em

O41A2O07, isto é, há quase doze anos.

A defesa fi. 07124'tor apresentada em o4l12l2oo7, requerendo diversos fatos

e pedidos que náo deferidos na decisão de fl. 75 pelo venerável julgador, importe

destacar que nem todas as nuan

artigo 46 da Lei no 14.18412002.

ces do caso, tiveram análise conforme prece itua o
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A reconente foi notiÍcada do julgamento do processo por carta via AR,

ódigo cie rastreamento no JU5162426048R, conÍorme consta do relatório foi entregue

ao destinatário em í5/í0/2019, iniciando o pÊzo de 30 dias para apresentaçâo do
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Vejamos que o presente processo foi Julgado em 10 de sêtembro de 2019,

nos termos do Decisão de fl. 75, nos seguintes termos:

"O Presidente da Fundação Estadual do Meio Ambiente FEAM, nos

termos do art. '16-C, §1" da Lei no7.772 de I de setembro de'1980,

decide manter a penalidade de multa simples no valor de R$

15.00í,00 (quinze mil e um reais), em consonância com o artigo 87,

inciso I e com artigo 6'1, inciso ll, alínea'c" ambos do Decreto no

44.309/2006.

NotiÍique-se o autuado da decisão administrativa e do prazo de

3o(trinta) dias para apresentar Recurso ou efetuar pagamento sob

pena de inscrição em dÍvida ativa do Estado. Dê ciência ao

interessado na forma da lei. Em seguida devem ser observados os

trâmites processuais'.

Constatamos que na presente decisão não houve informações sobre

motivação da decisão.

Diante do aspecto legal e de novas informações a recorrente apresenta o

recurso, com pedido preliminar dirigido ao llmo. Sr. Presidente para reconsiderar da

decisâo, pelas razôes de fato e de direito a que passamos descrever no presente

recurso.

III. DOS FUNDAMENTOS

a) DO PEDTDO DE RECONSTDERAçÂO DA DECISÃO

\ll\.r5 CEL{I§BR sí-IÀ - Dr

Qr.hr 02. C6qi Drs. Bü c' EiL lB!É.ti§- ao7. SoündiolD
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rlÚ + 55 (6t) 9 &§5l3rlo

Erol: uqÚia:ar€rrorjü(m

Ru Ptr4 60. GúEo - Euíi''MG. CEÊ 3E.660400
F(É: +55 61 í3$ 9 99,l:i 0Jo7 / (3E) 3661 1875

D@l:@E!o(M8@jllÚ

Págrna 3 de 24

*

FOIIA i.



_@
MOREIRA
ADVOCACIA
Gi0ú( C{ii, tessi, & Tn}ilhiú

Em leitura da decisão de fl. 75 observamos que não houve descrição da

motivação, apenas Íundamentaçâo nos mesmos artigos e valores constantes do auto

de infração e notificação.

Não houve menÉo aos requerimentos e pedidos realizados pela defesa, ou se

o julgador teria avalizado julgamento nos termos dos relatórios técnicos e jurídicos

constantes dos autos.

Em sendo baseado nos pareceres técnicos, apontamos contradiçáo entre fatos

descritos nos relatórios técnicos e no auto de infração. Primeiramente consta no

relatório t&nico jurídico

infracão. Todavia. questiona-se se o eÍro foi da aouragão do valor da multa ou dos

artigos que a tipificaram, ou ainda se existente outros fatores que pudessem expressr

eno ou nulidades do auto de inftaçâo, que passaremos analisar.

Em segundo. observamos no relatório técnico lurídico que o "erro' apontado não

pode ser revisto pela administração, o que certamente inviabiliza o próprio auto de

infração, devendo ser reconhecida sua nulidade absoluta, já que ultrapassado prazo

quinquenal para revisão/modificação do ato administrativo, constatado eno na feitura

do auto de inÍraÉo esse resulta nulidade do ato, devendo ser declarado nulo.

Vejamos que constou no auto de infração multa no valor de RS 15.00't,00, o

parecer da procuradoria informou este erro ao órgão julgador, e ainda mais aÍirmou que

já ultrapassado o pÍazo para administraçáo rever seus atos. Refletindo nitidamente que

houve erro na descriçáo da penalidade aplicável ao caso, carecendo de requisito

mínimo descrito no artigo 56 do Decreto no 47.38312018, o que leva ao reconhecimento

da nulidade do auto de inftacão.

E por último, outra contradição do auto de infração e do relatório técnico, que no

auto de infração descreve multa gravíssima e no pare@r tá:nico de fl. 59 descreve no

preâmbulo infração grave. Esse fato modifica toda capitulação descrita no auto de

infração inclusive o valor da multa reduzindo para o valor mínimo de R$ 5001,00 com

base no artigo 61, l, aliena 'b" do Decreto 44.309/06. k
RUSRI
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Portanto requer liminarmente à Vossa Senhoria que em fase de reconsideração

da decisão para que reconheça nulidade do auto de infração por deixar de constar

conetamente a penalidade aplicável ao caso, dispositivo legal, e circunstância

atenuantes, carecendo dos requisitos mínimos descritos no artigo 56, V, Vl, Vlll do

Decreto no 47.38312018, declarando nulo e determinando o arquivamento do processo.

b) Do PRAZO RAZOÁVEL DE DURAçÃO DO PROCESSO ADMTNTSTRATTVO

Destacamos que a recrrrente sempre agiu com resoeito a legislaçâo ambiental.

mantendo política social e ambiental. O que notamos da boa prática administrativa pois

desde o fato oconido no ano 2007, não foi autuada novamente pelo órgão ambiental,

neste período sempre retirou todas as certidões e licenças para exercício de suas

atividades, inclusive neste ano foi fiscalizada conÍorme auto de físcalização em

anexo, não foram constados nenhuma infracão (Doc.íí), enfatizamos ainda que do

documento de análise realizada pela FEAM não constou degradação ao meio ambiente

ou ao curso da vereda (rio).

Apesar da Legislação Estadual não prevê um prazo prescricional para duração

do processo administrativo, a Constituição da República no seu artigo 50, LXXVlll prevê

duração razoável do procêsso administrativo, veiamos:

Art. 50 Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza,

garantindo-se aos brasilêiros e aos estrangeiros residentes no País a

inviolabilidade do direito à vida, à liberdade. à igualdade, à segurança e à

propriedade, nos termos seguintes

I Documento superveniente: demonstração de boas pÉticas administrâtivas e que não foi encontrado nenhuma
degradação ao meio ambiente na margem da vereda (rio)
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LXXV|ll - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a

razoável duraçâo do processo e os meios que garantam a celeridade de

sua tramitação.

Já a lei no 14.18412002 que rege a forma e os prazos do processo administrativo

impôe prazos Dara realizaçáo dos atos administrativos, em seu xligo 47 determina um

prazo de 60 dias para proferir decisão.

Vejamos que o auto de vistoria foi realizado em 0411012007, o auto de infraçáo

foi emitido em 2911O12O19, encaminhado para reconente em30l1Ol20O7. Recebido pela

empresa em 1611112007, a defesa foi protocolada em 0411212007.

Apenas em 14105/08 foi encaminhado para "PRO' (fl. 56), em 30/08/2010

solicitaçáo de parecertá:nico, recebido para elaborar parecer em 01/09/2010 (fl. 57),

e em 2410512019 diversas solicitações para elaboração de parecer técnico (fl. 58).

Parecer técnico realizado em 0310712019 (fl. 59-68), nas folhas 69 requerimento de

parecer tá:nico jurídico em 2310712019. Parecer técnico jurídico 1. 7on4 emitido em

2'llOAl2O19, e decisão fl. 75 emitida em 10 de setembro de 2019.

Notemos no período dos procedimento que o processual que ficou'parado' por

8 anos e oito meses, ou seja, quase nove anos, de 0110912010 alé 2410512019,

aguardando envio para elaboração de parecer técnico.

E com base no artigo 67 do Decreto no 47.38312018, a recorrente apresenta

documentos relativos a fatos supervenientes junto a recurso, objetivando @mprovar

análise técnica (Doc.22) que náo houve degradação ao meio ambiente e nem ao curso

do rio, conforme coletas e análises em anexo, inexistindo dano ao meio ambiente.

Conforme podemos verificar na impugnação inicial a maior parte dos resíduos era

retirados/doados para produtores rurais reaproveitarem em suas propriedades

2 Documentos de análise técnica dos r€síduos e da água do leito do rio, que demonstra não ter ocorrido e

cârga orgânica e de nutrientes lançadas no leito da veredas, conforme podemos notar parâmet t5
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Destacamos ainda que aproximadamente em quatro meses apôs emissáo do

parecêr técnico foi emitida decisão, nota-se que nâo houve qualquer intervençâo da

re@rrênte ou pedido de setores responsáveis para extensão do prazo estipulado na lei.

A lei no 14j8/,120O2 prevê no artigo 32 o ptí,zo máximo de quinze dia para

elaboração de parecer consultivo, sendo ultrapassado o prazo legal.

Sobre o tema do prazo razoável para duração de processo o Colendo Superior

Tíbunal de Justiça no julgamento do REsp 1138206/RS, em sede de Recurso

Repetitivo (Temas 269 e 270), reconheceu como cláusula párea e direito fundamental

a duraçáo razoável dos processos, sendo erigido pelos princípios da eficiência, da

moralidade e da razoabilidade. ConÍira-se de sua ementa:

TRIBUTÁRIO. CONSTITUCIONAL. RECURSO ESPECIAL

REPRESENTATIVO DE CONTROVERSIA. ART. 543-C, DO CPC.

DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. PROCESSO

A.DM I NI STRA.T]V- O F ISCAL FEDERA.L. PEDI DO ADM I N ! STRA.TIV. O

DE RESTTTUTÇÃO. PRAZO PARA DEC|SÃO DA ADMTNTSTRAÇÃO

púBLtcA. ApLrcAÇÃo DA LEr 9.784199. tMposstBrlrDADE.

NORMA GERAL. LEI DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.

DECRETO 7O.235N2. ART. 24 DA LEI 11.457107, NORMA DE

NATUREZA PROCESSUAL. APLTCAçÃO TMEDTATA. V|OLAÇÃO DO

ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA.

1 . A duração razoável dos processos foi erigida como cláusula pétrea

e direito fundamental pela Emenda Constitucional 45, de 2004, que

acresceu ao art. 50, o inciso LXXVlll, in verbis: "a todos, no âmbito

iudicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do

pro@sso e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação."

2. A conclusão de processo administrativo em prazo azoável é

corolário dos princípios da eficiência, da moralidade e da

razoabilidade. (Precedentes: MS 13.584/DF, Rel. Ministro JORGE
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MUSSI, TERCEIRA SEÇÂO, julgado em 13/05/2009, DJe

2610612009; REsp 109í04ZSC, Rel. Ministra ELIANA CALMON,

SEGUNDA TURMA, julgado em 06/08/2009, OJe 211O812009; MS

13545!DF, R.el. Ministra MARTA THEREZA DE ASSIS MOURÁ.,

TERCEI RA SEçÃO, julgado e m 29 t 1 O I 2oo8, D Je 07 I 1 1 l2OO8; REsp

690.8íg/RS, REI. MiNiStrO JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA,

julgado em 2?J0212005, DJ 1911212005) 3. O processo

administrativo tributário encontra-se regulado pelo Decreto

7O.235n2 - Lei do Processo Administrativo Fiscal -, o que afasta a

aplicaçáo da Lei 9.784199, ainda que ausente, na lei específica,

mandamento legal relativo à fixação de orazo ezoável oara a

análise e decisão das petições, defesas e recursos administrativos

do contribuinte.

4. Ad argumentandum tantum, dadas as peculiaridades da seara

Íiscal, guiÉ Íosse possível a aplicaçâo analógica em matéía

tributária, caberia incidir à espécie o próprio Decreto 70.235172, cujo

art. 70, § ?, mais se aproxima do thema judicandum, in verbis: "Art.

70 O procedimento fscal tem início com: (Vide Decreto n" 3.724. de

2001) l- o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor

competente, cientiÍicado o sujeito passivo da obrigação tributária ou

seu preposto;

ll - a apreensão de mercadorias, documentos ou livros;

lll - o começo de despacho aduaneiro de mercadoria importada.

§ 1" O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito

passivo em relaçáo aos atos anteriores e. independentementê de

intimação a dos demais envolvidos nas infra@s veriÍicadas.

§ 2' Para os efeitos do disposto no § 'lo, os atos reÍeridos nos incisos

I e ll valerão pelo prazo de sessenta dias, pronogável,

sucessivamente, por igual período, com qualquer outro ato escrito

que indique o prosseguimento dos trabalhos."
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Assim, sendo, na hipótese em apreço, dêmonstrado o excess

duração do processo administrativo para julgamento do auto de infração.

alcançou o prazo de quase í2 anos oara lulgamento da defesa.

5. A Lei n-" 11.457107, com o escopo de suprir a lacuna legislativa

existente, em seu atl. 24, preceituou a obrigatoriedade de ser

proferida decisão administrativa no prazo máximo de 360 (trezentos

e sessenta) dias a contar do protocolo dos pedidos. litteris: "Art. 24.

E obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo

máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de

petiçóes, defesas ou recursos administrativos do contribuinte."

6. Devêras, ostentando o referido dispositivo legal natureza

processual fiscal, há de ser aplicado imediatamente aos pedidos,

defesas ou recursos administrativos pendentes-

7. Destarte. tanto para os requerimentos efetuados anteriormente à

vigência da Lei 1 í.457107, quanto aos pedidos protocolados após o

advento do referido diploma legislativo, o prazo aplicável é de 360

dias a partir do protocolo dos pedidos (arl.24 da Lei 11.457107).

8. O art. 535 do CPC resta incólume se o Tribunal de oígem,

embora sucintamente, pronuncia-se de forma clara e suficiente

sobre a questão posta nos autos. Ademais, o magistrado não está

obrigado a rebater. um a um, os argumentos trazidos pela parte.

desde que os fundamentos utilizados tenhâm sido suÍicientes para

embasar a decisão.

9. Recurso especial parcialmente provido, para determinar a

obediência ao praa.o de 360 dias para conclusão do procedimento

sub judice. Aórdáo submetido ao regime do art. 543-C do CPC e

da Resolução STJ 08/2008. (REsp 1138206/RS, Rel. Ministro LUIZ

FUX. PRIMEIRA SEÇÃO. julgado em OglOBtzOl O, DJe 01 /09/201 0).

ivo prazo de
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Já em tese de recurso repêtitivo o Colendo Superior Tribunal de Justiça STJ,

definiu o prazo de cinco anos para reconhecer prescrição em virtude de cobrança de

multa aplicada por infraçâo administrativa, por falta de regra específica possibilitou

aplicação da tese por isonomia. veiamos:

ADM| N TSTRATTVO. EXECUÇÃO F|SCAL. MULTA ADM| N TSTRATTVA.

|NFRAÇÃO A LEGTSLAÇÃO DO ME|O AMBTENTE. PRESCRTÇÃO.

SUCESSÃO LEGISLATIVA. LEI 9.873/99. PRAZO DECADENCIAL.

OBSERVÂNCIA. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO AO RITO DO

ART. 543-C DO CPC E A RESOLUçÃO STJ N.. 08/2008.

1. O lbama lavrou auto de infração contra o reconido, aplicando-lhe

multa no valor de R$ 3.628,80 (três mil e seiscêntos e vinte e oito reais

e oitenta centavos), por contrariedade às regras de defesa do meio

ambiente. O ato infracional foi cometido no ano de 2000 e, nesse

mesmo ano, precisamente em 18. 10.00, foi o crédito inscrito em Dívida

Ativa, tendo sido a execução proposta em 21.5.07.

2. A questão debatida nos autos é, apenas em parte, coincidente com

a veiculada no REsp 1.112.57715P, também de minha relatoria e já

julgado sob o regime do art. 543-C do CPC e da Resoluçâo STJ n.o

08/2008. Neste caso particular, a multa foi aplicada pelo lbama,

entidade federal de fiscalizaçâo e controle do meio ambiente, sendo

possível discutir a incidência da Lei 9.873, de 23 de novembro de 1999,

c,m os acréscimos da Lei 11.941, de 27 de maio de 2009. No outro

processo anterior, a multa deconia do poder de polícia ambiental

exercido oor entidade vinculada ao Estado de São Paulo. em oue não

seria pertinente a discussão sobre essas duas leis federais.

3. A jurisprudência desta Corte preconiza que o prazo para a

cobrança da multa aplicada em virtude de infração administÍativa

ao meio ambiente é de cinco anos, nos teÍmos do Decreto

c
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20.910132, aplicável por asonomia por falta de regra específica para

regular êsse prazo prescricional.

4. Embora esteja sedimentada a orientação de que o p.azo

prescricional do art. I ' do Decreto 20.910132 ? e não os do Código Civil

? aplicam-se às relações regidas pelo Direito Públim, o caso dos autos

comporta exame à luz das disposiçôes contidas na Lêi 9.873, de 23 de

novembro de 1999. com os acréscimos da Lei 1 1 .941 , de 27 de maio

de 2009.

5. A Lei 9.873/99, no art. 10, estabeleceu prazo de cineo anos para que

a Administração Pública Federal, direta ou indireta, no exercício do

Poder de Polícia, apure o cometimento de infração à legislaçâo em

vigor, prazo que deve ser contado da data da prática do ato ou, no caso

de infação permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado a

inÍração.

6. Esse dispositivo estabeleceu, em verdade, prazo para a constituição

do crédito, e não para a cobrança judicial do crédito inadimplido. Com

efeito, a Lei 1 í.94't , de 27 de maio de 2009, acrescentou o art. 1"-A à

Lei 9.873/99, prevendo, expressamente, prazo de cinco anos para a

cobrança do crédito deconente de infração à legislaçáo em vigor, a par

do grazo também quinquenal previsto no art. 10 desta Lei oara a

apuração da infração e constituição do respectivo crédito.

7- Antes da Medida Provisória 1.708, de 30 de junho de 1998,

posteriormente convertida na Lei 9.873/99, não existia prazo

decadencial para o exercício do poder de polícia por parte da

Administração Pública Federal. Assim, a penalidade acaso aplicada

sujeitava-se apenas ao p'azo prescÍicional de cinco anos, segundo a

jurisprudência desta Corte, em face da aplicação analógica do art. 1o

do Decreto 20.910132.
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8. A inÍraçáo em exame foi cometida no ano de 2000, quando já em

vigor a Lei 9.873/99, devendo ser aplicado o art. 1o, o qual fixa prazo à

Administração Pública Federal para, no exercício do poder de polícia,

aDurar a infração à legislação em vigor e constituir o crálito deconente

da multa aplicada, o que foi feito, já que o crédito foi inscrito em Dívida

Ativa em 18 de outubro de 2000.

9. A partir da constituição definitiva do cráJito, ocorrida no próprio ano

de 2000, computam-se mais cinco anos para sua cobrança judicial.

Esse prazo, portanto, venceu no ano de 2005, mas a execução foi

proposta apenas em 21 de maio de 2007, quando já operada a

prescrição. Deve, pois, ser mantido o aórdão impugnado, ainda que

por fundamentos diversos.

10. Recurso especial não provido. Aórdão sujeito ao art. 543-C do

CPC e à Resolução STJ n.o 08/2008. (REsp 1115078/RS, Rel. Ministro

CASTRO MEIRA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24t03t2010, DJe

0610412010)

Em comparaçâo ao procedimento no âmbito fedêral seria reconhecido

prescrição o prazo de três anos para a conclusão do processo administrativo instaurado

para se apurar a infração administrativa (prescriçâo interconente).

Ocone que no caso apenas depois de 1í anos da interposiçáo defesa, veio

julgamento do recurso. Sendo claro que um prazo razoáveljá foi ultrapassado, e que

ocasiona fortes prejuízos a reconente, majorando os efeitos pecuniários, pois a multa

inicialmente dê R$ 15.001,00. passou oara o valor de R$ 57.733.58.

Além disso o artigo 37 do Decreto 44.309/2006, remete que o processo será

instruído na forma e prazo estabelecidos pela Lei no 14.18412002, o que não foi

obedecido conforme demonstrado anteriormente. veiamos:

Art. 37. Aprêsentada defesa, o processo será instruído na forma e
nos prazos estabelecidos pela Lei no 14.184, de 2002. LÀü a.
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Observemos os seguintes artigos da Lei no 14.184120002, referente ao prazo dos

atos processuais:

AÍ1. 22 - lnexistindo disposição específica, os atos do órgão ou da
ar Éaridada racnnneárral naln nrnaacca o dac adminielrâr{ôê 

^r 
rê

l,Ylv l,' vwvvv

dele participem serão praticados no pr.vo de dez dias.

Parágrafo único - O prazo previsto neste artigo poderá ser dilatado
mediante comprovaçáo de caso fortuito ou de força maior
reconhecida formalmente pelo titular do órgão.

AÍ1. 47 - O processo será decidido no prazo de até sessenta dias
contados da conclusão da sua instrução.

O Decreto Estadual 44.309, de 5 de iunho de 2006, que fundamentâ a suposta
infração diz no seu arl. 42, in verbis, determina o lapso temporal para a conclusão do
processo administrativo ambiental:

Aít.42. O processo será decidido no prazo de 60 (sessenta)
dias, contados da conclusão da instrução.

§ 1o O prazo a que se rêÍere o caput poderá ser prorrogado uma
vez, por igual período, mediante motivação expressa.

Assim sendo se evidencia claramente o preju ízo financeiro quê êstá sendo

imposto a reconente, se o órgão ambiental tivesse cumprindo com que determina a

legislação acima mencionada.

Num simples cálculo aritmético a recorrente pela consolldaÉo da multa no lapso

temporal do processo administrativo quê levou mais de 10 anos, o empreendimento

está sêndo penalizado, tendo que arcar com um prejuízo em torno de pêlo mênos

S0%(cinquenta por cento) do valor apurado, caso o processo fosse concluído êm

05 (cinco) anos da data da autuação.

Portanto não houve cumprimento dos prazos legais, a administração pública não

cumpriu o princípio basilar do Direito Administrativo e da Constituição Federal presente

no artigo 37, o princípio da eficiência: Esse princípio exige que a atividade

administrativa seja exercida de maneira perfeita.
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Conforme Parecer 15.076 da AGE, elaborado pela Procuradora do Estado, Dra

Nilza Aparecida Ramos Nogueira, em 5 de abril de 2011, concluir que:

(.. )

2 - "Considerando o princípio da juridicidade, que impõe à Administração o
dever de conÍerir eficácia ao ordenamento jurídico, de buscar atingir à
finalidade pública a que se destina o ato, identiÍicada, em última análise, na
Constituição, no Estado de Minas a orientação é no sentido de que o prazo
para a Administração exercitar o poder de polícia ambiental com fundamento
no Decreto Estaduai n,39.424198 eraure-se em cinco anos a coniar da
data em que üver ciência da infração, considerando o poder de polícia
com a lavratura do auto de infração ou por meio de qualquer ato
tendente a verificar a infração à legislação ambiental."

Sobre o tema o Colendo Superior Tribunal de Justiça - STJ em recente

julgamento do REsp 138377|AM, reconheceu responsabilidade do Estado:

.RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RAZOAVEL

DURAçÃO DO PROCESSO. DESPACHO DE C|TAÇÃO. DEMORA DE

DOIS ANOS E SEIS MESES. INSUFICIENCIA DOS RECURSOS

HUMANOS E MATERIAIS DO PODER JUDICIARIO. NÃO INSENÇAO

DA RESPONSABILIDADE ESTATAL. CONDENAÇÕES DO ESTADO

BRASILEIRO NA CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS

HUMANOS. AÇÃO DE TNDENTZAÇÃO POR DANOS MORATS.

RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO CARACTERIZADA. Existem

'muitas jurisprudência sobre o assunto inclusive o Supremo Tribunal

Federal.

O Parecer no 15.076 da AGE de 06 de abril de 201 1, adverte tese sobre o ptazo

razoável, no item lll: SobÍe o princípio constitucional da duração razoável do

processo e a eficiência administrativa x atuação tendentê à preservação do meio

ambiênte.

"(...) Ao mesmo propósito da questão analisada no presente

parecer, essa Consultoria advêrtiu, ao exame , da Defesa
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administrativa - Al 002874-Á, para a necessidade dê justiÍicação

da demora na conclusão do processo, dadas as previsões legais

de prazos para conclusão de procedimentos administrativos. E

explicitou-se:

40 Não se olvida, e nem se poderia desconsiderar, que o Estado

deve diligenciar para que sua atuação se efetive com observância

dos prazos legais, especialmente em casos de procedimentos

administrativos de aplicaçâo de penalidades, mas, de outro lado,

não se pode deixar de atentar que, no caso, se cuida de atuação

administrativa que tem, como objetivo último, a proteção ao meio

ambiente, direito fundamental das presentes e das futuras

gerações. Portanto, de direito difuso, a indicar que o resultado do

procedimento tem repercussão não somente na esfera individual,

mas especialmente na esfera coletiva, o que implica uma reflexão

muito cautelosa quanto aos direitos envolvidos.

50- Contudo, se a Administração, não se aparelha e não exerce o

poder de polícia de Íorma efetiva, eficaz e isso inclui a condução

do procedimento administrativo com observância dos princípios

constitucionais que regem (art.37) e ao próprio procêsso

constitucional - isonomia, reserva legal, contraditório, ampla

defesa, prazo razoável, aplicáveis às funções estatais legislativa,

executiva e judiciária estaÉ a não cumprir seu dever

constitucional de assegurar a todo o meio ambiente

ecologicamente equilibrado, pois que a não aplicação da

penalidacle cabível em deconência de não observância do devido

processo legal acabará por incentivar o cometimento de inÍrações.

60 - A Administração, no exercício de sua competência na

condução de procedimento administrativo, tem o dever de decidir,

dentro de um prazo razoável, sob pena de respon bilidade do
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agente que, injustificadamente, deixar de emitir o pronunctamento

que lhe incumbia exarar.

Aprofundando um pouco mais a questão da duração razoável do processo

administrativo, tem-se que foi incluída entre os direitos e garantias fundamentais pela

Emenda Constitucional no 45, de 8 de dezembro de 2004, no inciso LXXVlll do art. 5o,

o qual estabelece: 'a todos, no âmbito judicial e administrativo, sâo assegurados a

razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua

tramitação".

Esse era já um direito previsto na Convenção Europeia para Proteção dos

Direitos Humanos e das Liberdades Fundamentais. subscrita em Roma no ano de 1950

muito antes do Pacto de São José da Costa Rica, e que estabeleceu exprêssamentê

no seu artigo 60,1 , o direito de toda pessoa a ter a sua causa examinada por um tribunal

num prazo razoável.

O direito à razoável duração do processo administrativo também já pode ser

considerado como inserto na Constituição da República de 1988 quando elenca, no art.

37, entre os princípios da Administração Pública, o da eÍiciência e o da legalidade.

Esse direito fundamental vincula todas as funções do Estado, legislativa,

judiciária e executiva. Nesta, relativamente aos agentes públicos, os quais detenham a

competência para a prática dos atos formadores do procedimento administrativo, no

sentido de conduzir egse procedimento da forma mais eÍiciente possível. cumprindo os

prazos legais e não permitindo dilações indevidas. O Superior Tribunal de Justiça já se

pronunciou a esse respeito:

'ADMINISTRATIVO: MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA

POLíTICA. ATO OMISSIVO DO MINISTRO DE ESTADO ANTE A

AUSENCTA DE ED|ÇÃO DE PORTARTA PREVTSTA NO § 20 DO

ART. 30 DA LEI 10.55912002, PRAZO DE SESSENTA DIAS.

PRECEDENTE DO STJ. CONCESSÃO DA ORDEM.

I
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(.....) Entretanto, em face do princípio da eficiência (art.37, caput,

da Constituiçáo Federal), nâo se pode permitir que a

Administração Pública postergue, indefinidamente, a conclusâo

de procedimento administrativo, sendo necessário resgatar a

devida celeridade, caracterizada de processos urgentes,

ajuizados com a finalidade de reparar injustiça outrora perpetrada.

Na hipótese, já deconido tempo suficiente para o cumprimento

das providencias pertinentes quase dois anos do parecer da

Comissão de Anistia, tem-se como razoável a fixação do prazo

de 60(sessenta) dias para que o Ministro de Estado da Justiça

profira decisão final do processo administrativo, como

entender de direito. Precedente desta Corte. 4. Ordem

parcialmente concedida. (MS 9420/DF, Rel. Ministra LAURITA

VAZ, TERCEIRA SEçÃO, julgado em 25.08.2004, DJ, 06.0s.2004

p. 163) (grifou-se)

Com efeito, náo se desconhece e nem se desacolhe essa

orientaçáo, que se pode ser encaminhada nesse sentido.

Contudo, não há deÍinição legal de um prazo"t' que se considera

de "duração razoável do processo".

Os atrasos impulados à Administraçáo Pública, através de seus agentes, podem ser

dassiÍicados em duas categoÍias: dilaçóes organizativas e dilaçô6 funcionais (NICOLLIT,

2006). As primeiras deconem de fatoÍes estÍuturais, da sobrecarga de trabalho ou mesÍYlo

conjunturais, como a exislência de greves. As segundas estáo ligadas à deficiente condu@

do processo por parle do agenle público. Destarte, seja no ámbito organizacional ou no

funcional, "...há que teÍ uma forle justificativa para náo laxar indeüda a dilaÉo e, por

conseguinte, afastar a responsabilidade e os efeitos da üolaÉo do direito à duraçáo Íazoável

do processo." (NICOLLIT, 2006, p. 84).Nilza Aparecida Raínos Nog

Estado.
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Sobre a atuaçáo do agente público (dilaçáo funcional), é muito comum a inépcia na

conduÉo do processo, consubstanciada na prática de nulidades pelo agente públim, em razáo

da desobediência à forma e aos procedimentos previstos em lei, além da violaÉo de direitos

coníitucionalmente protegidos, mmo a ampla defesa. Tal conduta como no caso êm pauta,

enseia o arquivamênto e a nulidade do processo, a ser dêc,etada pêla própda autoridade

adm inistrativa.

Diante das nuances observadas na jurisprudência e na legislação sobre o tema

em debate, observamos que não houve qualquer justificativa ou motivação descrita nos

autos para sua paralização por quase 12 anos, e ainda comprovado quê náo cumpriu

os prazos estabelecidos na legislação vigente, requer seja reconhecido por Vossas

Excelências, a nulidade do processo, por ultrapassar prazo Íazoável para sua duração,

determinando nulidade do auto de infraçáo e o arquivamento do feito.

c) NULIDADES DO AUTO DE ]NFRAçÃO

Outro fator preponderante que não foi analisado, no relatório técnico (fl. 59)

descreve infraçâo grave em seu preambulo, já no auto de infração não detém qualquer

menção, sendo imputado à recorrente infração gravíssima descrita no artigo 61, ll, c do

Lreut utu .+r+- cuvruo

Revelando contradição e dúvida quanto da lavratura do auto de infraçáo, se o

eÍro foi no valor ou nos artigos descritos.

Outro ponto questionado no auto de infraçâo acerca da capacidade poluidora do

empreendimento, qual deve seguir a Deliberação Normativa no 7412004, refere-se à

capacidade, todavia o auto de infraçâo não aponta a câpacidade das instalações

ãpenas a quantidade cie leite utiiizada aproximadamente por dia, sem nenhum

documento ou apontamento da quantidade descrita. Todavia conforme comprova-se

pelo sistema a capacidade não ultrapassava os 15.000 litros/leite por dia, sendo

empreendimento de pequeno porte

:
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Em consonância ao argumento da capacidade anexamos documentos relativo a

fato superveniente da capacidade e recebimento de leite descrito no Ministério da

Agricultura, Pecuária e Abastecimento MAPA (Doc. 33), referente ao período

0111012007 aO1l11l2O07. o total de 395.567 litros por mês, sendo divido por 3í dias

totalizam o 12760,22litros por dia.

Destacamos ainda que grande parte dos rejeitos eram entregues para

produtores rurais, ou seja, o que diminuÍa drasticamente a quantidade despejada no

leito de água.

Neste caso, destacamos que em analises posteriores náo houve degradaçáo ao

meio ambiente, portanto as hipóteses dêscritas no auto de infação e no estudo técnico,

que a hipótese ali mencionada não se efetivou ou ocorreu.

O artigo 61 c/c 67 possibilitam ao requerente apresentar documentos relativo a

fatos supervenientes iunto com o reÇurso e que cabe ao aúuado o ônus da prova,

vejamos:

Art. 61 - A lavratura dê auto de iníÍaÉo dispênsa a realização de períciê pelo oígão
ambiental, cabendo o ônus da píova ao autuado.

Art. 67 - FaqJlt€-se ao requerente a apresentaçáo de documentos relalvos a ,atos
supervenientes iunto ao recurso.

Restando comprovado pelas documentos, autos e perícias juntadas que não

houve degradação ao meio ambiente, e que a reconente tomou todas medidas cabíveis

para adequar a legislação.

Portanto os fatos descritos no auto de infiação são questionáveis sendo

anulável, e conformê comprovou-se pêlos documêntos anexados não houve

degradação ao meio ambiente, assim, como encontramos diversos erros em

contradição a verdade dos fatos e fundamentos, pelo exposto requer seja julgado nulo

o auto de infração com base nos documentos anexados não houve justa causa oara

3 Documento SIF relativo ao recebimento de matéria prima.
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lavratura do auto de infração. E ainda encontra-se eivado de vício carecendo dos

requisitos mínimos descritos no artigo 56, V, Vl, Vlll do Decreto no 47.383/2018,

impondo o reconhecimento de nulidade e seja determinado seu o arquivamento.

d) APLTCAçÃO DE REM]SSÃO nNrSrn LE].21.73st211s

Primeiro porque aplicando-se os termos de redução da multa, o saldo alcançaria

o valor de anistia.

Vejamos que foi aplicado infração gravíssima disposta no art. 61, ll, c do Decreto

no 44.309/06, em contradição a capacidade da reconente, ao laudo pericial que apontou

em seu preambulo infração grave:

feam Prrêc.í Té.ni! GEDEF n" 1í2otg
PA. 137/íS8/0@12008
Al:Fm655I2m7

:F APÂiEcEn ÍÉcr{lco

E segundo documentos anexados a reconente na época detinha

recebimento de aproximadamente 12.760 litros por dia conforme SlF, e nâo em tomo

de 22.50}lld descrito no auto de vistoria, havendo discordância quanto apalise da
AL O ê
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Outro fator preponderante que náo foi analisado, no parecer técnico (fl. 59) e

nem nos pedidos, com vista, a lei de remissão se o débito ora imposto fosse aplicado

à recorrente, este seria abrangido pela remissão/anistia da Lei no 21.73512015.
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capacidade diante da Deliberação Normativa n" 7412O04, o que leva a ilegalidade de

impor o pagamento superior a reconente, devendo ser considerado como

empreendimento de pequeno porte.

Portanto dev+'se requerer retiÍicação do auto de infração para descreve

infração descrita no art. 61, l, b do Decreto no 44.309/06, com aplicação de multa no

mínimo possível, ou seja, no valor de R$ 5.001,00 (cinco mil e um reais), o que alcança

o valor de remissão anistia proposto pela Lei21.735120'15. Assim, requer seja declarado

retiÍicação do auto de intraÉo e sua remissão/anistia.

III . DOS PEDIDOS

Por todo o exposto, a EXEQUENTE passa a requer em sede preliminar de

pedido de reconsideração ao llmo. Sr. presidente, rever da decisão com base

nos artigo 64/65 da Lei no 14.'184120O2, para'.

A. Reconhecer nulidade do auto de infraçâo por vício de legalidade,

revogando-se por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos

adquiricíos, remetendo-se o processo ao arquivo.

B. Não sendo este êntendimento do llmo. Senhor quanto ao

julgamento do pedido de reconsideração, requer com base no artigo art. 65, seia

reconhecido nulidade do ato, pois já transconeram o p.azo rczoável para finalizaçâo do

processo, ultrapassado inclusive o prazo de que deconam efeitos favoráveis para o

destinatário decai em cinco anos contados da data em que foi praticado, salvo

comprovada má-fé, declarando nulidade do processo e arquivamento do processo.

C. Diante do prazo legal descrito no artigo 65 da Lei 14.184102, e por

ter já transconido o quinquênio legal, reforçando a tese para aplicação o princípio da

legalidade e da isonomia, requer seja reconhecida prescrição intercorrente do

administrativo. i
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D. Não sendo este entendimento de Vossa Senhoria o que se admite

com base no princípio da eventualidade requer seja reconhecido nulidade absoluta do

auto de infração por conter erro na descrição da penalidade aplicável ao caso, o que

ocasionou sua nulidade por cáre@r dos fundamentos mínimos descritos no artigo 56.

Vlll do Decreto no 47.38312018, e sendo dever da administração anular o ato que

decorram efeitos favoráveis para o destinatário decai em cinco anos, não pode

administração convalidar o auto de infração aplicando multa em divergência sem

motivação e ainda em contradição aos fatos, pareceres técnicos e a legislaÉo, sob

pena de ferir no princípio da legalidade.

2. Não sendo atendidos os pedidos preliminares de reconsideração reouer ao

órgáo julgador seja julgado procedente o presente recurso por próprio e

tempestivo, julgando:

a) Requer seja julgada decisão de fl. 75 insubsistente, por carecer de

fundamentaçáo e motivação, visto encontrar em contradiçáo aos pareceres

técnicos e jurídicos, determinando nulidade do auto de infração e arquivamento

do feito.

b) Não sendo este entendimento do órgáo julgador. requer seja reconhecido com

base na jurisprudência e na lêgislação, que ultrapassaÍam prazo razoável para

finalização do processo, que já ultrapassou 12 anos desde lavratura do auto de

inftação, sem ocoírem nenhuma justificativa ou motivo legal para paralizaSo,

tendo como fundamento legal o artigo 37, caput da ConstituiÉo Federal, que

impõe o princípio da eficiência, não se pode permitir que administração

postergue, indefinidamente, a conclusão do processo administrativo, que no

caso ficou por quase nove anos paralisado. não sendo decidido dentro do prazo

razoável requer seja reconhecida a nulidade do processo e seu arquivamento.

c) Requer seja reconhecido as nulidades descritas no auto de infração:

i. Primeiro por descreve infraçâo gravíssima (art. 61, ll, c do

no 44.309/06) em contradição a capacidade da recorrente, o laudo

ü ÀL O§
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pericial que apontou infraçâo grave, sendo coneto infração descrita

no art. 61, l, b do Decreto no 44.309/06

ii. Segundo conforme Deliberação Normativa no 7412004 conforme

documentos anexados a recorrente na época detinha recebimento

de aproximadamente 12.760 litros por dia conforme SlF, e não em

torno de 2250011d descrito no auto de vistoria, o que leva a

ilegalidade de impor o pagamento superior a reconente, sendo

considerado como empreendimento de pequeno porte.

iii. Terceiro, falta de justa causa, pois os rejeitos eram entregues para

produtores rurais, o que reduzia drasticamente a guantidade de

líquidos despelados no ónego. E conforme estudo técnico não

houve degradação ao meio ambiente, principalmente as hipóteses

mencionadas no estudo técnico realizado. E segundo ressente

auto de vistoria realizado pela FEAM não encontrou-se nenhuma

degradaçâo ao meio ambiente. Sabe-se que a lavratura dispensa

perícia do órgão ambiental, cabendo o ônus da prova ao autuado,

e que houve comprovação aos fatos supervenientes junto a este

recurso que demonstra não ter ocorrido degradagáo ao meio

ambiente, portanto nulo auto de infração por ausência de justa

causa.

iv. Portianto o aúo de infraÉo e o processo encontra-se eivado de vício

carecendo dos requisitos mínimos descritos no artigo 56, V, Vl, Vlll

do Decreto no 47.38312018, impondo o reconhecimento de nulidade e

seja determinado seu o arquivamento.

3. Reconhecimento da retificação do auto de infração para declaraÍ

inftação descrita no art.6í, l, b do Decreto no44.309/06, com aplicação de multa no

mínimo, ou seja, no valor de R$ 5.001,00 (cinco mil e um reais), o que alcança o valor

de remissão anistia proposto pela Lei 21.73512015. Assim. requer sela declaÍado

retificação do auto de infra@o e sua remissão/anistia. t€ÜtÂ r'

EaÂstJA- Dr
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4. Não sendo este entendimento deste órgão julgador, com base no

princípio da eventualidade, requer seja revisto com base no artigo 82 do Decreto

4430912006, retificado o auto de infração com base no princípio da legalidade,

razoabilidade, Droporcionalidade para descrever infração descrita no art. 61. I, b do

Decreto no 44.309/06, com base na capacidade da recorrente à época, com aplicaçâo

de multa no mínimo legal, ou seja, no valor de R$ 5.001,00 (cinco mil e um reais),

aplicando-se as atênuantes descrita no artigo 85, l, a do Decreto 4738312018, clc aíl.

69, I (a redução de até um terço), c (redução da multa em até um terço), e (redução da

multa em até um sexto).

Termos em que requer vosso deferimento.

De Buritis - MG para Belo Horizonte - MG, 11 de novembro de 2019.

Ma lo Dias Moreira
DF 128.702
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FUNDAÇÁO ESTADUAL

DO MEIO AMBIENTE

Autuado: Indústria e Comércio de l-aticínios Vale dos Buritis I-tda.

Processo n" I 371 1998i003/2008

Referência: Recurso relativo ao Auto de Infração n" F655/2007.

qrar íssima. portc rnedio.

I- Descmnprir condiciortrnÍe. nrio itplullú b Estultio

Tr(!Íonpfito tle Efluentes e lrutçtido efiuente.s líquidos

trulamento. coufi»tne obsenztlo en t'istoriu tlc J-10-:00-.

ANÁLISE

t) RELATORTO

A sociedade ernpresária acima ret-erida lbi autuada como incursa no artigo 87. I.

do Dccreto n' 44.30912006. pelo cometiinento da seguinte irregularidade:

inÍiação

Foi irnposta a penalidade de rnulta simples. no valor de R$ 15.001.00 (quinze rnil

c um rea is ).

A auluada apresentou deÍ'esa. cuios pedidos Í-oram julgados improcedentes. tendo

sido mantida a penalidade de rnulta simples. confonne decisão de Í'ls. 75.

NotiÍicada da decisào dê manutenção da penalidade de rnulta. a autuada

protocolou telnpestivamente o presente Recurso. no qual alegou. em síntese:

- nào houve descrição da rnotivação. apenas Íundarnentação nos artigos e valores

constantes do auto de infração e notiÍicação:

- houve erro na discriminação do valor da rnulta n'o auto de inÍiaçâo e tal eno nàt'r

pode sér' revisto pela Administraçào crn razão da decadência do dirciro de

revisão. resultando na nulidade do auto:

.üe
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- no auto de inÍiaçào tonsta rnulta gravíssima. descrita no art.6l. ll. "c". do

Decreto n" .1.t.309/2006. enquanto no relatório tecnico está classificada conttr

gra\ e:

: o processo não f'oi concluído em prazo razoável. desrespeitando-se o artigo 5o.

LXXV|ll. da CR e o disposto no artigo 47. daLei n' 14184/2002l.

- o auto de intraçào nâo aponta a capacidade das instalações. somente a

quantidade de leite utilizada por dia. que não ultrapassava 15.000 l/dia:

- crn análises posteriores tbi cornprovado nào tcr havido degradação ao mcio

ambiente:

.- grande parte dos rejeitos era entregue aos produtores rurais. diminuindo

drasticamente a quantidade despejada no curso d'água:

- na hipótese de inÍiação -qrave ou pôrte pequeno (capacidade de 12.7601/diâ) o

r alor scria rernirido. nos tennos da Lei n" 21735115.

Requereu seja declarada a nulidade do auto de inÍiação. pelos vícios apontados

ou do processo. ante o decurso de prazo Íazoáyel para sua análisel sc.ja

rcconhccida a prescriçào intercorrente. Alterado o porte do empreendimento para

pequeno. que seja concedida a remissão. na forma da Lei nn 21735115 ou

aplicadas as atenuantcs do artigo 85. 1. "a". do Dec. 47383118 c/c art.69. I. "a".

"c" e "e"- do Decreto n' .14309/06.

É o relato do essencial.

,II.I _ PROCESSO ADMINISTRATIVO - REGULARIDADE _ AUTO DE

INFRÂÇÃO - REQUISITOS - LEGALIDADE.

Alegou a Recorrente quc teria havido erro na discriminaçào do l'alor da multa no

auto de inliação e tal erro nào pode ser revisto pela Adrninistraçào em razào da

dccadcrrcia do dircito cle rer isào. resultando. pois. na nulidade tlo auto.

' Cidade Administrativa - Prédio Minas
Rodovía Papa João Paulo ll, 4143 - Bairro Sena Verde - Belo HoÍizonte/Mc

CEP: 31,63G90O - Endereço eletrônico: www-feam.br

II) FI'A'DAMENTAÇÃO

Os eurbasarnentos le-sais e fáticos apresenlados pela Recorrente não são bastantes

para descaraclerizar a inliaçào cometida. com a devida r'ênia. Senão ve.lailos.
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Firrnou que do auto de inlraçào consta multa gravíssirra. descrita no ar1.6l.ll.
"c". do Dccreto n' 44.309/2006. enquanto no relatórid técnico está classiÍlcada

c()nlo qra\ e.

Sustentou que o processo nâo foi concluido ein prazo razoár'el- dcsrespeitando-se

os artigos 5". LXXVIII. da CR e .17. da Lei n' l,tl8.l/1002. devendo ser anulado.

Tambén-r afinnou que a capacidade instalada

Tris alegações nào der ern ser acolhidas.

Saliente-se que o artigo 3l'. VI. do então vigente Dccrcto Estadual n"

44.81-l/2008. previa que do auto deveria constar a penalidade aplicada:

Art.3l Verificada a ocorrência de infração à le-eislação anrbiental ou de
recursos hidricos. será lavrado auto de infraçào. em trés lias. destinando-se a

primeira ao autuado e as demais à fonnação de processo administraür,o.
der endo o inslrunrenlo conter:
I ' nome ou razão social do autuado. com o respectivo endereço:
ll lato constitutivo da inlraçào:
III disposiçâo legal ou regulamentar em que fundamenta a autuação:
IV circunstàncias agravarrlrs e atenuantcs:
V reincidência:
VI aplicaçâo das penas:
V ll o prazo para paganrento ou del'esa:
Vlll local. data e hora da autuaçào:
lX identificaçào e assinatura do sen,idor credenciado responsável pela

autuação: e
X assinatura do infrator ou de seu preposto. sempre que possivel- valendo
e\ta conro notillcaçào.

O erro de lavraturâ da hipótese é relativo ao valor da multa. que Íbi estabelecido

em RSI5.001.00 (quinze mil e um reais). quando deveria tê-lo sido eur R$

30.001.00 (trinta mil e um reais). em consonância com o afiigo 6I. II. "c". do

I)ccreto n" -14.309/2006

No entanto. não há que se Íàlar em vício de legalidade. já que fbrarn atendidos os

requisitos do ato adrninistrativo em questão c que inexistt- qualqucr

corlrprometirnento da regularidade processual que pudesse ense.iar sua

. irrr alidaçào.

Trala-se de erro lnaterial. reconhecível e passír,eI de correçào. que r]ào

inviabilizou o exercício. pela Recorrente. do direito à deÍêsa. nern al-etou a

validade do ato administrativo.,O erro mâterial. sanár'el. pode ser detectado sern

Cidâde Administrativâ - Prédio Minas
Rodovia Papa Joáo Paulo ll, 4143 - Bairro Serra Verde - Belo Horizonte/Mc

CEP: 31-630-900 - Endereço etetrônico: www.feam.br q



análise aprolundada e decorre de desacordo enlre a vontade do autor e o que tbi

rnani fêsta<Io no documento.

No caso cspecíÍico do auto de infiação n' 65512007 o valor da rnulta Íbi

dissonante da natureza da infiação e do porte do empreendimento. que l-oram

corretarnente deÍinidos pelo agente autuante. A inÍraçào cometida é de natureza

gral'íssirna descurnprir condicionante. constatada a ocorrência de degradaçào e

poluiçào ambiental artigo 87. I. do Decreto n" 44.309/2006. O porte do

empreendirncnto. a seu turno. tbi considerado mcdio em razão dos dados

verificados quando da fiscalizaçào. em 0411012007.22500 l/dia. conÍbnne DN

7101:

D-01-06-ó Preparaçâo do leite e fabricâção de produtos de lâticínios.

' Pot. Poluidor/Degradador: Ar: M Água; M Solo: M Geral: M
Porte:

500 < Capacidade Inslalada < 15.000 t de leiteldia : pequeno

15.000 < Capacidade Instaladqí 80.000 t de leite'dia : rnédio
Capacidade lnstalada > 80.000 ( de leiteldia : grande

fambérn nào dev-e scr acatado o argumento da Recorrente de que nào lili

apontada no auto de inÍiação a capacidade das instalações. que não ultrapassava

15.000 f /dia. Segundo o FOBI 236404120tJ9B. FCEI de ReÍ'erência

R223-18-112009. a capaciclade instalada no emprcendimento cra de 50.000 l/dia.

Da uresma f'orma. não rnc'rece guarida a pretensão da Recorrentc de anular o auto

dc infiaçâo dada a irnpossibilidade dc sua revisão em razão da limitaçào do

exercício do poder dc autotutela pela Administração Pública. por se contigurar

cm garantia de segurança juridica.

Adernais. o '"'alor da multa poderia ser reduzido. em virtude da incidência do

artigo 96- do Decreto n' 44.8$4/2008. mas nâo o foi por ser mais beneflco ao

autuado o l'alor irnposto no auto de infração.

Quanto à contradição entre a natureza da infiação descrita no auto de inliação

(graríssima) e aquela do relatório técnico (grave) há que se esclarecer que a

inliação toi corretamcnte capitulada no artigo 87. I. do Decreto n" 44.309/2006.

err consonância corn o tàto cornetido. devidamenle descrito no itetn "Descrição

Cidade Administrativa - Prédio Minas
Rodovia Papa João Paulo ll, 4143 - Bairro Sena Verde - Belo Honzont€y'Mc

. CEP: 31.630-900 - Endereço eletrônico: www,feam.bí
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da inÍiação". Dali se inÍêre que a natureza da infiação é gral'íssit-na e nâo grave.

em razào da ocorrência da poluição/degradação arnbiental. Nào restatn dúridas

dc que houve urn equír,oco no PT GEDEF n' l5/19. todavia. que não nracula. por

óhr io. o auto dc inlração.

No que respeita ao prazo do artigo 47. da Lei n" 14184/2002 observo que se trata

de prazo irnpróprio. por cujo descumprimento não pode ser sancionada a

Adrninistraçào Pública. Ern r erdadc. o prazo irnpróprio e estipulado na lei cottrrr

parâmetro para a prática do ato e é destituído de prcclusir-idade. Portanto. o ato

praticado para além de seu termino é plenamente válido e eficaz. razàç't pela quat

não deve ser acolhido o argumento da Recorrente.

rr.2 - PRESCRTÇÃO - INOCORRÊNCrA.

A Recorrente suslenlou a tese dc ocorrência da prescriçào inÍercorrente. colll

fundarnento no artigo 65. da Lci n' 14l 84i2002.

Tal dispositivo. contudo. trata da decadência do direito da Adrninistraçào Pública

anular ato do qual decorrarn eÍêitos Íavorár'eis para o administrado. nâo cle

p resc r içà o.

Por outro lado, o entendimento firmado é de que a prescrição intercorrente,

prevista no artigo l', §l', da Lei n" 9873/99, não é aplicável, nem mesmo por

analogia, aos processos administrativos punitivos em trâmite no Estado de

Minas Gerais. Não há legislaçào que dê supedâneo ao reconhecimento da

prescriçào intercorrente e não cabe ao interprete aplicá-la aos procedimc-ntos

adrninistrativos estaduais" já que assirn nào o quis o legislador estatlual.

A .iurisprudência do STJ é remansosa no sentido de que. quando pendente recurso

em processo adrninistrativo. não há que se cogitar de prescriçào. intercorrente.

Estas. portanto. sào as' razões pelas quais NAO SE PODE rcconhecer a

prescrição intercorrente nos procedimentos àdministrativos punitivos do Estádct

de Minas Gerais. pela ausência de fundamento lesal.

Cidade Administrativa - Prédio Minas
Rodovia Papa João Paulo ll, 4143 - Baino Serrâ Verde - Belo Horizont€/Mc

CEPi 3í.630-900 - Endereço eletrônico: www.feam.br q



Il.3 - DA pOLUrÇÃO - COMPROVAÇÃO - ETE NÃO IMPLANTADA -
LANÇAMENTO DE EFLUENTES SEM TRÂTAIVIENTO.

A Rccorrente alegou que em análises posteriores foi cornprovado não ter havido

degradaçào ao meio ambiente e que grande parte dos rejeitos era entregue aos

produtores rurais. dirninuindo drasticamente a quantidade despejada no curso

tl'água.

Ressalvo que as análises juntadas aos autos são de amostras colhidas a partir de

dezembro de 2008. portanto em momentos posteriores à fiscalização. realizada

'em outubro de 2007. de t-orma que não se prestam a aÍastar a constataçào da

poluição pela E1'E não instalada.

Outrossim. é de se notar que a própria Recorrente confinna ter despejado no

curso d'água os etluentes seln tratarnento

Transc.revo o trecho do PT GEDEF n' l512009. no qual se esclarece:

''En reluçào uos efluentcs de luticínios. rcssulÍunos que upresenÍat elavrdrr

L'Lu'gu org.i,ticu e de nutrienles. O lutçuncnto desse elluente no urrso l úgwr

cn truriunento pode ocusi(rnar u <lepleçdo ú,s uít',:is cle originitt. L't,t titt tlr
. de legro açtio du ntúéria org)nicu. hen (o to lllrtlitltÇãt) et,t tluotrifiLi,t

,lt prtsençu dos nutrientes. (...).

_ 'Pot'totlo.'(, elluente du lndtístriu e Conércio de Laticinios l'ala dos Btritis

Ltd,t. sonente poleriu ser lattçoclo rut ('órrego l-ercdus ap.ts o trututentt) pclLt

E7E. lato que ndo uconteceu, pois coufitnne rclatth'io de ,istot'ilt tl"

0192(t.100- rr trlrlçrio d.' lt'ttl.t tlt!o tle elluentes est.t|u en Í'1se .lc

itPldtttúç'L'tt'

Assirn. em razào de incumbir ao autuado o ônus de comprovar a não ocorrência

da poluiçào - inversàc» do ônus da prova em rnateria ambicntal - e considerando

que a RecoÍrente não lbi exitosa em demonstrá-la. entendo que devcrá scr

mantida a penalidade de multa.

Itrr lirn. mantidos o poíe. medio. e o valor da multa por inÍiaçào gralíssirna. R$

15.001.00 (quinze mil e um reais). descabe a remissão prevista no âr1igo 6'. l. da

Lei n' 2l .735/ 15.

Cidade Administrativa - Prédio Minâs
Rodoviâ Papa João Paulo ll,4143 - BaiÍo Serra VeÍde - Belo HorizontdMc
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III) CONCLUSAO

Antc todo o exposto. considerando que não f'oram aprcsentados argurfientos

capazes de descaracterizar a inliaçào cometida. remetam-sc os autos à Cârnara

Normativa c Recursal com a sugestão de indeferimento do recurso interposto,

corn fundanrenl.o no artigo 87" I. do Decreto n' 44.309/2006.

I-- o parecer.

Belo Horizonte. 10 de fevereiro de 2020.

L Gonç ves Arruda

Analisío AmhienÍol - MASP 1059325-9

)

itortos
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