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Goremo dô Estado de Minas Gerais
Sistema Estadual de Meio Ambiento
Secretaria de Estado de Íúeio Ambiênte e Desenvolvimento Sustentável
Diretoria da Qualidade e Gestiio Ambiental
Gerência de Resíduos Sólidos

/
r*Ã,-#/

§FE,A.t\..4::-::-
OF. NE 856/20í O/GERES/DQGA/FEA

PRorccoLo N"-L2-a 8. 5l /et o
OIVISÃO: /-;FaÉ Í /a:)nla- ..-.
lrÊÍl=-- 'V§TOi*__

4M

Referência: Encaminhamento de Auto de lnfração No 66542/2010
P rocesso no : 0 1 228 12002

Prezados Senhores,

Comunicamos que foi constatado o não preenchimento do lnventário de
ResÍduos Sólidos Minerários, ano base 2009 do empreendimento
descumprindo, portanto a Deliberação Normativa COPAM Noí17/2008, ao
deixar de encaminhar eletronicamente o lnventário de Resíduos Sólidos
Minerários.

Atenciosamente,

À
Hidrobrás Águas Minerais do Brasil
Rodovia Fernão Dias, Km 512 - Zona Rural
CEP 35.460-000 Brumadinho/MG

vÍ-

Rodovia PÍebito AméÍico Gianetti, s/n, SerÍa VeÍde - Edificio Minas, CEP: 3163G900
Bêlo Horizonte/Mc fone: 391S1í34 âome pagê: elêonora.deschamps@meioambiente.mg.gov.br

Em vista disso, foi lavrado o Auto de lnfraçáo ne 6654212010, que segue anexo.

Na oportunidade, lembramos que, nos termos da Legislação Ambiental vigente,
essa empresa dispõe do prazo de vinte dias, contados do recebimento do Auto
de lnfraçáo, para apresêntar defesa endereçada a Fundação Estadual do Meio
Ambiente, Rodovia Prefeito Américo Gianetti, s/no, Serra Verde - Edifício
Minas.

ORIGINAL ASSINADO
Dra. Eleonora Deschamps

Gerente de Resíduos Sólidos
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Ao EXCELENTíSSIMo SENHoR PRESIDENTE DA FEAM - FUNDAÇÃo ESTADUAL Do MEIo

AMBIENTE EM MINAS GERAIS

Rodovia Prefeito Américo Gianetti, s/n Serra Verde

Centro Administrativo - Edificio Minas - CEP. 31.630-900

Belo Horizonte - MG

do artigo 33 do Decreto Estadual n'.44.84412008, pelas seguin

direito que se seguem:

of
RE B o§

OFÍCIo N.. 856/2010/GERES/DQGfuT.EAM

Hrpnorn,is ÁcuÁs MrNERÀrs Do BRÂsrL LTDA., pessoa jurídica de

direito privado, inscrita no CNPJ sob o n".42.172.42910001-06, sediada na Rodoüa BR

381, Km 512, Galpão A, Baino Serra da Conquista, Brumadinho - MG, vem,

respeitosamente, à presença de Vossa Seúoria por seu representante legal, apresentar

DEFESA ADMINISTRATIVA, em face do Auto de Infração n'.6654212010, nos termos

tes razões de fato e de

BREVE SiNTESE Dos FATos

Em 22 de outubro de 2010, fora lavrado Auto de Infiação que apurou

pretensa irregularidade praticada pela empresa Autuada quando a pÍestação de informações

atinentes ao Invenüíri

embasamento legal:

o de Resíduos Sólidos, consignada na seguinte descri os fatos e

águâ min.Él nâtuEl

@

iúrHA -,

à

ALD

DF

.jiitrTãti't
HdÍobÉs Águás Minelals do BrasrlLüa trTê:êzâCnslinâ.2775-gafioCâlâfale.Fonê(31)3371{lo0'Far(31)3371-4111-Cêp30110-600-8H- G

Süê r*w.aguamine€[nga.com.br

il

Auro pE INFRAÇÃo N'. 66542/2010

PRocEsso N". 01228/2002

&
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"Descumprir a Deliberação Normativa COPAM n". 117, de 2008, ao
deixar de encaminhor eletronicamente o inventário de resíduos sólidos
minerarios, ano base 2009"

De acordo com o entendimento do Agente autuante, a EmpÍesa

Autuada teria violado o artigo 83 do Decreto Estadual n". 44.844/2008 combinado com a

Deliberação Normativa do COPAM n'. 11712008.

PRELIMINARMENTE

DA TEMpEsrrvrDADE Do PRESENTE REcuRso

Ab initio, cumpre-se atentar para a patente tempestividade do

presente recurso já que, a teor do disposto no referido Auto de Infração, o autuado tem o

prÍvo de 20 (vinte) dias para apresentar defesa, a contar do recebimento do mesmo (art. 33

do Decreto Estadual no. 44.844/2008).

Sendo assim, uma vez recebido o referido Auto de Infração em 05 de

novembro de 2010 (sexta-feira), tem-se que a contagem do prazo para apÍesentação de

Íecurso teve início em 08111/2010 (segunda-feira) e expirará em 28111/2010 (domingo),

prorrogando-se para o primeiro dia útil seguinte, dia29l1ll20l0 (segunda-feira).

ágq, min.ál n.lur.l

AL

A

@3 I l
HtdíobÍás Águas Mherdasdo BrasrlLEe A, Tê,ê2ã Cníjne,2775 - Bâiío Calahle - Fonr (31) 3371-4t100 - Far(31)3371-4111-Cêp30410-600-BH-MG

Srtê: w$w.aguaminerôlinga.com br

'r

EntÍetanto, entendemos que o auto de infração objeto desta não

meÍece prosperar, pelas razões abaixo expostas.

Desta feita, toma-se patente a tempestividade do presente recurso!

uma vez que apresentado dentro do prazo previsto para tanto.

r-

§
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DA NULIDADE DO AUT0 DE INFRÁÇÀo

A lalratura do auto de infração em comento fere os mais elementares

princípios constitucionais que devem nortear a Íelação entre o Poder Público e os

particulares.

A Constituição vigente, ao contriírio das anteriores, dedicou um

capítulo à Administração Pública (Capítulo VII do Tínrlo III) e, no art. 37, deixou

expressos os princípios a serem observados por todas Írs pessoÍls administrativas de

quaisquer dos entes federativos.

Assim, na aplicação das sanções administrativas, o Poder Público

deverá obedecer, dentre outros, aos princípios constitucionais da legalidade, motivação,

razoabilidade, proporcionalidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica interesse

público e eficiência sob pena de nulidade absoluta do ato administrativo.

Dos PRr:,rcÍPros Coxsrrrucroxlls

Princípio brisico do ordenamento jurídico brasileiro é o princípio da

Iegalidade, por meio do qual ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer algo, senão em

virtude de lei, cabendo à Administração Pública observar e respeitar este princípio no

exercício de sua atividade e no desempeúo de sua missão institucional.

O princípio da legalidade atuq em essência, como um dos

pÍessupostos de validade da própria ação administrativa. Portanto, a efrcácia de toda

atividade administrativa estií condicionada ao atendimento da lei em sentido

material.

No caso em tela, a suDosta infração foi enquadrada pelo agente

amhiental na T)eliheracãn Norrnati a CôPÀÀÍ no 117 12008 a qual dispõe sobre a

águâ min.r.l Dludl

.+J-

.iiinrênt
Hd.obÍás Â0uas Mans-eis do BÉsrl t6a Av Tereza Cnsüná. 2775 . 8aíro Cdatab - Fonê (31) 3371-t000 - FâI (31)3371-11aí -Cêp30410{00. BH-lilc

Site. r*'rv.âgúamineBlinga com br

@ '-
il
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declaração de informações relativas às diversas fases de gerenciamento dos resíduos

sólidos gerados pelas atividades mineriírias no Estado de Minas Gerais e no Anexo

códieo 1 1 6 do art. 83 do Decreto EsÍadual 44.844/2008 , cujo teor abaixo transcrevemos:

"Arí E3- ConsÍiÍuem infrações às normas sobre a proteÇão, conservação e
melhoia do meio ambiente, as tipificadas no Ánexo 1."
"Ánexo I - :
Especifrcação das infrações: Descumprir determinação ou deliberação do
COPAM
Classifrcação : Gravís s ima
Incidência da Pena: Multa simples"

- Como pode ser verificado no auto de infiação objeto da presente,

neúuma lei ali foi mencionada" mas tão somente dispositivos normativos contidos em

Decreto Estadual e Deliberação Normativa do COPAM.

EntÍetanto, não se pode dizer, sob pena de gravíssima violação aos

mais comezinhos e primários princípios de Direito, que o enquadramento de determinada

conduta nestes textos legais atende aos princípios constitucionais, especialmente, o

principio da legalidade.

O art. 83 do Decreto Estadual analisado Íemete o aplicador da norma

às hipóteses de incidência descritas no Anexo I.

Ainda que fosse vrllido, o que se admite apenas poÍ amor ao debate,

o código 116 do Anexo I do Decreto Estadual 44.884/2008 é amplo demais, impreciso

demais, genérico demais e subjetivo demais, não sendo suficiente, por si só, paÍa atender

ao princípio da tipicidade, iá que qualquer descumprimento de determinaÇão ou

deli do COPAM estaria ialmente eito ao nesse tl

segundo critério pessoal do aplicador da norma.

Por exemplo, a infração definida sob o código 105 "descumpr

condicionaníes aprovadas no Licença de Operação...", em tese, também poderia ser

Hdobnás Águas Mineràis do BlasÍ Llda À, Íê'êza Cnstina 2775 ' gaiío Calabte - Fonê (31)3371{000- Fâ-x(31)?,371-4141- Cep 30,{10500- BH -MG

áquã minêrâl nâturál

;LlHAiP

T
AL DÊ

irnrênt
Site. wwwaguamineraliíga co

3
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enquadrada sob o código 116,já que descumprir condicionantes da Licença de Operação é

descumprir determinação do COPAM, pois foi este que impôs condicionantes para a

concessão dessa Licença.

Ressalte-se ainda, que o código 116 do Anexo I ao Decreto

44.88412008 dispõe que para a caracterização da infração administrativ4 há que ser

violada alsuma determinação ou deliberacão do COPAM. O Poder Executivo Estadual,

exorbitando seus poderes, editou norma que, autonomamente é insuficiente para

caracterizar uma infração administrativa ambiental. Patente, pois, que o dispositivo legal

em questão não se presta a tipificar condutas, pois sequer descreve, em seu colpo, qualquer

conduta típica, apta a ensejar sanções administrativas.

Se houvesse conduta típica da Impugnante, certamente o agente

ambiental não teria maiores dificuldades em enquadúJa em um tipo legal pertinente.

O Decreto Estadual invade seara exclusivamente legislativa-

afrontando o basilar princípio da legalidade. E sobre esta questão, ambas as Turmas de

Direito Público do Superior Tribunal de Justiça (STJ), já se posicionaram no sentido

de que no regime da Constituição Federal de 1988, apenas a lei em sentido formal e

material, pode tipificar infração e cominar penalidades, dada a indiscutivel tipicidade

fechada do direito administrativo sancionador.(iz, RESP, n' 1.075.485 - PA

(200810157262-5, Rel. Ministra ELIANA CALMON, 2" turm4 julgado em 1611212008,

publicado D I em 26 I 02 12009).

Além disso, não há subsunção do caso concreto às normas citadas no

auto de infração, o que implica em procedimento totalmente em desacordo com os

princípios da legalidade e razoabilidade.

O inciso II do artigo 5o da Constituição Federal dispõe que

" ninguém será obrigado a fazer ou deixar de íazer alguma coisa senõo em virtude de lei"

áquâ nineÉl náluEl

@iiF.Tênt
Hdrobás Aguas Minêíãis do Brasrl tde Â, Íeeze Cnsljna.2775 - Bam CalalâtE - Fone (31) 3371-4C,00- Fár(31)3n71"4111.Cep304106C,0'8H -MG

Srte s!í*.aguamine.aliíEa óm br
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PoÍanto, no ordenamento juridico brasileiro é impossivel limitar direitos de quem quer que

seja com fulcro em Decreto ou quaisquer outros atos emanados do Poder Executivo.

O princípio da razoabilidade consiste na correlação entre a medida

tomada e a conduta que se pretende punir ou coibir, sendo " uma faceta que é ínsita à

própria legalidade: a lei jamais autorizaria uma atitude de exagero, de megalomania, ou

uma autuação desarrazoadq, insensata" (íz Curso de Direito Administrativo, 17" Edição,

Malheiros, São Paulo, 2004).

Carece de razoabilidade que o "não atendimento ou descumprimento

de determinação especíJica de servidor credenciado" (código 102) seja penalizado com

advertência e seja classificado como infração leve, que o "descumprimenÍo de

condicionantes aprovadas na Licença de Operação... " seja penalizado com multa simples

e seja classificado como infiação grave, e o "descumprimento de determinação ou

deliberação do COPAM" seja penalizado com multa simples, na modalidade de infração

gravíssima.

Ora, como c

águ. minrÉl n.luãl

m

oenalidade mais grave do que o scumorimento de fato esoecífico?

Assim, o Auto de Infração combatido revela um inemediável defeito

material e formal, devendo, por conseguinte, ser pÍontamente declarado nulo, sob pena de

violação direta à garantia constitucional da legalidade, da razoabilidade e da

proporcionalidade, em razão da inobservância dos principios constitucionais no referido

auto de infração.

A multa imposta pela legislação, em tese, além do caráter punitivo,

tem como finalidade precípua educar o infrator, de forma a assegurar o interesse público

primeiro, que é a preservação da qualidade de vida. corolifu-io do artigo 225 da Constituição

Federal.

trfÍênú
HdÍobÉs Aguas Minêcis do EreeltEâ A, -éiê?a CnslirÉ, 225 . Sairo Calehb - Fonê (31) $71-1000 - Fax (3, 3371-1141 - Cep 30110-600 . BH - MG

Sits rsYv.âouaminerâlanga.com br

iti
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As sanções previstas no Decreto Estadual 44.844/2008, como atos

administrativos punitivos que são, vinculam-se em todos os aspectos à tipificação e forma

legais, portanto, deve ser afastada qualquer sanção não prevista pela lei em sentido estrito.

Ressalte-se ainda. que o princípio da proporcionalidade também

não foi observado pelo agente da FEAM.

De acordo com o procedimento estabelecido em lei para hipóteses

como a presente, antes da aplicação de multa pecuniriri4 o administrado tem o direito à

pena de advertênci4 não como um ato de benevolência da Adminisüação, mas como uma

oportunidade de correção de supostas infrações de menor potencial ofensivo, como por

exemplo, a falta da entrega de relatórios de forma eletrônica ao Órgão Ambiental. O art.

72, § 3'da Lei Federal 9.605/1998 não deixa qualquer dúvida quanto a esta afirmação:

"Árt. 72. As infrações adminislraivas são punidos com as seguinles
sanções, observado o disposto no art. 6':
I - advertência;
II - multa simples;
III - multa diária;
(...)

§ 3". A multa simples será aplicada sempre que o agente, por negligência
ou dolo:
I - advertido por inegularidodes que lenhom sido praticadas, deixar de
sanáJas, no pruzo assinalado por órgõo compeíeníe do SISNAMA ou
pela Capitania dos Pottos, do Ministério da Marinha;
II - opuser embaraço à fiscalização dos órgãos do SISNÁMA ou da
Capitania dos Portos, do Ministério da Marinha".

A interpretação literal do texto acima reproduzido é muito clara uma

vez que a multa somente podeÍá ser aplicada após o administrado ser advertido por

eventuais irregularidades, conferindo-se a ele a oportunidade de sanáJas em prÍzo

razoável.

No caso em tela, se infração houvesse, esta seriâ perfeitâmente

sanável, haja vista que o Íelatório exigível foi reparado quando da entrega à FEAM ,em

ágoâ mineEl n.tural

@Húobrás Águas Min$ais do Bras LUa p, Te-era Cnslinâ.2775 - BâiÍD Câlâhlr - Fonê131)3371{Cr00- Far (31)3371-a14r -Cep30a .MG

Àro
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ll /02/2010, do RADA - Relatório de Avaliação de Desempeúo Ambiental, já que uma

das informações deste relatório é a Aval da Poluidora do

Anexo F - Item 9 do RADA, onde consta o quadro discriminando todos os residuos sólidos

gerados no empreendimento para os anos base de 2007,2008 e 2009.

Outro princípio basilar, decorrente do Estado Democrático de Direito

(art. 1" da Constituição Federal), a nortear rigidamente a atuação estatal na punição e

sancionamento de eventuais infrações administrativas é o princípio da

proporcionalidade, vale dizeq da conesoondência entre a conduta infratora e a sancão

aplicada. O acolhimenlo deste princípio é uníssono pela doutrina e pela jurisprudência e

decorre da própria finalidade das sanções administrativas. Significa que sanções

desproporcionais implicam em desvio de finalidade, comportamento vedado pela

Constituição Federal.

Assim sustenta o ilustre Prof. Bandeira de Mello (rn Curso de Direito

Administrativo, l7 ed. Malheiros, pp.752) sobre o tema:

"As sanções devem guardar uma relação de proporcionalidade com a
gravidade da infraçiio.
(...)

De todo modo, é certo que, fiagrada a desproporcionalidade, a sançõo é
inváIida". (gr fo n os s o)

"Ás sanções .tdministralivas lêm que atender ao princípio da
proporcionalidade, sem o quê serão inválidas. Além disso, por muito
grave que haja sido a infração, as multas nõo podem ser " confscatórias ",

isto é, de volor Íão elevado que acabem por compor um verdadeiro
confisco. "

No caso om defendido, ainda que alguma lei específica não tivesse

sido observada pela Impugnante, o que se admite apenas paÍa argumentar, o valor atribuído

pela falta da entrega via eletrônic4 das informações ue foram sde ao

áqu. mi..ãl n.iur.l

H. MG
irnrãnr,

HdÍobÉs Àguas Minerars do Brasl Llda l, ÍÊ'eza Cnstrna. 2775 . 8arÍÍo Calehte. Fone (31)3371-1000- Ear (31)?,371-4111, 'Cep 30410

Siter$flÍaguâmrn eralinga coí b, '-.

3

E ainda (ob. cit. p. 756):

rmáenuegl
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Orsão ambiental. é exorbitante e absurdq ferindo de morte o princípio da razoabilidade e

proporcionalidade.

Or4 a multa de R$ 50.001,00 (cinquenta mil e um reais) tem efeito

anecadatório, haja vista que se refere à obrigação acessória, já que o relatório de resíduos

minerais, referente aos anos de 2007,2008 e 2009 foram devidamente elaborados e

entregues pela Impugnante à FEAM, juntamente com o RADA pÍotocolado em

tt/02t20r0.

Portanto, a multa imputada é ilegal e nula de pleno direito por ter

infringido princípios estruturantes da Constituição pátria.

NoMÉRrro

A descrição do fato conüeto que motivou a lavratura do auto de

infração é absolutamente díspare em relação ao dispositivo regulamentar eleito para a

fundamentação da infração e multa lavrada, ignorando totalmente o princípio da

legalidade, tipícidade, razoabilidade e proporcionalidade e por consequente, gerando a

nulidade do auto de infracão.

Dl IxsxrsrÊxcrA DA CoNDUTA IMPUTADA

Como dito ao início dest4 a larratura do Auto de Infração n'.66542

foi motivada com a seguinte descrição do fato:

@ruas Minerers do Erasrl Llde ?'., Íe'eze Cnstjna.2775 ' 8aiío Calahte - Fone (31)3371-1000- Fax (31)33714141- Cêp - 8H. MG
t

águ. min.r.ln.túÉl

HrdobÉsAg
S[e fi,r^/âguam]neralinga.com br

"Descumprir a Deliberação Normativa COPAM n" ll7, de 2008, ao
deixar de encaminhar eletronicamenle o Invenlário de Resíduos Sólidos
Minerários, ano base 2009". GtÍb-tpssp)

$
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O objetivo da Deliberação Normativa COPAM no. I l7l2008 é

fomecer ao Estado as informações referentes aos resíduos sólidos gerados pelo setor

minerário.

Or4 as informações referentes aos resíduos sólidos gerados pela

atividade da Impugnante foram devidamente passadas à FEAM no RADA entregue em

lll02/2010, logo, não há que se falar em descumprimento da norm4 até porque, o

formuliirio do Inventrário de Resíduos Sólidos da Atividade Mineriária não estava

totalmente funcional no sistema da FEAM em 3110312010, e por este motivo, sua entrega,

via eletrônica, foi prorrogada por esse Órgão para 1" de juúo de 2010 (DN n" 149/2010,

de 30/04/10).

ConclusÃo

Por todo o exposto, conclui-se que o auto de infração está com vícios

insanáveis, o que ocasiona a sua nulidade.

Destarte, ainda que ultrapassadas as nulidades antes apontadas,

repita-se, o que se admite em atendimento ao princípio da eventualidade, a infração

imputada à Impugnante não procede, tendo em vista a entrega do Invenüirio de Resíduos

Sólidos de sua Atividade em lll02l20l0, portanto, ausente qualquer conduta típic4 na sua

acepção mais ampl4 que possa ser imputada à Impugnnte.

F

DF

ir
agu. mlnâál natuEl

Hdobràs Águas ilhêrâis do 8rà91 LBa Ê, Íe-eza Cnstna.2775- 8âno Calálalê - Foíle (31)3!71-atl00 - Fax (31) 337Í-4141-Cep30410{00-BH-tilc
SiE Y w.aguaÍnineraliíga.com ba

@ Il

Assim, tem-se que não é possível o enquadramento dos fatos sob o

código 116, vez que o Invenüá.rio de Resíduos Sólidos. tanto para o ano base de 2009 e

ainda para os anos base 2007 e 2008 foram efetivamente entresues à FEAM em

1110212010, portanto, antes da lawatura do auto de infração ora combatido.

N
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Do PEDTDo

Por todo o exposto, requer a Impugnante:

a) seja recoúecida a nulidade do Auto de Infração no. 66542, e

determinado seu cancelamento e arqúvamento, bem como o cancelamento da multa

aplicada em razão dos motivos antes apontados;

b) ou, caso assim não entenda, do que se cogita apenas para

argumentar, seja ao final recoúecida a insubsistência do Auto de Infração no. 66542, com

o cancelamento da multa aplicad4 em razão da ausência de pnítica de qualquer infração

por parte da Impugnante;

c) Ou, finalmente, caso assim também não se entend4 do que se

admite apenas por excessivo amor à eventualidade, seja a pena de multa convertida em

advertênci4 em razão de todos os argumentos anteriormente apresentados.

Nestes termos,

Pede deferimento.

Belo Horizonte, 16 de novembro de 2010.

HrDRoBtuis U L LTDA.s

CNPJ N'. 42.172.429

Documentos Anexos

of

ã
à
I

§ls EM

@3
á9uâ minêÉl netuÉl

HdÍobÉs Àguas Mineràas do Brasl Lflã À, r-Ê.êza Cíisljna 2775 - BaÍÍo Calâlale - Fone (31) 3371-1000 . Fax (31) 3371-1111 . Cep 30410i00 - BH - MG

Siter wwv aguamine.alinga com bÍ

'r

Doc. I - Cópia do Contrato Social;
Doc. 2 - Cópia do Auto de Infração;
Doc. 3 - Cópia do Protocolo de entrega do RADA 2010.
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Ao ExcELENTíssIMo SENHoR PRESIDENTE DA FEAM - FUNDAçÃo ESTADUAL Do MEIo

AMBIENTE EM MINAS GERÂIS

Rodovia Prefeito Américo Gianetti, s/n - Serra Verde

Centro Administrativo - Edifício Minas - CEP. 31 .630-900

Belo Horizonte - MG

fta

OFíCIO N". 856/201 O/GERES/DQGAFEAM

Auro DE INFRAÇÃo N". 66542/20í0

PRocEsso N.. 01 22Al 2OO2

HTDRoBRÁS Ácuas MrruenAls Do BRASTL LrDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita

no CNPJ sob o no. 42.172.42910001-06, sediada na Rodovia BR 381, Km 512, Galpão A,

Bairro Serra da Conquista, Brumadinho - MG, vem, respeitosamente, à presença de

Vossa Senhoria, por seu representante legal, apresentar DEFESA ADMINISTRATIVA,

em face do Auto de lnfração no- 6654212010, nos termos do artigo 33 do Decreto

Estadual no.44.84412008, pelas seguintês razões de fato e de direito que se seguem:

BREVE SíNTESE DoS FATos

"Descumprir a Deliberação Normativa COPAM no. 117, de 2008, ao deixar
de encaminhar eletronicamente o inventário de resíduos sóÍdos
minerários, ano base 2009"

De acordo com o entendimento do Agente autuante, a Empresa Autuada teria violado o

artigo 83 do Decreto Estadual n". M.84412008 combinado com a Deliberação Normativa

do COPAM n".11712008.

Entretanto, entendemos que o auto de infração objeto desta não merece prosperar, pelas

razões abaixo expostas.
águ. hineÉl rãtura,

@
uÍa

t
Hdoànis Àsúas Minecir do Bra$l tüa - Aí Íerezá CÍisljna, 2775 . Bâiío Cdabts - Fone (31) 3371-{(m - Fer (3, 3,371-fi4ilrltrH:iJkli

' -{L
t

,<Ú-ALà\

/r.{.,sÍ,
Í.xç-"===-m-7:'\w

Ém 22 de outubro de 2010, fora lavrado Auto. de lnfração que apurou pretensa

irregularidade praticada pela empresa Autuada quanto a prestação de informações

atinentes ao lnventário de Resíduos Sólidos, consignada na seguinte descrição dos fatos

e embasamento legal:

N
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Ab initio, cumpre-se atentar para a patente tempestividade do presente recurso já que, a

teor do disposto no referido Auto de lnfração, o autuado tem o prazo de 20 (vinte) dias

para apresentar defesa, a contar do recebimento do mesmo (art. 33 do Decreto Estadual

n'. 44.84412OO8).

Esclarece a Peticionária que a defesa administrativa foi protocolada nesse respeitável

Órgão em 19t11t2010, eis que o auto de infração ora combatido foi recebido em

O5l11l2O1O (sexta-feira), logo a contagem do prazo para apresentação de recurso teve

início em 0811112010 (segunda-feira) expirando em 2811112010 (domingo), prorrogando-

se para o 1' dia útil seguinte (segunda-feira).

Temos, por conseguinte, que a Peticionária observou o prazo legal para a interposição do

recurso, o qual foi recepcionado pela FEAM sob o no 01 35020-1 170/2010-0.

Ocorre que em 2711212010 o DOE/MG publicou a Resolução SEMAD no 1.249, a qual

revogou a Resolução SEMAD no 1.238110- Por este motivo, a Portaria FEAM no

41812010, publicada em 3111212010, concedeu o prazo de 20 (vinte) dias, contado da

data de sua publicação para apresentação de defesa contra os Autos de lnfração

Lavrados pela FEAM devido à falta de preenchimento e envio por meio eletrônico do

Formulário do lnventário de Resíduos Sólidos Industriais, relativo ao ano de 2009.

PRELIMINARMENTE

DA TEMPESTIVIDADE Do PRESENTE REcURso

@rr

Assim sendo, e para que não restem dúvidas, a Peticionaria reapÍesenta a esse Orgão,

mais uma vez, sua defesa administrativa, e o faz nos seguintes termos:

DA NULIDADE Do AUTo DE ÍNFRAÇÃo

A lavratura do auto de infração em comento fere os mais elementares princípios

constitucionais que devem nortear a relação entre o Poder Público e os particulares
árue min.EI nãturâl

t
HdrobÉsÂguasMiÍlelaisdogíasll-lda.ÂrTê€:áCnslina,2775-BeiÍÍoCâleíâtê-Fone(31)3371{000'Fer(31)3371{111-Cep3,0410.600'8H-MG

Site: w*!,raguaminêralinga.com br

.ãí.:ràÇ-'/--=--
.t

I

àí,':__::-/

Entretanto, em 2511112010 o DOE/MG publicou a Resolução SEMAD no 1.238, que

cancelou todos os autos de infração lavrados pela FEAM em virtude da falta de

preenchimento envio por meio eletrônico, alé 3110312010, do Formulário do lnventário de

Resíduos Sólidos lndustriais, relativo ao ano de 2009, conforme determinava a

Deliberação Normativa COPAM no g0/05.

N
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A Constituição vigente, ao contrário das anteriores, dedicou um capítulo à Admini o

Pública (Capítulo Vll do Título lll) e, no art. 37, deixou expressos os princípios a serem

observados por todas as pessoas administrativas de quaisquer dos entes federativos.

Assim, na aplicação das sanções administrativas, o Poder Público deverá obedecer,

dentre outros, aos princípios constitucionais da legalidade, motivação, razoabilidade,

proporcionalidade, ampla deíesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e

eÍiciência, sob pena de nulidade absoluta do ato administrativo.

Princípio básico do ordenamento jurídico brasileiro é o princípio da legalidade, por meio

do qual ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer algo, senão em virtude de lei,

cabendo à Administração Pública obsêrvar e respeitar este princípio no exercício de sua

atividade e no desempenho de sua missão institucional.

O princípio da legalidade atua, em essência, como um dos pressupostos de validade da

própria ação administrativa. Portanto, a eficácia de toda atividade administrativa está

condicionada ao atendimento da lei em sentido formal e material.

No caso em tela, a suposta infraÇão foi enquadrada pelo aqente ambiental na

Deliberacão Normativa COPAM no. 1 í 7/2008, a qual dispôe sobre a declaração de

informaçóes relativas às diversas fases de gerenciamento dos resíduos sólidos gerados

elas atividades minerárias no Estado de Minas Gerais e no Anexo l, códiqo 1í6 do art

83 do Decreto Estadual 44.84412008, cujo teor abaixo transcrevemos:

"Att. 83. Constituem infrações às normas sobre a proteção, conservaçáo
e melhoria do meio ambiente, as tipiíiÇadas no Anexo 1."
"Anexo I - :
Especiiicação das infraçóes: Descumprir determinaÇão ou deliberação
do COPAM
C la ssifi cação : G r av í ssim a
lncidência da Pena: Multa simples"

Como pode ser verificado no auto de infração objeto da presente, nenhuma lei ali foi

mencionada mas tão somente dispositivos normativos contidos em Decreto Estadual e

Deliberação Normativa do COPAM.

p

@rP
ápuâ minêÍal n.turâl

Hrítotlíás Ágúas Mine€is do Elasrl L6e . a, Íêiêza Cn§ina, 275 - Eairo Cdâhle - Fonê (31) 3371-{000 - Far (31) 3371.1141 - Cep 30410500 - BH ' MG

Site: wtrw.agílamineaalinga cDm.br

Dos PRrNcíPros CoNSTrrucroNArs
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Entretanto, não se pode dizer, sob pena de gravíssima violação aos mais comezinhôS ê
primários princípios de Direito, que o enquadramento de determinada conduta nestes

textos legais atende aos princípios constitucionais, especialmente, o princípio da

legalidade.

O art. 83 do Decreto Estadual analisado remete o aplicador da norma às hipóteses de

incidência descritas no Anexo l.

Ainda gue fosse válido, o que se admite apenas por amor ao debate, o código 116 do

Anexo I do Decreto Estadual 44.88412008 é amplo demais, impreciso demais, genérico

demais e subjetivo demais, não sendo suficiente, por si só, para atender ao princípio da

tipicidade, iá que qualquer descumprimento de determinaÇão ou deliberação do COPAM

estarla potencialmente suieito ao enquadramento nesse tipo, sequndo critério pessoal do

aplicador da norma

Por exemplo, a inÍração definida sob o código l0S "descumprir condicionantes aprovadas

na Licença de Operação..-", em tese, também poderia ser enquadrada sob o código í 16,

já que descumprir condicionantes da Licença de Operação é descumprir determinação do

COPAM, pois foi este que impôs condicionantes para a concessão dessa Licença.

Ressalte-se ainda, que o ódigo í'16 do Anexo I ao Decreto M.88412O08 dispõe que para

a caracleriza$o da infração adminiskativa, há que ser violada alquma determinaÇão ou

deliberacão do COPAM. O Poder Executivo Estadual, exorbitando seus poderes, editou

norma que, autonomamente é insuÍiciente para caracterizar uma infração administrativa

ambiental. Patente, pois, que o dispositivo legal em questão não se presta a tipificar

condutas, pois sequer descreve, em seu corpo, qualquer conduta típica, apta a ensejar

sançõês administrativas.

O Decreto Estadual invade seara exclusivamente legislativa, afrontando o basilar

princípio da legalidade. E sobre esta questão, ambas as Turmas de Direito Público do

Superior Tribunal de Justiça (STJ), já se posicionaram no sentido de que no regime

da Constituição Fêderal deí988, apênas a lei em sentido formal e material, pode

tipificar infração e cominar penalidades, dada a indiscutível tipicidade fechada do

direito administrativo sancionador.(ln, RESP, no í .075.485 - PA (200810157262-5, Rel.

ir
tgu min.Él n.tuãl

HrdobÉs A$les MinêGis do BÍesrl L6e Â, Têezâ Cnslina.2775 - &flo Calâlab. Fone (31) 3i)71-tc{0 - Far (3t) írí"1111-Cep30410600- 8H. MG

Site YhNw âguâminerâlinge.com bl
@rr

Se houvesse conduta típica da lmpugnante, certamente o agente ambiental não teria

maiores dificuldades em enquadráJa em um tipo legal pertinente.

N
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Ministra ELIANA CALMON, 2a turma, julgado em 1611212008, publicado DJ em

26lO2t2OO9).

Além disso, não há subsunção do caso concreto às normas citadas no auto de infração, o

que implica em procedimento totalmente em desacordo com os princípios da legalidade e

razoabilidade.

O inciso ll do artigo 50 da Constituição Federal dispõe que: "ninguém será obrigado a

fazer ou deixar de fazer alguma colsa senáo em viftude de /ei". Portanto, no ordenamento

jurídico brasileiro é impossível limitar direitos de quem quer que seja com fulcro em

Decreto ou quaisquer outros atos emanados do Poder Executivo.

O princípio da razoabilidade consiste na correlação entre a medida tomada e a conduta

que se pretende punir ou coibir, sendo 'uma faceta que é ínsita à própria legalidade: a lei

jamais autorizaria uma atitude de exagero, de megalomania, ou uma autuação

desanazoada, insensata" (in Curso de Direito Administrativo, 174 Edição, Malheiros, São

Paulo, 2004).

Carece de razoabilidade que o 'hão atendimento ou descumprimento de determinação

específica de servidor credenciado" (cÁdigo 102) seja penalizado com advertência e seja

classificado como inÍraçâo leve, que o "descumprimento de condicionantes aprovadas na

Licença de Operação..." seja penalizado com multa simples e seja classificado como

infração grave, e o "descumprimento de determinação ou deliberação do COPAM" seja

penalizado com multa simples, na modalidade de infração gravíssima.

Ora, como pode o descumprimento qenérico ser punido com penalidade mais orave do

que o descumprimento dê fato específico?

Assim, o Auto de lnfração combatido revela um irremediável defeito material e formal,

devendo, por conseguinte, ser prontamente declarado nulo, sob pena de violação direta à

garantia constitucional da legalidade, da razoabilidade e da proporcionalidade, em razão

da inobservância dos princípios constitucionais no referido auto de infração.

A multa imposta pela legislação, em tese, além do caráter punitivo, tem como finalidade

precípua educar o infrator, de forma a assegurar o interesse público primeiro, gue é a
preservação da qualidade de vida, corolário do artigo 225 da Constituição Federal.

t
águ. mln.El h.luól

H(,obrás Águês Mineral§ do Bra§l L6a a, Têrêza Cníinâ,275 - &ÍÍo Caleht!. FoÉ (31) 3371-{000. FâI (31) 3371-1111 - Ce! 30410500- BH-M0
Sib: wY,w.âguâmmêr.linga.com bí
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As sanções preüstas no Decreto Estadual 44.844t2OO8, como atos administrativos

punitivos que são, ünculam-se em todos os aspectos à tipificação e forma legais,

portanto, deve ser afastada qualquer sanção não prevista pela lei em sentido estrito.

Ressalte-se ainda, que o princípio da proporcionalidade também não foi observado

pelo agente da FEAM.

De acordo com o procedimento estabelecido em lei para hipóteses como a presente,

antes da aplicação de multa pecuniária, o administrado tem o direito à pena de

advertência, não como um ato de benevolência da Administração, mas como uma

oportunidade de coneção de supostas infra@es de menor potencial ofensivo, como por

exemplo, a falta da entrega de relatórios de forma eletrônica ao Órgão Ambiental. O art.

72, § 30 da Lei Federal 9.605/í998 não deixa qualquer dúüda quanto a esta afirmação:

"Art. 72. As infrações administrativas são punidas com as seguinÍes
sançôes, observado o disposto no aft. 6":
I - advertência;
ll - multa simples;
lll - multa diária;
(.. )
§ 30. A multa simpres sêÍá aplicada sempre que o agente, por
negligência ou dolo:
I - advertido por irregubrtdades que tenham sido praticadas, deixar
de sanáJas, no prazo assinalado por órgeo competente do SrS^rÁníA
ou pela Capitanla dos Poftos, do Ministério da MaÍinha;
ll - opuser embaraço à íiscalizaçáo dos órgáos do SISNAMA ou da
Capitania dos Pottos, do Ministério da Marinha".

A interpretação literal do texto acima reproduzido é muito clara, uma vez que a multa

somente poderá ser aplicada após o administrado ser advertido por eventuais

irregularidades, conferindo-se a ele a oportunidade de saná-las em prazo rczoável.

No caso em tela, se infração houvesse, esta seria perfeitamente sanável, haja vista que

o relatório exigível foi reparado quando da entrega à FEAM, em 1110212010, do RADA -
Relatório de Avaliação de Desempenho Ambiental, já que uma das informações deste

relatório é a Avaliacão da Caroa Poluidora do Emoreendimento - Anexo F - ltem I do

RADA, onde consta o quadro discriminando todos os resíduos sólidos qerados no

êmpreendimenlo para os anos base de 2007, 2008 ê 2009

Outro princípio basilar, deconente do Estado Democrático de Direito (art. 10

Constituição Federal), a nortear rigidamente a atuação estatal na punição

sancionamento de eventuais infrações administrativas é o princípio
agu Ínln.r.l nrlur.l

da

e

da $,

@It
HdobÍás Agues Minêcir do 8lasl tde A, Tê€2â Cllslhà,2775. Bâno Cdafâb - Fonê (31)l37l{r00 - Fax (31)3:t7l-a1aí -Cêp30410ô00.8H.MG
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proporcionalidade, vale dizer, da conesoondência entre a conduta infratora e a sancão

aolicada. O acolhimento deste princípio é uníssono pela doutrina e pela jurisprudência e

decore da própria finalidade das sanções administralivas. Significa que sanções

desproporcionais implicam em desvio de finalidade, comportamento vedado pela

Constituição Federal.

Assim sustenta o ilustre Prof. Bandeira de Mello (rn Curso de Direito Administrativo, 17a

ed. Malheiros, pp.752) sobre o tema:

"Ás sançõês devem guardar uma Íelação de proporcionalidade com
a gravidade da infração.
(.)
De todo modo, é certo que, flagrada a desproporcionalidade, a sanção
é inválida". (grifo nosso)

E ainda (ob. cit. p. 756):

"Ás sançóes administrativas têm que atender ao princípio da
proporcionalidade, sem o quê serão inválidas. Alem disso, por muito grave
que haja sido a infração, as multas não podem ser "confiscatórias", isto é,
de valor tão elevado que acabem por compor um verdadeiro confisco."

No caso ora defendido, ainda que alguma lei específica não tivesse sido observada pela

lmpugnante, o que se admite apenas para argumentar, o valor atribuído pela falta da

entrega via eletrônica, das informações oue foram ntreo U de outra forma ao Óroão

ambiental, é exorbitante e absurda, ferindo de morte o princípio da razoabilidade e

proporcionalidade.

Ora, a multa de R$ 50.001,00 (cinquenta mil e um Íeais) tem efeito anecadatório, haja

vista que se refere à obrigação acessória, já que o relatório de resíduos minerais,

referente aos anos de 2007,2008 e 2009 foram devidamente elaborados e entregues

pela f mpugnante à FEAM, juntamente com o RADA protocolado em 1110212010.

Portanto, a multa imputada é ilegal e nula de pleno direito por ter infringido princípios

estruturantes da Constituição pátria.

No MÉRITo

A descrição do fato concreto que motivou a lavratura do auto de infração é absolutamente

díspare em relação ao dispositivo regulamentar eleito para a fundamentação da infração

j
á9uá mlnêÉl nàluEl

Hdmbás Aguas Mineràis r,o &r9l L6a À, Tê.êzâ Cnstine.2775 - BaiÍÍo Celahtê - Fone (31) 3371-4000 ' Fer Í30 371-4111 - Cep 30410600 - 8H-ilG
Sile: $rvw.aguamjneÉlinga com br
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e multa lavrada, ignorando totalmente o princípio da legalidade, tipicidade, razoabilidade

e proporcionalidade e por consequente, oerando a nulidade do auto de infracão.

DA INEXISTÊNGIA DA CoNDUTA IMPUTADA

Como dito ao início desta, a lavratura do Auto de lnfraçâo no. 66542 foi motivada com a

seguinte dêscrição do fato:

"Descumprir a Deliberação Normativa COPAM n" 117, de 2008, ao deixar
de encaminhar eletronicamente o lnventário de Resíduos SóIidos
Mineráios, ano base 2009". @ltfo_Dg§so)

O objetivo da Deliberação Normativa COPAM n'. 11712008 é fornecer ao Estado as

informações referentes aos resíduos sólidos gerados pelo setor minerário.

Ora, as informações referentes aos resíduos sólidos gerados pela atividade da

Impugnante foram devidamente passadas à FEAM no RADA entregue em 1110212010,

logo, não há que se falar em descumprimento da norma, até porque, o formulário do

Inventário de Resíduos Sólidos da Atividade Minerária não estava totalmente funcional no

sistema da FEAM em 3110312010, e por este motivo, sua entrega, via eletrônica, foi

prorrogada por esse Órgão para ío de junho de 2O1O (DN no 149/2010, de 30/04/10).

Assim, tem-se que não é possível o enquadramento dos fatos sob o código 1í6, vez que

o lnventário de Resíduos Sólidos. tanto oa ra o ano base de 2009 e ainda para os anos

base 2007 e 2008 foram efetivamente entreoues à FEAM em 1110212010 , portanto, antes

da lavratura do aulo de infração ora combatido.

DA DELTBERAÇAO NORMATTVA COPAM No í62lí0

Portanto, tendo em vista a pronogação do prazo para apresentação do lnventário de

Resíduos Sólidos lndustriais, o auto de infração ora combatido perdeu totalmente seu

objeto ê deverá ser imediatamente cancelado por esse Órgão.

T
águ. minêrálnâturâl

Hd,obÍás Aguas Mheràis do Bía9l [6â À, Te.eza Cislina. 2fl 5 ' BaiÍro CahÍale - Fooe (31) 3371-{000 . Fax (31) 3371-4141 - Cep 30110i00 - BH - MG

Site: yfl /w.aguaminêíalinga.com tlf
@'ri

\-\

A DN COPAM no 162110 prorrogou o prazo vencido em 3110312010, para

apresentação do lnventário de Residuos Sólidos lndustriais, a que se refere a

Deliberação Normativa COPAM no 90/05, relativo ao ano base de 2009, até o dia

25t02t2011.

N
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Por todo o exposto, conclui-se que o auto de inÍração perdeu totalmente sêu objeto, o

que acaneta a sua nulidade.

Destarte, ainda que ultrapassadas as nulidades antes apontadas, repita-se, o que se

admite em atendimento ao princípio da eventualidade, a infração imputada à lmpugnante

não procede, tendo em vista a entrega do lnventário de Resíduos Sólidos de sua

Atividade em 1110212010, portanto, ausente qualquer conduta típica, na sua acepção

mais ampla, quê possa ser imputada à lmpugnantê.

Do PEDIDo

De tudo exposto, requer â lmpugnante:

a) seja reconhecida a nulidade do Auto de lnfraçâo no. 66542, e

determinado seu cancelamento e arquivamento, bem como o cancelamento da multa

aplicada em razão dos motivos antes apontâdos.

Nestes termos,

Pede deferimento

Belo Horizonte, 12 de janeiro de 2011.

NERÂIS

PJr.i'.42.172

Documêntos Anexos:
Cópia do Contrato Social;
Cópia do Auto de lnfração;
Cópia do recibo no 086624/2010, de 1'110212010, referente a entrega do RADA.

HTDRoBRÁs

CN

BRÁSIL LTDA.

01-06

Doc.
Doc.
Doc.

í-
2-
3-

N'.
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GoveÍno do Estado de Minas GeÍais
Sistêma Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos
Fundação Estadual do lleio Ambiente
Diretoria dê Gesúão de Resrduos t{
Gerência de Residuos lndustriais e da Mineraçâd

A empresa protocolou sua defesa'à FÉAM no dia í9 de novembro de 2010, constando nas

páginas 5 a 15 do pro@sso de auto de infração no 66.5422010 e também no documento

protocolado no ROO64O6/20í 1 em 10 de janeiro de 2011.

1. TNTRODUçÃO

O prêsênte parecer técnico refere-se à análise de Recurso Administrativo relativo ao Auto de

lnfração no: 66.542, lavrado em 22 de outubro de 2O1O contra o empreendimento

HIDROBRAS ÁGUAS MINERIAS DO BRASIL.

O empreendimento possui por atividade "Extração de água mineral ou potável de mesa." O

código da atividade é A-04-O1-4. O empreêndimento é classificado. conforme DN 7412OO4.

como sendo de Grande Porte e Classe 5.

Gerênciâ de Residuos lndustriais e da Mineraçáo - GERIM Diretoiiâ de Gêslão de Residuos - DGER

Autor
Analista Ambiêntal aro lúartins JÍ

Geíente
Karine Daas'da Silva Prâta Marques

\,/_\

Drretor
Alice Libânia Santana Dias

[),->

:::E-w Dala

*,i'àu,. 2r'á c" fr Á9.+ -t -
*o141,6,1!í -

.PARECER TECNICO GERIM N'

ANÁLISE DE DEFESA Í}E AuTo DE INFRAçÃo - HIDROBRAS ÁOUIS MINERAIS DO

BRASIL

RESUMO

Em 22 de outubro de 2010, o empreendimento HIDRoBRAS AGUAS MINERIAS Do BRASIL foi

autuado (Al no 66.54212010) por descumprir Deliberaçáo Normativa (DN) COPAM n'

117 t2OO8 deixando de apresentar o lnventário de Resíduos Sólidos da Mineração. ano base

2.009, com o prazo estabelecido legalmente alé 311312010. A autuação teve fundamento no

Decreto no 44.844 de 25lO6t2OO8, em seu artigo 83, Anexo l, códlgo 116. A penalidade foi

tipificâda como multa simples.

EmpreendedoÍ: HIDROBRAS AGUAS MINERIAS DO BRASIL

Endereço: RODOVIA FERNAO DIAS BR 381 , KM 512 - ZONA RURAL - CEP 35.460-000

Emprêendimento HlDROBRAS UAS MINERIAS DO BRASIL unicípio: BRUi,lADl NHO

AtiVidAdE: EXTRAÇÃO DE ÁGUA MINERAL OU POTÁVEL DE MESA

Processo Vincul ado:. 0 1 22812002 Auto de lnfÍação no: 66.542 de 2211012010

-ê\
7'-.

1
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A empresa protocolou sua defesa à FEAM no dia 19 de novembro de 2010, constando nas

páginas 5 a 15 do processo de auto de iníração no 66.54212010 e também no documento

protocolado no R006406/201 í em 10 de janeiro de 2011, cujas argumentaçóes são

discutidas a seguir.

2. DTSCUSSÃO

Em consulta ao módulo do lnventário de Resíduos Sólidos da MineraÇão do BDA, no portal

SISEMANET, verifica-se que as informaçóes que deveriam ser prestadas pela empresa não

constam no refendo sistema. A empresa não apresentou as informaçóes das atividades

minerárias no cnp) nq 42172.42910001-06.

Vale ressaltar que a empresa HIDROBRAS ÁCURS VtrueRnls DO BRASIL foa autuada por

descumprir Deliberação Normativa (DN) COPAM no 11712008 deixando de apresentar o

lnventário de Resíduos Sólidos da Mineração, ano base 2009, com o prazo estabelecido

legalmênte alé 311312010. A autuaÇão teve fundamento no Decreto no 44.844 de

2510612008, em seu artigo 83, Anexo l, código 116. A penalidade foi tipificada como multa

simples de acordo com a legislaçáo ambiental vigente na época.

Sobre a DN COPAM 16212010 que foi citada na deíesa, esta se aplica aos resÍduos sólidos

industriais que possui módulo especíÍico no BDA. Não faz referência aos inventários de

resíduos sólidos da mineração.

3. CONCLUSÂO

Conclui-se que a empresa descumpriu DeliberaÉo

apresentando o lnventário de Resíduos Sólidos da

periodicidade e prazos estabelecidos na DN 11712008.

Normativa do COPAM não

Mineração de acordo com a

Do exposto acima, as informaçóes não fo.ram prestadas. e a empresa descumpriu as

obrigações legais fundamentadas anteriormànte, dessa forma, recomenda-se o

indeferimento do pedido da empresa pela nulidade ou cancelamento do Al no 66.542 de 22

de outubro de 2010 e o arquivamento do processo de autuação (páginas 15 e 38).

Os demais aspectos defendidos pela empresa sáo de caráter jurídico, inclusive a solicitâção

de conversão da multa (página 15).,exkapolando as competênpias desta área técnica.

RECEBE lvlos

aml

I
Parecer Têcnico GERIM n' xxx/20'19

NAI/FEAM
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

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

Gabinete
Núcleo de Autos de lnfÍaÉo

PROC ESSO N' : 1 228120021006/201 1

ASSUNTO: Al N' 66542/2010

INTERESSADO: HIDROBRÁS ÁGUAS MINERAIS DO BRASIL

ANALISE

O empreendiniento foi autuado pela prática da infração tipiÍicada no art. 83,

anexo l, ódigo 116, do Decreto Estadual no M.84412008, nestes moldes:

"Descumpir a Deliberação Normativa COPAM no 117 de 2008, ao

deixar de encaminhar eletronicamente 'o lnventáio de Residuos

Sóidos Mineráios, ano base 2009".

Foi aplicada multa simples no valor de R$ 50.001,00 (cínquenta mil e um

reais), considerando a classificaçáo gravíssima da infração e o porte grande do

empreend imento.

A autuada apresentou defesa tempestiva acrescida de documentos às fls
05t28.

Assim, passp-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 que náo atendidos

requisitos formais da defesa.

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

Telefone: 39'15-1231 - Cep: 3í630-900 - Beto Horizonte / l\IG
home page. www _meioambiente.mg. gov.br
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Sêcretaria de Estãdo dê Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustêntável
Fundação Estadual do Meio Ambiente - FEAM
êtilneie

- lrtúciirio & hutos de tnfração

;" . A'autuada álegou, resumidamente:

nulidade do auto de.infração por afronta aos princípios da legalidade,

tipicidade, razoabilidade e proporcionalidade;

não ocorrência da infração, uma vez que as informaÇões referentes aos

resíduos sólidos geradas no exercício de suas atividades foram
'devidamente passadas à FEAM, por meio do RADA, em 1110212010,

tanto para o ano base de 2009 quanto para os anos base de 2007 e

2008;

Assim, passamos à análise da peça defensiva, em observância aos princípios

do contraditório e ampla defesa.

lnsta salientar que o empreendimento autuado nâo apresentou motivos ou

provas capazes de afastar a autuaçáo.

lnicialmente, frise-se que a Deliberação Normativa no 11712008, vigente à

época da infraçáo, determinava que os empreendimentos que desenvolvessem

as atividades minerárias previstas na DN 7412004, deveriam apresentar

informaçÕes. sobre geraÇão, volume, características, armazenamentos,

transporte, tratamento e destinação de seus resíduos sólidos, anualmente, se

enquadrados nas classes 5 e 6 e a sada dois anos, se enquadrados nas

classes 3 e 4:

A-o't Lavra subterrânea

A-02 Levra a céu aberto

Cidade Administrativa TancÍedo Neves
Rodovia Papa João Paulo ll. 4143 - Edificio Minas -1o ândar - Bairro Seíra Verde

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

- cabimento da penalidade de advertência.
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

secreterie de Estedo de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

Fundação Estadual do Meio Ambiente - FEAM

cabinete
Núcleo de Autos de lnfração

A-03 Extraçáo de Areia, Cascalho e Argila, para utilização na construção

civil

A-04 Extração de água mineral ou potável dê mesa

A-05 Unidades Operacionais em área de mineração, inclusive unidades de

tratamento de minerais

A-06 ExploraÇáo e extração de gás natural ou de petróleo

A atividade desempenhada pelo empreendimento, conÍorme DN74/2004, está

classificada como "ExtÍaçáo de água mineral ou potável de mesa", Código A-

04-01-4, sendo de grande porte e classe 5. Assim, conforme tipologia e classe,

a empresa deveria ter enviado, por meio eletrônico, o lnventário de Resíduos

Sólidos da Mineraçáo, ano base 2009, até 31 de março de 2010.

Nesse sentido, à vista do banco de dados para onde as informações deveriam

ter sido encaminhadas eletronicamente, houve a constatação de que o

responsável pelo empreendimento deixou de encaminhar eletronicamente o

lnventário de Resíduos Sólidos Minerários, ano base 2009.

Diante da irregularidade, a defendente foi autuada, através do.Auto de lnfração

no 6654212010, como incursa no artigo 83, Anexo l, Código 116 do Decreto

Estadual no 44.84412O08:

Pois bem. Argui a defendente que o auto de infração lavrado em seu desfavor

deve ser anulado, pois fere os mais elementares princípios constitucionais que

devem nortear a relação entre o Poder Público e os particulares.

lnaugura sua peça defensiva sob o argumento de violaçáb ao Princípio da

Legalidade, já que nenhuma lei teria sido mencionada no aüto de infração, mas

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

Teleíone: 3915-1231 - Cep: 31630.900 ' Belo Horizonte / MG
home page: www.meioambienle.mg.gov br

7rtj

=

§/SEM

4

FOLrA NA

RUBRICÁ

Descumpir determinação ou deliberação do COPAM.
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenyolvimento Sustentável
Fundação Estadual do Meio Ambiente - FEAM
Gabinete
Núcleo de Autos de lnfração

táo somente dispositivos normativos contidos em decreto estadual e

deliberação normativa do COPAM. Dessa forma, o Decreto Estadual no

44.84412008 invadiria a séara legislativa, visto que apenas lei em sentido

formal e material pode tipificar infraçÕes e cominar penalidades.

Sem razão, contudo, está a defendente

Primeiramente, a Lei Estadual no 7,77211980, que dispôe sobre a proteção,

conservação e melhoria do meio ambiente em âmbito estadual, encontra-se

expressamente especificada no auto de infraçáo, item 10, que trata do

embasamento legal, eontrariando as assertivas do autuado.

Quanto ao Decreto Estadual no 44.84412008, vigente à época da infração, trata-

se norma regulamentadora, pois disciplinava as sançÕes administrativas

previstas na Lei Estadual n'7.772t1980, complementando, por meio de regras

específicas, a malÍiz genérica dessa lei. Ele tem, pois, a relevante função de

disciplinar com maiores detalhes os mandamentos contido na lei, de forma a

possibilitar a sua aplicação prática.

Já as deliberaçÕes normativas do COPAM tem por finalidade deliberar sobre

diretrizes e políticas e estabelecer normas reiulamentares e técnicas, padíÕes

e outras medidas de caráter operacional para a preservação e conservação do

meio ambiente e dos recursos ambientais.

Nesse sentido, não só a Lei Estadu al no 7 .77211980, mas também a

Deliberação Normativa n' 11712008 e o Decreto Estadual n' 44.84412008,

todos devidamente apontados no auto de infraçáo no 6654212010, conferem o

embasamento legal necessário para que sejam efetuadas as autuaçóes pelas

entidades ambientais responsáveis, sem que restê minimamente arranhado o

àrincípio da Legalidade.

Cidadê Administraüva Tancredo Neves
Rodovia Papa Joáo Paulo ll, 4143 - EdiÍicio Minas -1o andar - Bairro Serra Verde

TeleÍone: 39í5-123'l - Cep: 31630-9m - Belo Horizonte / MG
home page'. vwoÚ.meioambiente.mg.gov.br
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

S€cretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
Fundação Estadual do Meio Ambiente - FEAM

Gabinete
Núcleo de Autos de lnfração

Sustenta a defendente, ainda, que o código 116, no qual foi enquadrada, não

seria suficiente, por si só, para atender ao Princípio da Tipicidade, tendo em

vista que o dispositivo não se presta a tipiÍicar condutas, mostrando-se muito

amplo, impreciso, genérico e subjetivo. O argumento, entretanto, não merece

prosperar.

Ora, o Princípio da Tipicidade prevê que uma infraçáo deve estar devidamente

descrita na norma para sua observância ser exigida. No caso em comento,

constitui infração às normas sobre proteção, conservação e melhoria do meio

ambiente a conduta tipificada no art. 83, Anexo l, código 1't6, do Decreto

Estadual no 44.84412008: "Descumprir determinaçáo ou deliberação do

Copam".

Portanto, náo há que se falar em violação da'tipicidade uma vez que a infração

administrativa, prevista expressamente no decreto estadual supracitado,

emprega conceitos jurídicos claros e determinados. E mais, a irregularidade

praticada pela defendente estava perfeitamente delimitada na Deliberação

Normativa no 117t2008, que dispunha sobre a declaração de iÀformaçÕes

relativas às diversas fases de gerênciamento dos resíduos sólidos gerados

pelas atividades minerárias no Estado de Minas Gerais.

Aduz a defendente que a niulta aplicada é exorbitante, ilegal e absurda, ferindo

os princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade.

De acordo com as regras do Decreto Estadual no 44.844120O8, o valor das

multas depende da conjugação entre a natureza da infração e o porte do

empreendimento. No caso, a infraçáo tipificada no art. 83, anexo l, código 116

Cidade Administrativa Tancredo Neves
Rodovia Pâpa João Paulo ll, 4143 - Edificio Minas -ío andar - Bairro Serra Verde

TeleÍone: 39'15-1231 - Cep: 3í630-900 - Beto Hoíizonte / Mc
home page: www.meioambiente.mg. gov.br
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é classificada como gravíssima e, de acordo com Deliberaçáo Normativa n.o

7412004, o empreendimento é de porte grande. Assim, o valor mínimo da multa

corresponde a R$ 50.00'1,00 (cinquenta mil e um reais), tendo sido, portanto,

corretamente aplicado. Náo há que sê falar, portanto, em excesso de

aplicabilidade da multa e nem mesmo em ilegalidade, quando obedecidas

todas as regras definidas pela legislaçáo.

Outro ponto defendido pela autuada é a náo ocorrência. da infração, uma vez

que as informações referentes aos resíduos sólidos geradas no exercício de

suas atividades foram devidamente passadas à FEAM, por meio do RADA, em

11lO2t2O1O, tanto para o ano base-de 2009 quanto para os anos base de2OO7

e 2008. Reforça o argumento ao alegar, ainda, que o formulário do lnventário

de Resíduos Sólidos da Atividade Minerária não estava totalmente funcionál no

sistema da FEAM em 3110312010, e, por este motivo, sua entrega, via

eletrônica, foi prorrogada pelo ôrgão ambiental, por meio da Deliberação

Normativa COPAM n" 14912010, prr" 1o de junho de 2010. As alegaçoes nâo

merecem guarida.

Pois bem. A Deliberação Normativa COPAM n' 11712008 institui como forma

de entrega do formulário o meio eletrônico, conforme parágrafo primeiro do

artigo 40. O propósito desse comando normativo é assegurar que as.

informações sejam prestadas pelo empreendedor de modo a contribuir para a

elaboraçâo do Inventário Estadual de Residuos Sóhdos do setor minerário.

consoante caput do artigo em referência1. Exatamente por isso é que se

instituiu a obrigatoriedade do protocolo eletrônico, requisito de validade do ato.

' An. -l' - Com vistas a assegurar que as infonnações serâo prestadas de tbrnra a contribuir para a

elaboraçâo do lnventirio Estadual de Resíduos Sólidos do Setor Minerário, o responsável pela atividadc
listada no artigo .1" desta Deliberação de!crá apresentar à'Fundaçào Estadual do Meio Arnbiente FEAM,
ate o dia .31 de março de cada ano. o Formulário do lnventário de Residuos Sólidos da Atividade
Minerária relativo ao ano civil anterior. contendo a identificáção do rebponsár,el legal pela ernpresa e do
responsável técnico devidanrente habilitado.

Cidade Administrativa Tâncrêdo Neves
Rodovia Papa João Paulo ll, 4143 - Edifício l\4inas -1o andar - Bairro Serra Verde

Telefone: 3915-1231 - Cep: 31630-900 - Belo Horizonte / MG
home page. www.meioambiente.mg.gov.br
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De resto, a Deliberação Normativa COPAM no 14912010 proÍrogou o prazo

previsto na DN 11712008, para apresentação, por meio do formulário

eletrônico, das informaçÕes relativas ao lnventário Estadual de Residuos

Sólidos dô Setor Minerário, ano base 2009.

Nota-sé que no parágrafo único do artigo 10, da DN 14912010, foi estabelecida

a obrigação de preenchimento do formulário etetrônico para aqueles que

haviam apreseritado o formulário impre§so, sob pena de se considerarêm

descumpridas as obrigações decorrentes da DN COPAM no 117 t20082 .

Dessa forma, não se pode considerar que a entrega física, por meio do RADA,

atendeu aos objetivos da norma, já que houve nítido e notório descumprimento

da legislação.

O Parecer Técnico GERIM no 00712019 (fls. 49) corrobora o entendimento de

que o empreendimento descumpriu as obrigaçÕes legais preVistas na DN

COPAM no 11712008. Vejamos:

"Em consulta ao modulo do lnventário de Resíduos Só/rdos da

Mineração do BDA, no poftal S/SEMÁNEI, verifica-se que as

informações que deueriam ser presÍadas pela empresa não

constam no referido s,sÍema. A empresa não apresentou as

§1" - O Formulário do lnventírio de Residuos Sólidos da Atividade Minerária será disponibilizado
anualmente pela FEAM. para preenchimento e envio em meio eletrônico.

'Art. l'- Fica prorrogado. em caúter excepcional. pelo periodo de 90 (noventa) dias- contados a panir de
l'de abril de 2010. o prazo previsto no art. ,1o da Deliberaçào Normativa COPAM n" I 17, de l7 de
setembro de 2008. para envio das informações relativas ao Inventário Estadual de Residuos Sôlidos do
Setor Minerário. ano base 2009- por meio do Íbnnulário eletrônico a que se retêre o parágralb ln do anigo
citado.
Parágrafo único.- Os ernpreendimentos que já protocolizaram- em formato impresso- as inrbrmaç(les
relativas ao Inventário Estadual de Resíduos Sólidos do Setor Mineúrio. ano base 2009- tanrbém de!crào
preencher o formulário eletrônico- sob pena de não se considerar cumpridas suas obrigaçÕes para corr a
Deliberação Nonnativa COPAM n" I 17, de 27 de setembro de 2008.

Cidâde Administraliva Tancredo Neves
Rodoviâ Papa João Pauto ll. 4143 - Edificio'Minas - l o andar - Bairro Serra Verde

Telefone: 391t1231 - Cep: 31630-900 - Belo Horizonte / MG
home page: www.meioambiente.mg.gov br
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informações das atividades minerárias no cnpj no

42 172.429/OOO1-06".

Por fim, entende a defendente que, anteriormente à aplicaçâo de multa

pecuniária, teria direito à pena de advertência, como uma oportunidade de

correção da suposta infraçâo.

Tal pleito é contrário ao que dispÕe a Lei Estadual no 7.77211980 e o

regramento vigente à época da autuação, o Decreto Estadual no 44.84412008.

Determina o artigo 16, §2o, da Lei no 7.77211980, que a advertência é

penalidade aplicável quando praticada infraçâo !gg. Seu regulamento, o

Decreto Estadual no 44.84412008, também o observou no artigo 58.

Ocone que a Recorrente praticou infração de natureza gravissima, afastando-

se, destarte, a aplicação da penalidade de advertência.

Deste modo, sugerimos que o auto de infração no 6654212010 deva ser

mantido em todos os seus termos, já que a constatação do não recebimento,

por üia eletrônica, do discutido formulário, já se constÍtui em elemento suficiente

à caracterização da infração descrita no art: 83, anexo I, código 116, do

Decreto Estadual n" 44.84412008.

Assim, resta patente o cometimento da infração pela HIDROBRAS AGUAS

MINERAIS DO BRASIL, no que se refere ao descumprimento da Deliberação

Normativa COPAM no 11712008.

Ante o exposto e diante da ausência de argumentos juridicos capazes de

descaracterizar a infraçáo cometida, remetemos os autos ao Presidente da

FEAM, e sugerimos que seja mantida a penalidade de multa no valor de R$

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

Telefone: 3915-1231 - Cep: 31630-900 - Belo Horizonte / MG
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5O.OO1,0O (cinquenta mil ê um reâis), com fundamento no artigo 83, Anexo l,

Código 1í6, do Decreto no 44.844t2008

Belo Horizonte, 15 de outubro de 2019

tül-/

Laís Viana Costa e Silva Nogueira

Analista Ambiental

MASP í.356.798-7

Cidade Administrativa Tancredo Neves
Rodovia Papâ João Paulo ll, 4143 - EdiÍicio Minas -1o ândar - Bairro Sena Verde

TeleÍone: 39'111231 - Cep: 31630-900 - Belo Horizonte / MG
home page. www.meioambiente.mg.gov br
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

secretaria dê Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimênto Sustentável
Fundação Estadual do Meio Ambiente

ÀA.ra
PROCESSO N. 1 228t2002t006/20 1 1

AUTO DE TNFRAÇÃO no 66542t2010

AUTUADO: HIDROBRAS ÁGUAS MINERAIS DO BRASIL

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

do art. 16-C § 1o da Lei n" 7.772 de 8 de setembro de 1980, decide indeferir defesa

apresentada mantendo a penalidade de multa aplicada no valor de R$ 50.001,00

(cinquenta mil e um reais), nos termos do art. 83, l, cód. 116 do Decreto Estadual no

44.844t2008.

O autuado deverá ser notificado da decisão administrativa e do prazo de 30 (trinta)

dias para aprêsentar Recurso ou efetuar o pagamento, conforme Decreto Estadual no

47.38312018, sob pena de inscrição em dívida ativa no Estado. Dê ciência ao

interessado na forma lei.

Belo Hori2onte ,? I O" tit/tt/0de2020.

R TO TEI NDAO
Preside

Cidade Administraliva Presidentê Tancredo Neves
Paulo ll. no 4143 Edificio Minâs 1o andar. Bairro Serra VeÍdê
CEP: 3'1.630-900 - Belo Horizonte/MG

5
a

E

Rodovia Pâoâ João

Fone: í31) 3915-1436

I
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ILNTO. SENHOR PRJSIDF'NTF' DA CÂMARá NORMATIVA RECLTRSA.T, DO

CONSILHO ESTADUAL DE POLÍTICA AMBIINTAL- BELO HORIZO

Processo Administrâtivo: COPAM / PA / N" 1228/2002100612011

Auto de Infraçâo : A.I. n" 66.54212010

Oficio n' 46/2A20 NAI/GAB/FEAL/SISEMA

HIDROBRAS AGUAS MINERAIS DO BRASIL LTDA., pessoa jurídica de

direito privado, inscrita no CNPJ^,ÍF sob o no 42.17242910001-06, mm instalações sitas à

Rodovia BR Fernão Dias, km 512 - Bairro Serra da Conquista, CEP 35.460-000, no

município de Brumadinho/IVÍG, com atividade de extração e envase de água mineral, vem,

por meio de seu proanrador (Doc. 1) apresernar RECIIRSO à CÂMARA NORMATWA E

RECURSAL - CNR do COPAM nos termos do art. 66 do Decreto Estadual rf 47.383/2018,

devidamente instruído par4 ao final, solicitar a RECONSIDERAÇÀO. em nivel de

RECURSO, do julgamento do Auto de Infração n' 66 542/2010 (Doc. 2)

I, DA ADMISSIBILIDADE E MOTTVAÇAO

O pedido ora apresentado tem âncora nos preceitos legais onde se cabe o pedido de

Reconsideracão nos casos onde o titular do direito atingido pela decisão discorde e/ou

pofldera do/ao julgamanto poferido, devendo fundameritá-lo, juttando os dociimentos que

julgar convenientes bem como aqueles que forem necessários ao pleno esclarecimento e

fundamentação do pleito, para a análise das instâncias competentes, nos termos do artigo 66

do Decreto no 4'1 .383/2018.

"l

RECEBE
NAI/FEAM

grrotu
MOS
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2. DA TEMPESTTVIDADE E IMPOSSIBTLIDADE DE ACESSO AOS AUTOS

A HIDROBRAS AGUAS MINERAIS DO BRASIL, tomou mnhecimento do Oficio no

4612020 NAI/GAB/FEaIWSISEMA em 19.03.2020 (Doc. 3) em meio ao período da

inesperada interrupçâo das atividades cotidianas por motivo da pandemia COVID-l9, que

veio a gerar o Decreto no 47.93212020, pronogando toda a contagem de prazos de processos

administrativos (Art. l" do 5" 4'1.932i202O c/c Art. 5'do DecÍeto n" 4'l.E9ol2o2o.

Portanto, verifica-se inconteste a TEMPESTIVIDADE do presente recurso

Com as atividades do Estado interrompidas, a empresa utilizou-se do acesso aos SISEMA

de tbrma a procurar entender a justificativa que ievou à não consideração de sua detêsa

protocolâdâ em 19.Ol.20ll @rotocolo n" R@644O6/201l). Contudo, proativamente, ao

acessar o sistema SIAM depara-se que, até o momento (30.04.2020) (Doc. 4) que o Parecer

Técnico n" 048221012019 e*á "não digitalizado" e que o Parecer Juridico ainda esÍá

"agyardmdo aprovaçãd' (srb), deixando a empresa impossibilitada de tomar coúecimento

do teor dos citados pareceres.

Mas, complexo entender, se o parecer jurídico não fora aprovado, como poderia a empresa

receber o Oficio n' 4612020 NAVGAB/FEAÀ/í/SISEMÀ notificando-a da completude da

análise de todos os considerandos, ponderações e argumentos apresentados em sua defesa?

Mesmo com estas incongruencias a empresa apresenta suas consrderações taticas a seguir,

com o ójetivo de aclarar que o Auto de Infração n' 66.5422ü10 não tem razão de ser

apreciado isoladamente e sem contextualização.

4. O PRINCiPTO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE

Temos como princípio basilar, decorrente do Estado Democrático de Direito (aÍ. l' da

Constituição Federal), a presidir rigidamente a atuação do aparelho estatal na punição e

sancionamento de eventuais infrações administrativas, o princípio da proporcionalidade,

que se vaie dizer, da correspondência entre a conduta intiatora e a sanção apiicada. Esse

principi,o e unanirnernente acolhido na doutrina e na jurispnrdência e decorre da própria

finalidade das sanções administrativas.

"À
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Significa que sanções desproporcionais implicam em desvio de finalidade, comportÍrmento

vedado pela Constituição Federal. Vejamos o rnagistério do Prof. Celso Antonio Bandeira

de Mello sobre o tema (Curso de Direito Administrativo, 17" ed., Malheiros, pp.1441745):

"... Evidentemente, a razão pela qual a lei qualifica certos comportamentos
como infrações administrativas, e prevê sanções para quem nelas incorr4 é a

de desestimular a prática daquelas condutas censuradas ou constranger ao

cumprimento das obrigatórias. Assim, o objetivo da composição das figuras
infracionais e da correla,ta penalização é intimidar event':ais infratores, pa,ra

que não pratiquem os comportamentos proibidos ou para induzir os

administrados a atuarem na conformidade de regra que lhes demarda
comportamento positivo. Logo, quando uma sanção é aplicada, o que se

pretende com isto é tanto despertar em quem a sofreu um estímulo para que

não reincida, quanto cumprir uma função exemplar para a sociedade. Não se

trata portanto, de causar uma aflição, um "mal", objetivando castigar o sujeito,
leválo à erpiação pela nocividade de sua conduta. O direito tem como
hnalidade unicamente a disciplina. Donde, não entram em pauta intentos de
"represália", de castigo, de purgação moral a quem agiu indevidamente. E claÍo
que também não se trata, quando em pauta sanções pecuniárias - caso das

multas -, de captar proveitos econômicos para o Poder Público, questão
radicalmente estranha à naÍureza das infrações e, consequentemente, das

sanções administrativas..."

Em outro trecho, diz o mestre (ob. cit- p. 752)

"-.. As sanções devem guardar uma relaçâo de proporcionalidade com a
gravidade da infração. Ainda que a aferição desta medida inúmeras vezes possa

apresentar dificuldade em ser caracterizada, em inúmeras outras, é
perfeitamente clara; ou seja: há casos em que se pode ter dúvida se tal ou qual
sÍa\r?Íre esta devidamente correlacionado com a seriedade da infracâ.o - ainda
que se possa notar que a dúvida nunca se proporá em uma escala muito ampla,
mas em um campo de variação relativamente pequeno, de par com outros casos
em que não haverá dúvida alguma de que a sanção e proporcional ou é

desproporcional. E impossível no direito fugir-se a situações desta compostura
e outro recurso não há para enfrentar dificuldades desta ordem senão
recorrendo ao princípio da razoabilidade, mesmo sabendo-se que também ele
cômní!Ítâ almrma flrridez em srre verificacâô cônarêÍâ "

E, ainda, Celso Antonio Bandeira de Mello fala, inclusive, do caráter confrscatório da multa
exageradamente fixada (ob. cit. p. 756):

"... Tal como as demais sanções administrativas, as multas têm que atender
ao princípio da proporcionalidade, sem o quê serão inválidas. Além disto,
nor mrriÍo orâve oue haia sido e inliecàn as mrrlfes nâo nodem <er

"confiscatórias", isto é, de valor tão elevado que acabem por compor
l'erdadeiro confisco. Nisto há aprazivel concórdia tânto nâ dortrina
jurisprudência..." r§

-\ts

#
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No presente caso, a suposta infração foi taxada e enquadrada pelo agente ambiental

associando uma relação direta e não contextuâI, nem razoável, com a dimensão do objeto

central na lawatura do Auto de Infraçáo n" 66.54212010 e menos ainda no dever não analitico

de perceber que fora equivocadamente e injustamente atribuída uma dimensão pura e

alarmante, na vala comum.

Pois trem, rememoramos que a €mpresa atuada estava, na €poca, em franco processo de

revalidação de sua Licença Ambiental de Operação e já havia apresentado a relação de

Resíduos Sólidos Minerários - RSM no bojo de seu Relatório de Avaliação de Desempenho

Ambiental - RADA, protocolado tempestivamente em 11.02.2010 (Doc. 5).

No decorrer da análise técnica c jurídica do processo, as orientações e complementaçôes

foram feitas através de oficio exigência n" 07441/20I0|SUPRAiúCÀ/Í/SEMAD/SISEMA

que solicitou informações complementares (Doc. 6), dentre as quais foram solicitados o

detalhamento dos resíduos sólidos (como se tÍata de um processo minerário os resíduos só

podem ser minerários) gerados no empreenciimento, o que fora plenamente atendido atraves

do protocolo R09674512010, datado de 27.08 2010 (Dcc. 7), portanto ÂNTES da larratura

do aludido Auto de Infração mmbalido que e datado de 22.10.2010.

Ora, se a informação já se fazia constar dos autos estritamente como solicitado pelo corpo

tecnico que analisava o processo, avaliario e aprovado peio mesmo, causa estranheza e le11ê

sem sentido e discreoante a referida lavratura do Auto de Infração AI n" íú.54212A10, hala

vista que sabidamente deu-se como atendida a informação solicitada.

Mesmo que perdure o peso do entendimento do ato de um mero segundo protocolo no

móduio tsDA do Sisemanet, há de se considerar que, amplamente de conhecimento de todos

que p€rm€avam o setor nos idos de 2010, tern-se pleno conhecimento que a implantação

daquele então novo sistema, passara por muitas instabilidades operacionais, motivo pelo qual

o protocolo fisico fora feito, como recomendado.

,
I

*l
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5- DO PEDIDO

E fato notório que a atividade de extração e engarrafamento de águas minerais (atividade

desenvolvida pela empresa HIDROBRAS) tem em sua particularidade uma ínfima geração

de residuos quando comparada ao quantitativo de residuos sólidos gerados nas empresas de

mineração "convencionais", o que, mais uma vez, mostra a falta de razoabilidade e

proporcionalidade no enquadramento, lavralura e principalmente no mofitante financeiro

atribuído a este tipo particular de mineração (aproveitamento de águas minerais), sendo certo

o este montante causa um enorme impacto na sobrevi a e viabilidade financeira do

emoreendimento

Reflui cristalina, portanto, a rotunda afronta aos principios constitucionais da razoabilidade

e proporcionalidade.

Logo, pelo que foi supra informado, temos como razoável a ilegalidade contextual da multa

apiicada. deventio ser <iefenestrada, ou caso seja mantido o exorbitante entendimento da

inccntexnralidade da cornbalida da nrr.:lta, que possa ser aplicada uma penalidade mais justa

comouma{@,jáprevistanoordenamentolegalvigentequesejacompatível

- Item I do Artigo 73 do Decreto N' 47.383 de 02.03.2018 - e não teúa natureza

confiscatória.

,4

Nestes Termos,

Pede e espera deferimento,

Brumadinho, 3O de abril de 2020

V 4*t* 12 À,4,r,
HIDROBRAS AGUAS MINERAIS DO BRÀSIL LTDA.

cNP I 42.429.17 2t000 I -06
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feam
FUNDAÇÃ) ESTADUAL

DO MEIO AMBIENTE

Autuado: Ilidrobrás Aguas Minerais do Brasil

Processo a" 1228t20021006/201 I

Referência: Recurso relativo ao Auto de InÍiação

grar íssirna. porle erande.

,sEtú

no 665"r21201 0. inliaçào

ANALISE

I) RELATORIO

A sociedade etnpresária acima reÍ'erenciada loi autuada como incursa no artiso 8J.

Código 116. do Anexo I. do Decreto n" 44.844/2008. pelo comelirnento da sc-suintc

irrcgularidadei

Descuntprir a Deliherução Nornruli''tt ('OPÁlt rr" I l-. le 2ll\li. tut

deixoi tle encamitthu' eletronic'anrcníc o inw úrio da.rasilutx

sóliclos núiertirios. ano huse 2009.

l;oi imposta a penalidade de multa simples. no valor de R$ 50.001.00 lcinquenta

nril c urn reais ).

A Âutuada protocolizou defesa tempestiva. cujos pedidos foram indclbritlos.

consoante decisão de Íls. 55. Regularrnente notiÍicada da decisão por rneio do

o[Íclo N' 4612020 NAVGAB/FEAM/SISEMA ern l8/03i2020. a Auruada

maneiou o presente Recurso. tempestivo. já que protocolado etn 0410512020

(considerada a suspensão dos prazos processuais administrativos prer.ista no

I)ecreto Estadual n" 47.89012020). Alegou a Recorrente. eln resumo. que:

- havia apresentado a relação de Resíduos Sólidos Minerários - RSM no boio do

processo de revalidaçào da LO. no RADA. protocolado em ll/0212020:.

- o BDA passava por instabilidades operacionais. motivo pelo qual loi realizado o

prottlcolo Íisico.
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- riolaria os princípios da razoabilidade e proporcionalidade o valor da rnulta

aplicada e impactaria a viabilidade linanceira do empreendimento.

Rcquereu que se.ia declarada a ilegalidade contextual da multa ou aplicada a.

pcnalidadc dc advcnência.

L o brcve relarório.

II) FUNDAMENTAÇAO .

Os lundarnentos l'áticos c legais trazidos pela Recorrente. com a devida vênia. nào

sào bastantes para descaractcrizar a infração cometida e- assim. tornar sem el-eito

a decisào que culminou na aplicação da penalidade ao empreendintento. Ve.iamos.

Sustentou a Recorrente que apresentou a relação de Resíduos Sólidos Minerários

- RSM no boio do processo de revalidação da LO. no RADA. protocolado ern

I 102i2020..iá que o BDÂ passava por instabilidades operacionais.

No cntanto. a Delibcraçào Nonnativa COPAM n'90/2005 já estabclccia. no artigo

5"1. que os responsár'eis pelas atil'idades listadas no artigo 4o. deveriam apresentar

até -l I dc rnarço de cada ant». cxclusivamente por meio elerrônico. o inr entário

relaliro ao (s) ano cir''il (s) anterior (es). por meio de tbrmulário disponibilizado

anualmente pela FEAM.

l:nr scguida. tbi editada a Deliberação Normativa COPAM nn ll7l2008. quc

dispunha sobre a declaração de inÍbrmações relativas às diversas Í.ases de

gcrcnciarnento dos resíduos sólidos gerados pelas atividades rninerárias no Estado

e que instituiu conro lonna dc cntrega do Íbrmulário o meio eleÍrôpico. conlirrrne

parágraÍb prirneiro do artigo 4". O escopo desse comando norrnatilo r:ra asse-qurar

clut' as inÍirnnações firssern prcstadas pelo empreendedor de modo a contribuir para

a elaboraçào do lnventário Estadual de Resíduos Sólidos do setor rninerário.

\Íl 5 '((,rn \iiti!5 il nJicllurar a ôdsqú.içil) do lÍ:rranrcn(() c da.disposiçào dos rcsiduos solidos indtlstriaiJ- o rcsfh)n!á\ cl l)clx

.rrh\rnl(' pck, udBrini!úador pnncipirl rla cmprcra c pclr' rcspt)n\á\el lécnico de\ idamenle hâhililado. aconpanhado da r,,.t^-tli\n
allotaüii,r da r.\porNrbilidâde rérni(4.
l,iíirsÍal;, unico - () linnulario do hr\cntáÍio dr Itssiduos Sólidos IndusEiais será disÍxlnihilizado iüüalntnlc pcla f[:A\l- paÍa

|rrjúDchirncflto e co\ i(r€\clusirxmêítr cm mci(, altlrônico. (NR)u

Cidade Administrativa - Prédio Minas
Rodovia Pâpa Joâo Paulo ll, 4143 - Bairro Serra Verde - Belo Horizont€/Mc

CEP: 31.630-900 - Endêreço eletrônico: wv'rw.feam.br
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f9LH^ l\Ê.'iI
consoante caput d() artigo em ref'erência.l Portanto. o

conÍigura crn requisito de validade do ato.

Posterionrente. a Deliberação Nonnativa COPAM n"

protocolo cletronlc(l -§

P\
l49l20l0 prorrogou o

prazo prcvisto na DN I 1712008 para' apresentação. por meio do formulário

eletrônico, das inlbrrnações relativas ao Inventário Estadual dc Rcsidutrs S(rlitlos

do Sctor Minerário. ano base 2009. Realço que o prazo para envio das int-orntaçtics

relatir as ao lnventário Estadual de Resíduos Sólidos Minerários. antr hase 1009.

por nrcio do Íbrmulário eletrônico. tbi pronogado por mais 90 (noventa) dias.

contados de l" de abril de 2010. No parágrafo único do artigo 1". da DN l49rl0l0

liri estabe lecida a obrigação de preenchimento do formulário eletrônico para

aqueles quc halianr apresentado o forrnulário finpresso. sob penâ de se

considerarem descumpridas as obrigações decorrentes da t)N COPAM n"

I I7 2008-r.

Pois bern. A Rccorrente nâo comprovou nos autos ter sido intpossibilitada tlc

elctuar a entrega do Íbnnulário eletronicartente. Apenas se cingiu a allrmar que ()

sistcma aprescntava instabilidades operacionais e que aprescnlou o relat(rrio nos

aut«rs do processo de revalidação da LO. juntamente com o RAI)4.

No cntanto. a obrigação era de entrega por lneio elelrônico. para quc ils

intbnnaçties do sisterna permitissem o qerenciamento dos rcsíduos gerados c a

elaboraçào do Inr.entário de Residuos Sólidos Minerários. [: a prestaçào das

inl'ornraçôes por rneio fisico. maionnente se realizada internpestir arncnte ern outr()

processo adrninistrativo (de licenciamento arnbiental). nâo atendc:

deÍlnitivarnente. aos Íins da deliberação normativa.

dc Rcsrdu,)s \tllidos do sch)r NlirNr:Íio. o rcsponsárcl pcla atiridade listadr no âÍliso J'desla l)clihcrirÉ\) dersÍa apre.LnlxÍ x

dn \lir adc Nlilerária Íclatiro ao âno civil anlerioÍ- contendo a identillcaçào do Ícsponsarel legal pcli cnrpÍcsa e dr-. rc\|}(nhr\(l
lc.nico (lc\ idânrc c habilitado
§l -() l1\nnulárx) do Jn\entario dc Residuos Srilidos da Ati\idade MineÍaria \crá di\fxribiliTado unllahücntd pela il.\\l Dâr.r
prccochimenlo e en\ií, cm mcio elalrônico

r \rt I - I'ica pronoga(h. cü carátcr e\cepcional- pclo pcriodo de g0 lnolcnla) dias. contad(rs a pâíir dc l dr nhÍil dc llrlt) o

pÍi/o flrcr irto ll(r aí. {" dr Deliblrnçà Normâti}a COP^M [" I 17. de 27 de selcrlbír dc ]008, para cnr io rlas iníonrraçi,es rclatrr u.

fnr:r!r l,' I d,, aÍtig,' lâ(1,,

dc R.\idtns S(ilidos do Senir Vincráno- âno bõe líng. tanr6(m deserào pÍúcnchcr o lirnnuláÍio cl(lri'r1ict,. \,h pcrti dc nii(' -,j
.on'rdcrtr tunlprida§ \u.r\ ohrigaçr\'\ para colll a DelibcÍaç&) Nomralir a C()lr\Nl l)" I 17. dL'27 dc \ctc rhrodc ]l)(rll

Cidade Administrativa - Prédio Minas
Rodovia Papa Joáo Paulo ll, 4143 - Bairro Sena Verde - Belo Horizont€y'Mc

CEP: 3'1.630-900 - Endere@ eletrônico: www.feam.br
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Âssinr se rnanilêstou a área técnica da FEAM acerca do descumprimento da nonna

pela llccorrente. no PT GERIM n' 007/2019:

Em consulta ao módulo do Inventario de Resícluos Sólidos da

lvlineração do BDA. no portal STSEMANET, verifiea-se tltrt'

as informações que deveriam ser prestados pela empresct rtão

constam no referido sistema. A empresa não apresentou

informações das atividades ninerárias no CN PJ n"

12.172.129/0001-06.

l: tlesta rnaneira concluiu:

Conclui-se qug o empresa descumpt'iu Deliberaç'ào

Nornativct do COPAM não apresenÍando o Inventário tle

Resíduos Sólidos da Minéração de ocordo cotrl u

)eriodicidade e prazos estabelecidos na DN I t 7/2008.

Sustcntou a Recorrente que o valor da rnulta seria atentatório aos princípios da

razoabi I idadc c proporcionalidade.

t: prcciso. entâo. aclarar o signiÍicado dos aludidos principios. O principio da

riyzoabilidade consiste na relação de congruência lógica enn'e o motivo de.lhÍo

t itrlittç'íio qdnr in istrutiva ) e a atuação concreÍa da administração (autuação1J. E

nos autos desse processo adrninistrativo nào houve quolquer imposição cle

ohrituç'ões, restrições ott sunções em meclicla superior àquelas esÍritonpnte

trc'c'c.sstirias ao atendintento do interesse público que caracterizassern violaçào r

tal principio. Pclo contrário. veritlca-se que para a fixação do valor da multa lbrarn

obscr,''ados todos os criterios estabelecidos no Decreto n" 4_4.84,1i2008.

cor.tsiderando-se a natureza da intiaçãô (gravíssima) e o porte do empreendimenlo

(grandc). 'fanrbérn nào houvc qualquer oÍ'ensa ao princípio da proporci«rnalidade.

I l\lll.^RF. [:dis. Direitodo Ambiente. Sào Paulo.20ll.7'ed.- pá9. ll-ll.
Cidade Administrativa - Prêdio Minas

Rodovia Papâ João Paulo ll, 4143 - BairÍo SeÍra Vêrde - Belo Horizontey'Mc
CEP: 31.630-900 - EndeÍeço elelrônico: www.feam.br
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iá que a competência adrninistratir.'a tbi exercida com moderação. setn qualqucr'

arhitrariedade. cxcesso ou insuficiência de ação da Adrninistraçào Pública. Assirn

sendo. o que se apura é que a conduta da Adrninistração Íbi acertada. satislirttiria c

necessária. ao impor penalidade prevista ern regulamento cm decorrôncia tln

prática dc inlraçào que não loi alastada pela Rccorrcnte.

l)or tudo o que loi aduzido. a manutenção da decisào proterida. errr scr.ls c\ill()s

tcrrn«rs. é rnedida que se impõe J

III) CONCLUSAO
t-

W

Àntc krdo o exposto. considerando que nâo Íbrarn aprescntados pela ltccorrcntc

cluaisquer ar-qurnentos capazes de descaracterizar a intiaçào cotnetida. rt-ntt'to os

autos à Câmara Nonnativa e Recursal do COPAM e susiro o indeferimento do

recurso interposto e a manutençâo da penalidade de multa, com funrJarncnttr

no arligo 83. Anexo I. Códi-qo I16. do Decreto n" 44.844/2008.

[: o parcccr.

llelo Horizonte. 30 de novernbro de 2020

\

Rosrt iln tltt Ltpa Gon ,4rrudo

Án a Ámhieníol - MASP 1059325-9

Cidade Administrativa - Prêdio Minas
Rodovia Papa João Paulo ll,4í43 - Baino Serra Verde - Belo HoÍizonte/Mc

CEP: 3'1.630-900 - Endereço eletrônico: wtr/w.feam.br
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