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Referência: Encaminhamento de Auto de lnfração No 66562/2010
Processo no: 00002/'t992

Comunicamos que foi constatado o não preenchimento do lnventárío de
Resíduos Sólidos Mínerários, ano base 2009 do empreendimenlo
descumprÍndo, portanto a Deliberação Normativa COPAM No1 í712008, ao
deixar de encaminhar eletronicamente o lnventáío de Resíduos Sólidos
Minerários.

Em vista disso, foi lavrado o Auto de lnfração ne 66562/2010, que segue anexo

Na oportunidade, Iembramos que, nos termos da Legislação Ambiental vigente,
essa empresa dispôe do prazo de vinte dias, contados do recebimento do Auto
de lnfraçáo, para apresentar defesa endereçada a Fundação Estadual do Meio
Ambiente, Rodovia Prefeito Américo Gianetti, s/n, Sena Verde - EdiÍício Minas.

Atenciosamente,

ORIGINAL ASSIUÂOO
Dra. Eleonora Deschamps

Gerente de Resíduos Sólidos

À
BRITAMIL - Brita, Concreto e Serviços de Engenharia Ltda.
Rod BR 491, Km 94 - Zona Rural
CEP:37890-000 Muzambinho/MG

Rodovia Preêito Américo Gianetti, s/n, Sena Verde - EdiÍício Minas, CEP: 3í63G900
Belo HoÍizonte/Mc Íone: 391$1í 34 home page: eleonora.deschamps@meioambiente mg gov br
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Prezados Senhores,
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Infração Porte Penalidade \alor EAcréscimo E Reduçâo \âlor Total

r.^ lAdvenência$Multa Simples DMülta Diária kbaa.ul,a ilü\,ã
EAdverttuciaflMulta Simples f}úulu Di&ia

lAdvenência DMulta Simptcs Dvtulta Diária
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lAdv€íência ÜMulta SiÍÍÍpl€s Düulta Diária

ERP: Valor ERP por Kg: RS Total: RS

ÊRP: Kg de pescado Total: RS

Valor total dos Emolumentos de Reposição da Pesca: R$

lhloÍ total das multas: RS
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BRITAMIL . BRITA, CONCRETO E

SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA.

Rod BR 491, Km 94 - Zona Rural

CEP:37890-O0O Muzambinho/MG
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Brlta, Concreto o Sorvlgoa de Engenharia Ltda
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FUNDAçÃo ESTADUAL Do MEIo AMBIENTE - FEAM

Rod. Prefeito Américo Gianetti, s/n - Sena Verde - Edifício Minas - 10 andar

31.630- 900 - BELO HORTZONTE - MG

SENHOR PRESIDENTE

BRITAMIL - BRITÀ @T.ICRETO E SERMÇqS DE

ENGENHARIA LTDA, empresa jurídica de direito privado,

inscrita no CNPJ í7.'192.048/000í-41, com sede na Rodovia

BR 491, Km 94 - Zona Rural de Muzambinho - MG, local de

recebimento das notificações, intimações e comunicaçõês de

praxe, neste ato representada por sêu sócio diretor Eloiáo

Maciel Tavarcs, brasileiro, separado judicialmênte, empresário,

inscrito no CPF n.6O5.012.786-72, (atos comtiulivos anexos),

através de advogado constituído,(confonne insúuÍnento de

procuração anexe), vem mui respeitosamente a presença de V.

Senhoria, apresentar DEFESA ADMINISTRATIVA com o

fito de contestar, a muha aplicada à em por meio do

RODOVIA BR 491 - KM 94 - CEP: 37890-000 - MUZAMBINHO ' MG - PABX: 135) 3571-121
RerioEij Co.it ,.rrir?0ls iI:iC _ l13mfii30l0 f,\-MAIL: 

britamilb britamil.com.br
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AUTO DE INFRAÇÃO N" 66562/20í0, lavrado em22l'1012010,

pelos fatos e fundamentoo de direito a seguiÍ e)eostos:

DA TEMPESTIVIDADE

Em conformklade corn o art. 34 do Decreto no 214.844108, do

Executivo Mineiro, o inftator tern o prazo de 20 (vinte) dias para apresentar

defesa a partir da data do recebimênlo do anto de infração, que no preserÍê

c:tso se deu em 0511112010, encenando o pÍazo no dia 25t11D010. É

lempestiva, portanto, a presênte dê,fesa.

DOS FATOS E FUNDAMENTOS

Desde o início dê surs opeÍações sempre respeitou a legislação

ambiental e cuidou para amenizer os ampacíc que pudessem causar qualquer

dano ao meio ambiente, gerenciando adeguadamente e resídnos sólidos

deconentes de suas atividades, em conbrmidade com a política nacional do

meio ambiente.

A Autuada eúetua o pagamento ao IBAMA, da taxa de controlê ê

fiscalização ambiental C[CFA), rigoÍosameÍúe em dia, assim como entrega

anualmente, o relatóÍio de atMdadês exerddas dwante o ano anterior,

RODOVIA BR 491 - KM 94 - CEP: 37890-000 - MUZAMBINHO - MG - PABX: 135) 3571-1212- E-MAIL: briramilôbritâmil.com.br

A Autuada bi constituída em 2.101119[},2, através de regisfo e

consolidação perante a Junta CoÍneÍcial do Estado de Min6 Gerais, e

dêvidamenle licenciada peb IBAMA para a eíração de rccha para produção

de britas, enquadrada no códiSo de ativftladeA-{I2-{)9-7.
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estabelêcido pêla Lêi 10.165/00, peÍa fins de controle e fiscaliza@o, no qual

constam as inÍormações atinentes aos resíduos sólidos gerados e sua

destinação fnal, conforme se compÍovâ pela certidão de regularidade atual,

bem como as planilhas extÍaídas b srte b IBAMA (arüc anexos).

Entretanto, embora haja a gestÉb ambiental comparlilhada entre

os órgãos Federais e Gs órgãc Estaduais quanlo ao licenciamento para

exercício das atividades poluidoras que, no caso da Autuada oompete ao

IBAMA, observa-se o não compaíilhamento quanto ao exercício em si da

atividade na gera@ dos resíduos mineÍais, uma vez que há a obrigatoriedade

de informa@s a dois órgãos em níveb distintos, porém com a mêsma

finalidade - a gestão adequada das aüvidades potencialmente poluidoras do

meio ambiente.

Com a publicação da Delibêração NoímatÍva do COPAM, que

regulamentou o Decreto Estadual de no 44.844/08, guanto à enlrega de

inventário de resíduos sólidos, em nível Estadual, a Autuada eín cumprimênto

ao estabelecido, tenlou inúnenas vezes o enüo do relatório d§ital, sem êxito,

por deficiârcias no sisteÍna operadqQe! ![EEAM-

Face ao estabelecido pêb @PAM, na Deliberação Normativa no

'117108, afl. 40, paragrab 10, o relatonb devia ser preenchido e remetido

exclusivamente por meao deüônico, iniriativa essa fÍoneira em nível nacional,

e com o mérito de Íacilittr o enüo, contÍole e custo, porém que não tem

atingido a eficiência esperada, devilo a fahas no sistema operacional, que

exige ajustes constantes. É o que ocone alé o pÍesente moínento,

É público e notório o funciqnmento deficiente ou o "não

funcionamento" por muitas vezes do Banco de Dedara@es Ambíentais - BDA,

,l
a\

RODOVTA BR 491 , Kl\4 94 - CEP: 37890-OOO - MUZAMBINHO - MG - PABX: 135) 3571-1212 - E-MAIL: britamil@britam'il-rom.br
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Brlta, Concroto o S€rvaços de Engenharle Ltda

cNpJ r7 i92 M8/000r-41 - tNScRlÇÃo ESTADTJAL: 441 375373 0051

no portal eletrônico do SISEMA, em que mritm vezes não se consegue nem

'logaí ou 'entrar'.

Conslata-se o problema de funcionamento do sislema da FEAM,

pelas necêssidades constanles de revisão e aprimoramento, que se confirma

na própria Delibera@ do COPAM de no 149, dê «)/04/10, que determinou a

pronogação do prazo para entrega do inverilário consideradas especialmêntê

mudanças eÍetivadas no módulo de Íesíduos sótidos mineÉrios, que sofÍeu novas

adequa@es.

Frise-se que a Autuada empenhou-se em cumprir sua obrigação

de informar os dados coÍlstanles do invenlário de resídnoo sólidos no

formulário da FEAM, porán foram v* as tentativ*, oÍzr poÍ não conseguir

enlrar no sistema ora por não conseguir conduir a remessa, mesmo após

31/03/2010, no período adicimal aúorizado peb COPAM.

Em 05/11/2010, foi a Autuada surpreendida pelo recebimento do

Auto de lnfação de no 66.5620í0, peb que lhe foi imposta vultuosa multa no

valor de R$ 20.001,00 (vinte mil e um real), por infra@ ao art. 83 do Decreto

4.84410E, relativamente a Lei T172180, por desanmprir a obrigação de enviar

elêtronicamente o inventário, estirulâdo na Deliberação Normaliva de no 117

do COPAM.

Ora, lnditos Julgadores, una emprêsa que sempre se sujeitou às

normas federais quanto ao meio âmbieÍtte, anmprindo todas as determinações

do IBAMA, com rigor, assim corno as dernais noÍmas ambientiais, cuidando

com desvelo ds resíduos geradc poÍ sua afividade, qrc é de elevado

interesse público, e jamais súeu qualquer penalidade, não concorda com uma

multa exoóitante poÍ não inÍormar eleúonicamente ao órgfu etadual, por

falhas no sislema, os dados já compilados, conbrme relatório intemo de

I)Àl OI
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Brlta, Concreto 6 Servlços de Engonhâria Ltda

cNPJ:17.192 048/0001-41 , TNSCR|ÇÂO ESÍADUAL: 441 .375373 OO51

controle elaborado pela empresa (doc. anexo), e que podem ser confirmados

no site do IBAMA, orgão fuderal, é, no mínimo, contraditório.

Devido às inconsistências do meio eleúôníco adolado pelo órgão

estadual, sêria justo uma advstêncaa para a Autuada quanto a meios

altemativos de resolver sua obrigação, e não uma multa dessa monta pela falta

de repasse dos dados.

AL Df

J/sEMÂ

à

§

Cumprir com toda a legislação relativa ao meio ambiente há que

ter maior importância do que o não fornecÍnento de dados, sem ausência de

culpa. Bastaria uma fiscalizaçã o "in loco ', para averiguação do cumprimento

das normas ambientais. A pópria legislação ambiental úaz em seu bojo

algumas atenuantes qtando há a iofração das regras estabelecidas, que

beneficia o infrator que p6sar a cumprir as determinações dos órgãos

Íiscalizadores. Como pode ser aplicada uma muJtia, seÍn exigir, por exemplo,

que se cumpra a obrigação? A Autuada tentou inbÍmar os dados no inventário

de resíduos sólidos no sisterna da FEAM, que recebeu a última versão no dia

1811í110, e aparece a meÍrsagem 'período de cadasbo encenado" conforme

impressão anexa. A muJta asume importância maio que os proprios dados

faltantes para o gestoú É totalmente injLsto e inaceitável.

O Conselho Estadual de PolÍtica Ambiental dernonsfa a

relevância de intera@ enlne os órgãc e entidades ambientais e o setor

produtivo. O preconizado nfu ocone Íaúratnente, conforme se observa pelos

fatos expostos.

Quando se Íah em interação, vemos a necessidade premente de

interação e integração enlÍe os prrípÍios órgãc ambientais. A exigência de

dados relativos a resídrrcs solt o§, de suma impoÍt incia para a gestão

ambiêntal, devia ser realizada por apenas um órgão, que centralizasse

0
brita\i+.ci m. brBODOVIA BB 491 - KM 94 - CEP: 37890-000 - MUZAMBINHO - MG - PABX: l35l 3571-1212 - E-MAIL: bri
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Brlta, Concrôto e Servlgos de Engenherla Ltda

cNPJr 17 192.048/0001-41 - tNSCRtÇÃO ESÍADUAL: 441.375373 0051

informa@es que seriam disponibilizadas aos demais, sem necessklade de

informações repetidas, como ocoÍre no nível federal, com o IBAMA, e no nível

estadual, com a FEAM.

E de merecer lowor a iniciativa inédita dos órgãos ambientais do

Estado de Minas C,erais, eÍn adêquar por meio elefônico as informações sobre

os resíduos sólidos geradc pehs indúsúias e mineradoras, a fim de facilitar a

gestão ambiental, pois como é sâbk o alguns estados não tem sequer

organizados os conúoles de geslão das ativitades geradoras, muito menos o

informe por meio eletrônico. No enlanto, o ayanço em termos de qualidade da

informação nem sempre sê dá sem algwls percalços quando utilazado apenas o

meio eletrônico, corno de fato oconeu. Não podem ser abbuídas as falhas às

empres* obrigadas que taÍntÉn se suieitam a tanlas outras

responsabilidade, não podendo disponibílizar um funcionário em período

integral para "acertaf o moÍnento de funcionamento de um sistema que por

estar eÍn desenvolvimênto e coÍIstante aprimoramento peca em eficiência.

Du
FO

ê

Por todos os motivos enumerados, a Autuada contesta

veementemente a muJta aplicada, pugnando pêla sua eíinção.

DOS PEDIDOS

Ex pwilis, constatada ser a muha aplicada tolalmente descabida

e desproporcional, considerando a rÉo rcalização da impostação dos dados no

meio eletrônico da FEAM pela deficiência havida m sistema opêracional e,

tambÉm, por não ter havido ornissão da inbrma@o para a gestão ambiental,

RODOVIA BR 491 - KM 94 - CEP: 37890-000 - MUZAMBINHO - MG - PABX: (35) 3571-1212 - E-MAIL ritamil6

1
\q

br\mil com.br

I



Brlta, Concroto e Sewlgos de Engênharla Ltda

cNPJr 17.132.048/0001-41 - |NSCRIÇÀO ESTADUAL:441 375373 0051

uma vêz que fcÍ ebtirada para o IBAMA, REOUER, a extinção da punibilidade,

colocando-se à disposição para quaisquer esdarecimentos a respeito de suas

atividades e aos órgãos fiscalizadores guanto eo ctrmprimenlo das obrigações

estabelecidas pelas leb e oulr.§ ÍxxmÍrs amtientab.

PEDE DEFERIMENTO

I €Di)

e
à

S/SEMA

Muzambinho, 23 Novembro de 2010

BRITAMIL - BRITA, CONCRETO E SERVIÇOS DE GENHARIA LTDA

ELOIZIO MAC]EL TAVARES

sócio d

LUIZANTONIO 1S-

OAB-MG.3

Documentos anexos:

1 . abs coÍrsütíivG da empíesa e CN PJ

2. p(w!.4o'dit*b'
3. lbenchnenb do lBAllA

4. TaE dê contob (b fÉcÍIização amt*iltd GCFA)

5. CêÍlidão atud de íB0.daidade ô lBAlrA

6. P1ânilr6 êxt'âir6 ô s& do lBAtlA

7. Rêlaúíb lngno (b§ ResÍf.c sóIô6
8. mansagern m eibda FEÂil - peÍíodo dê cadesüD enceÍrado'
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Dêsenvolvimento Sustentável

Fundação Estadual do Meio Ambiente

Processo no: 00OO2l 19921005/201 0
Auto de lnfração no 66562/2010
Autuador Britamil - Brita, Concreto e Sêrviços de Engenharia Ltda

ANÁLISE JURÍDICA

O RELATORIO

1 - A empresa em epígrafe foi autuada poÍ "descumpir a Deliberação Normativa
COPAM 117. de 2008, ao deixar de encaminhar eletronicamente o inventário de
resíduos sóldos mineráios ano base 2009."

2 - O processo encontra-se formalizado e instruído com a documentação exigível.
Tempestivamente, a empÍesa apresentou sua defesa, alegando em sintese que:

- Que cumpre âs suas obrigações ambientais, inclusive juntândo vários documentos
apresentados ao IBAMA. Que as informaçóes sobre resíduos podem ser conÍirmadas
em consulta ao site do IBAMA, respeitando-se desta forma o contraditório, pelo quê
requer a extinçáo da punibilidade de múfta.

- Que esteve impossibilitada de tazer a inserçáo digital do inventário, por falha
técnicas no cadastro (não funcionamento do BDA)-

- Pela ausência de razoabilidade e proporcionalidade na aplicação do quantum da
multa. Argumentos pelos quais, requer a redução da multa avençada

UALü

3 - Do ponto de vlsta jurídico primeiramente, argumenta-se que nos termos da Lei
Complementar n" '.4012011, artigo 8o, inciso Xlll, competê aos Estados .exercer o
controle e fiscalizar as atividades e empreendimentos cuja atribuiçáo para licenciar ou
aulorizar, ambientalmente, for concedida aos mesmos. Não há que se confundir o
cumprimento de obrigaçôes perante o órgão ambiental federal com as obrigações
exigidas pelo órgão ambiental, vez que de natureza distintas. Há de se inferir que a LC
'1401201'l traduz o espírito de coopeÍação dos Entes federativos na tutela/fiscalização
ambiental. Ademais em seu artigo 17, §3o, aduz que sempre irá prevalecer o auto de
infração lavrado pelo ente federativo que tenha a atribuição de licenciamento.
'ConÍorme fls. 37, vez que o licenciamento fora concedido com fulcro no poder
vinculado estatal, o analista ambiental da FEAM possui atribuição para a lavratura do
auto.

4- A normà salvo disposição em contrário, de acordo com a orientaçáo do artigo 10

da Lêi de lntroduçâo às Normas do Direito brasileiro - LINDB, começam a vigorar 45
diâs após a sua publicação. Observa-se que a Deliberação Normativâ COPAM no 1"17
de 2008, traz expressàmente em seu artigo 70 que a reÍerida norma entra em vigor na
data de sua publicâçáo. Trata-se, portanto, de uma exceção expressa ao período de
vacatio legis de 45 dias, náo havendo dúvidas pelo referido dispositivo entrou em vigor
imediatamente em 28/06/2008, data de sua publicaçáo. Cumpre-se argumentaÍ que a
partir do momento que a norma entra em vigor, ela êstá apta a cumprir todos os seus
efeitos legais, sendo exigível. Ob'serva-se que o lnventário de Resíduos Minerários
será exigido, na periodicidade de acordo com a classe do empreendimento, no dia 31
de março de cada ano, nos termos do artigo 40 da DN 117 de 2008. Desta feita,
considerando:s a entrada em vigor da norma e a possibilidade de sua exigência
desde a data dê sua publiúção, tem-se que os primeiros lnventários de'Resíduos
Minerários de emprêendimentôs classe 3, ioram exigidos em 31 de março de 2010, /
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tendo em consideração o ano base de 2009. Posteriormente, o referido prazo fora
prorrogado por duas vezes até setembro. Agiu de forma corrêta o órgáo ambiental ao
exigi-lo em 2211012010, ao lavrar auto de infração para aqueles que náo cumpriram
esta exigência, pois, foi considerado um lapso temporal razoáuel desde a publicação
da norma, considerando-se inclusive um ano inteiro (qual seja 2009) como ano base
para as informações. Desta forma, o auto de infração não pode ser cancelado por tal
motivo.

5- Novamente cumpre-se recorrer a LINDB e argumentar, que nos termos do seu
artigo 30, que "ninguém se escüsa de cumprir a lei, alegando que náo a conhece".
Dêsta feita tem-se que a publicidade das normas se dá com a sua publicaçáo, o que
ocorreu no cãso concreto de forma regular. Não seria razoável, exigir que todos os
cidadãos e empreendedores fossem pessoalmente intimados de quaisquer inovações
legislativas. Assim não há que se falar em qualquer vício do ato impugnado pelos
motivos alegados. Observa-se que a Ampla Defesa e o Contraditório foram
observados no presente processo administrativo, vez que conforme AR acostâdo às
fls. 05 dos autos, houve intimação do abusado, com a devida informação do
procedimento para a apresentação da defesa.

6- Observe-se que a defesa ventila a necessidade de se fundamentar a aplicação da
multa avençada com a aplicação de atenuantes, todavia não destaca e tão pouco
fornece provas a respeito de guais atenuantes seriâm âdequadas ao caso concreto.
Desta feita, não há como se reconhecer a incidência de quaisquer atenuantes para a
diminuição do quantum da multa aplicada. Ademais, tem-se quê não há incidência de
nenhuma hipótese que justifique a rêdução do quantum da pena de multa aplicada,
nos termos do artigo 68 do Decreto 44.ÍA4, de 25 de junho de 2008 révogado peío
Decreto 47383, de 02 de março de 2018, que repete a redação anterior em seu artigo
85. É mister salientar ainda que a multa aplicada foi feita nos termos do artigo 83 do
Decreto 44.844/08, com fundamento no anexo I do referido diploma, que se refere
sobre o código '1 13 - sobre 'deixar de cumprir determinaçáo ou deliberação do
COPAM" como inÍração gravíssima, passível de incidência de multa simples. Foi o que
ocorreu no caso, vez que a empresa deixou de cumprir a determinação da DN 117108
ao não encaminhar eletronicaÁrênte o lnvêntário de Resíduos Sólidos Minêrários.
Portanto, não havendo o que se questionar a respeito. dâ proporcionalidade ou
razoabilidade da multa aplicada, considerando a própria delibêração normativa em
vigor.

il) covcLusÃo

lsto posto, remetemos os autos ao Presidente da FEAM, sugerindo a aplicaÇáo de 0í
(uma) multa no valor de R$ 20.00í, 00, nos termos do artigo 83 do Decreto 44.8/,4108,
c/c a Deliberação Normativa do COPAM 117108.

Ê o parecer, s.m.j.

Belo Horizonte, 03 de setêmbro de 2019

,M".-
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
Fundação Estadual do.Meio Ambiente

D.3iadDecisão
V\i!

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

do art. 16-C § 10 da Lei n" 7.772 de 8 de setembro de 1980, decide indeferir deÍesa

apresentada, mantendo a penalidade de multa simples no valor de R$ 20.001,00

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

44.844t2008, c/c a Deliberação Normativa no 11712008.

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

dias para apresentar 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 Horizonteâ í o" l(('/r.t' de202O

R O TEI IRA DÃO
Pres te da FEAM

P T
no 4143

PROCESSO N" 00002/1 992 t005t2010

AUTO DE INFRAÇÃO no 66562/20'10

AUTUADO: BRITA, CONCRETO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA

P
P: 31

Fone: (31) 3915-'1436
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Governo do Estado de Minas Gerais

Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvo

Fundaçâo Estadual do Meio Ambiente

Gabinete

Núcleo de Auto de Infração

Brita, Concreto e SorYiços do
Engenharia Ltda

CNPJ: I 7. 192.0.1E/0001-.1 I 1500.01.0028978/ 2020-45 lP
ú\/

(
T

FEAM / NAI

tmento sustentável

5. ü
(

\

A EGREGIA CAMARA NORMATIVA RECURSAL DO COPAM. CNR

Recorente: Britamil - Brita Concreto e Serviços de Engenharia Ltda

OÍicio: No 7 412020 NAUGAB/FEAM/SISEMA

Auto de Infração n' 6656212010

§/sErrl

RECE BEMOS
NAI/FEAM

JI.%, Jo

RECURSO ADMINISTRATIVO

em face da decisão que manteve a aplicação de penalidade por infração ambiental pelo Auto de

Infração n" 6656212O10. pelos motivos de fato e de direito a seguir aduzidos.

I - PRELIMINARMENTE:

Rodoviê BR 491, Km 94, zona Rural - Cep. 37.890-000, no Municipio de Muzàmbinho no Estado de l'{inas GeraÍs
FONF 35 3571-121i

D
-

/,

BRITAMIL - BRITA, CONCRETO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA., pessoa

jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o no 1 7.192.048/0001 -41, com sede na BR 491, s/n,

KM 94. zona rural do município de MuzambiúoÀ4G, CEP: 37.890-000. com endereço de

correspondência na Avenida Vereador DÍ. AnteÍo Veíssimo da Costa, n" 420, Jardim Altamira,

Muzambiúo/MG, CEP: 37890-000, por sua procuradora abaixo assinada (Procuração em Anexo),

vem, respeitosamente, perante V. Exa- nos termos dos artigos 66 e seguintes do Decreto n.

47.383/2018, interpor

k



Brita, Concreto e Serviços de
Engenharia Ltda

CNPJ: I7. 192.048,/0001-{l

BFIITA
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1. DA TEMPESTIVIDADE E PREPARO: RUSRICA

s/SEÚ'

Primeiramente, há que se registrar que o Recorrente tomou conhecimento da decisão recorrida

em24/0312020 de setembro de 2019, conforme consta no comprovante de entrega de correspondência

nas fls. 46 dos autos, dispondo do prazo de 30 dias para recorrer, nos termos do caput do art. 66 do

Decreto n. 47.383/2018 clc art.60 II, § l'e 4'da Lei 14.18412020. Todavia, considerando que devido

a situação de emergência na saúde pública do estado de Minas Gerais, decretado em face da incidência

do Corona Vírus, os prvos para processo Administrativo Ambientais peÍmÍrneceram suspensos,

conforme art. 5o do Decreto 47.890/2020, da 2010312020, data de sua publicação, até 3010412020.

Ocorreu ainda que essa suspensão foi prorrogada aÍé dia 3110512020, conforme art. I'do Decreto

47.932. em razão do estado de CALAMIDADE PÚSLtCl, instalado em todo o território do estado

de Minas GeroiJ. Portanto, é flagrantemente tempestivo o pÍesente recurso que deve ser conhecido e

apreciado.

Quanto ao preparo a Recorrente Junta em anexo o comprovante de recolhimento da taxa de

expediente, nos termos do art. 67, VI do Decreto 47.383/2018.

2. DA EXTINÇÃO nO PROCESSO ADMTNTSTRATTVO pOR DECADÊNCIA DO PRAZO

PARA A APURAÇÃO DA INFRAÇÂO AMBIENTAL, BEM COMO, DECADÊNCIA DO

PRAZO PARA A FORMAÇÃO DO CRÉDrTO ESTADUAL XÃO rRrnUrÁRrO:

Em uma breve análise dos autos processuais é possível identificar que este ficou parado entre

2010 e 2019, por inercia injustificada do FEAM. Isto porque, a apresentação da Defes4 que se deu

em 25/11/2010, e a Administração emitiu sua Análise Jurídica apenas em 03109D019. Ou seja" o

pÍocesso ficou paralisado por 9 anos.

De acordo com o art. 2o da Lei Estadual 2173512015, decai em 05 (cinco) anos o direito do

Estado de Minas Gerais para constituir crédito estadual não tribuuírio, atÍavés de pÍocesso que

abrange a Iiscalização, a apuração de infração administrativa e a aplicação da respectiva penalidade,

tendo como termo inicial a data em que a auÍoridade administrativo competente porafiscalizar tomer

conhecimento do ato ou dofato. Considerando que nos termos do Parágrafo único do art. I o do mesmo

dispositivo legal c/c § 2' do art. 39 da Lei federal n" 4.320/1961, estiio abrangidos nos créditos

estaduais não tributririos os provenientes de multa de qualquer origem ou noturezo, entende-se ser

aplicável o prazo decadencial quinquenal à multa aplicada no caso em tela.

Vejamos:

Rodoviá BR 491, Km 94, zona Rural - cep. 37.890-000, no l,lunicípio dê Muzambinho no Estado de Minas Gerais
FONE 35 3571-12r2
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Brlta, Ooncreto e Serviços de
Engenharla Ltda

BFIITA
CNPJ: 17.192.048/0001{l

Lei EsÍadual 2173512015t

Art. l" - O processo de constituição de crédito estqduol não

tributário observará o disposto nesta Lei.

u

FOUü ,,r

Parágrafo único - Sõo créditos estaduais não tribulários aqueles

que não sejam provenientes de obrigação legal relativa a tributos e

respeclivos adícionois e multas. passíveis de compor a Dívida Áliva não

Tributária da Fazenda Pública a que se refere o § 2'do art. 39 da Lei

Art. 2" 0 exercício do dever de fiscalizocão do adminisíracão

pública esladual, diretu, qulárquica e fundacional, visando a apurar aeão

ou omissão que confisure infrocão adminislrotiva ou contraíual e a aplicar

a resoecliva oenalidode. decai em c co anos d conÍat do daÍa em que o

auÍoridade administralivo comDetenle paro fiscalizar tomor conhecimento

do ato ou do foÍo.

(..)

§ 2" Considera-se exercido o dever de fiscalizacão com a notificociio

do iníeressado acerco da lovrotura de aulo de fiscalizaeão ou de infracão

ou de outro documento que importe o início do apuroeão do foto.

Lei federal no 4.32011964:.

Art. 39. Os créditos da Fazenda Pública, de natureza tributária ou

não tributária, serão escrilurados como receito do exercício em que forem

arrecadados, nas respectivas rubricas orçomentárias-

(...)

§ 2" - Dívida Ativa Tributária é o crédito da Fazenda Pública dessa

notureza, proveniente de obrigoçõo legal relativa a Íributos e respectivos

adicionais e multas, e Dívida Átiva não Tributária são os demais créditos da

Fazenda Pública, tais como os provenientes de empréstimos compulsórios,

contribuições estabelecidas em lei, malro de qaolquet otfu

exceto as tributárias, foros, laudêmios, alugueis ou taxas de ocupação, custas

processuais, preços de serviços prestados por estabelecimentos públicos,

t

t

federal n' 4.320, de I7 de morco de 1961.

Rodovia BR 491, Km 94, Zona Rurêl - Cep. 37.890-000, no Municipio de Muzambinho no Estado de Minas Gerais
FONF 35 3571-í212



Brlta, Concreto e Servlgos de
Engenharla Ltda

l\rt ê

CNPJ: I 7. 192.0.18/000141 =

BFIITA
§,SE$F

indenizações, reposições, restiluições, alcances dos responsáueis

definitivdmente julgados, bem assim os créditos decorrentes de obrigações

em moeda estrdngeira, de subrogação de hipoteca, fiança, aval ou ouÍra

garantio, de contratos em gerol ou de outras obrigações legais.

Atente-se que o prazo decadencial de 05 (cinco) anos ao qual se refere o art. 2o daLei Estadual

21735/2015 é o de " constituição crédito estadual não tributário" e não o prazo prescricional para

cobrança do crédito já constituído, que tambem é de 05 (cinco) anos, conforme dispões panágrafo 3o

do mesmo dispositivo legal. Portanto é perfeitamente aplicável ao caso em tel4 onde o crédito ainda

não foi constituído, por estar pendente da análise recursal.

Consigna-se também, que o Parecer AGE n" 14.897 /2009, que fora re-ratificado pelo Parecer

AGE no 15.076/2011, concluiu pela aplicação do prazo decadencial de 5 (cinco anos) anos para

administração pública apurar a prática de infração ao meio ambiente, a contar da lawatura do auto de

infração. Vejamos a ementa e conclusão:

Procedência: Instíluto Estodual de Florestos JEF

Interessados : Procuradoria do Instituto Estadual de Florestas

Número:11.897

Data: 4 de março de 2009

EMENTA: DIREITO AMBIENTAL _PODER DE POLÍCIA ADMINISTRÁTIVA

-APURÁÇÃO DE INFRÁÇÃO Á NORMAS ÁMBIENTAIS _COBRANÇÁ DE

MULTA .PRAZOS DECADENCIAL E PRESCRICIONAL LEI

ESTÁDUAL I].309/2002 E DECRETO ESTAD 44.844/2008

AUSÉNCU DE PREVISÃO - SUPERVENIENCIA DO DECRETO

FEDERÁL N' 6.511/2008 _ RE-RATIFICAÇ,1O DO PARECER AGE N"

14.556/2005.

CONCLUSÃO

Pelo exposto, ratificam-se os fundamentos do Parecer AGE 14.556/2005,

relativamente à natureza decadencial do prazo para o exercício do poder de

polícia administrativa com ofim de apurar prática de infração ambienlal, e

prescricional para a cobrança do crédito não-tributário.

Quanto à fixação desses prazos, decadenciol e orescricionol, com a devida

vênia. é de se adotar a orientação jurisprudencial para afastar a conclusão

Rodovia BR 491, Kín 94, zona Rural - Cep. 37.890-000, no Munjcipio de Muzambinho no Estado de Minas GeÍais
FONF 35 357'-12í7
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Engenharla Ltda
toLiit N

CNPJ: I 7. 192.0,t8/0001-{ I
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pela incidência do Código Civil à espécie e II á-los em cinco anos cada

qual, nos termos das razões expendidas.

Considerando ndo hover nenhum disposilivo de lei estadual qae preveia

orazo úecodenciql para exercício de poder de polícia ambienÍal ou

prescricional pora a cobrança de multa administrativa, sugere-se, nos exatos

contornos da consuha formulada, a inclusão de dispositívos na Lei Estadual

n" 14.309/2002, nos termos seguintes:

Decai em cinco anos a acão da Administracão Pública Estaduol

obielivando a aputat a prática de infracões conta o meio ambienÍe, o

contar da dato em oue o auíoridode omhien lal delas liver conhecimen Ío-

,9

BEITA

iniciondo-se com a lovratura do outo de infracão

Prescreve em cinco onos a ação para cobrança do crédito decorrente de

imposição de multa admínistrativa ambiental, a contar do notificação da

dec i são adm inistrat iva defr n il iva.

À c ons i deração s upe ri or.

Belo Horízonte, em 3 de março de 2009.

NILZA ÁPÁRECIDA RÁMOS NOGUEIRA

Procuradora do Estodo

MÁSP 3 45. I 7 2- 1 -OAB/MG 9 1. 692

Considerando-se que o auto de infração n' 66.562 fora aplicado na vigência do Decreto

Estadual n" 44.844108, abrangida pelo Parecer AGE 14.89712009, que fixou em 05 (cinco) anos o

prazo decadencial para apuração da pratica de infração ambiental, reconhecendo que a legislação

ambiental é totalmente omissa a esse respeito; Que tanto o Parecer 14.89712009 como a Lei Estadual

2173512015, em seu aÍ. 2o, § 2o, preveem como marco inicial da apuração da infração à lavratura do

auto de infração e que no caso em telA este fora lawado em22l10/2010; Que até o presente momento

não houve decisão definitiva à cerca da procedência da infiação, haja vista que ainda está pendente a

análise do presente recurso, sendo que a tramitação do processo administrativo já conta com 09

(nove) anos e 07 (sete) meses sem uma conclusão; E, por fim, que a administração pública não

constituiu cÉdito não tributrlrio, relativo a multa aplicada, no prazo decadencial de 05, pois, conforme

art. 3', § 1', III da Lei EsÍaüta121735/20l5,"Considera-se deJinitivamente constituído o crédito não

Rodovia BR 491. Km 94, Zona Rural - Cep. 37.890-000, no Município de Muzâmbinho no Estado de Minas Geíais
FÔNF 35 357r-í212 {
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CNPJ: I7.192.048/0001-ll à
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tributário quando a obrigação se tornar exigível, notqdomente quando: III - não mais couber recurso

da decisão administraÍiva, certificando-se a dota do exqurimento da insÍância odminislrotivo. ", e,

no presente caso, além do processo tramitar a mais de 05 anos, ainda está pendente análise recursal;

Não restam dúvidas que decaiu o direito da Administração Pública tanto para apuração da pratica de

infração, quanto para a constituição do credito não tributrário, pelo que ÍequeÍ-se à extinção do

processo administrativo em epígraê, e seu arquivamento.

3. DA EXTINÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATM POR APLICABILIDADE DA

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE A NÍVEL ESTADUAL:

A Legislação Estadual estabelece prazo de 60 dias parajulgamento dos processos ambientais,

nos termos do Parágrafo Único do art. 58 do Decreto 47383/18 c/c art. 47 e 48 da Lei Estadual no

14.18412020:

Arí.47. O orocesso serd decidido no Drazo de alé sessenía dias contados da

Pardgrafo único - O prazo a que se refere o "caput" desÍe arti4o poúelí set

prorrogodo uma vez, Dor iguol oeríodo. medianle motivocão erDressa.

Árí 48. Expirado sem decisão o prazo prescrito ou prorrogado nos lermos

do artigo 47, fica a unidade adminislraíivq responsável pelo julgamento do

processo impedida de concluír os demais processos em trqmitaçõo, até que

sejo emitida a decisão.

ParágraÍo único - Se do impedimento previsto no "caput" deste artigo

resultar ônus para o erário, o servidor ou a autoridade responsável

ressarcirá o Estado do prejuízo.

A lei vigente à época do auto de infração n' 6656212010 - Decreto 44.84412008 - também

previa prazo de 60 dias para julgamento dos processos administrativos ambientais, nos termos do art.

41:

Árt. 4l - O orocesso serd decidido no ta dias. contddos

da conclusão da instrução.

de sessen

6 LRoclovia BR 491, Km 94, zona Rural - Cêp. 37-890-000. no Município de Muzambinho no Estado de Minas Gerais
FONF 353571-121?

conclusão da sua instrucão.
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§ l" - O prom a que se refere o caout ooderá ser ororropado umo vez.

oor ieual período. mediante motivaeão expresso.

Por sua vez, a Legislação Federal também é expressa em esÍabelecer um pftuo razoável para

julgamento do processo para apuração de infração ambiental. Reza o art. 71,II da Lei 9.605/98 que a

autoridade competente dispõe de um prazo de 30 dias para emitir seu parecer de julgamento:

Art. 71. O processo administrativo para opuraçõo de infração

ambiental deve observar os seguintes prazos máximos:

I - vinte dias para o infrator oferecer defesa ou impugnação contra o

auto de infraçdo, contados da data da ciêncía da autuoÇão;

II - trinta dias pora a outoridade compeíente iulgar o auto de infracão,

çeLlürdos da doío da sua lavroturs, apresentodo ou não a defesa ou

imouenacão:

Embora a lei estadual preveja prazos que visam atender ao Princípio fundamental da Razoável

Duração do Processo Administrativo, não dispões de meios para toma-lo efetivo haja vista que não

dispõe a acerca da prescrição intercorrente nos casos em que o processo fica por anos paralisado por

mera inercia da administração pública. A necessidade, e a imprescindibilidade desta regulamentação

e inegável, tanto quejá houve iniciativas nesse sentido. Em dezembro/2O18, fora aprovado em reunião

extraordinária o Projeto de Lei (PL) 5.23611 8, o qual previa o acréscimo do art.2'-AnaLei f 21.735

de 3 de agosto de 2015 , com a seguinte redação:

"Art. 2"-Á - Iniciado o processo administrdtivo, se esseficor paralisado por

mais de três dnos, pendente de despacho ou julgamento, deverá ser

reconhecida a prescriçõo intercorrente, de oficio ou a requerimento do

interessado, e proceder-se-á ao qrquivamenío dos outos, sem prejuízo da

apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação. se for
o coso.

Apesar do projeto ter sido totalmente vetado em janeiro/2019, houve recoúecimento do

mérito da proposição. mas prevaleceram questões de calamidade financeira do estado de Minas

Gerais manifestadas pela Secretaria Estadual da Fazenda.

Vejamos um trecho do veto:

Rodovià BR 491, Km 94. Zona Rural - Cep. 37.890-000, no Muni€ípio de Muzambanho no Estado de Mjnas GeÊis
FONF 353571-1212
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"Apesor de reconhecer o mérito do proposícõo, que viso dor moior eficiência

à tromitoÇõo dos processos odministrativos. considerando o cenário de

colomidode finonceira que atinge o Estodo desde o ono de 2016, nõo nos

porece prudente a possibilidade do perecimento de significativo montante

de recursos públicos relocionados à constituiçõo do crédito nõo tributário

estadual." Romeu Zemo Neto, Governodor do Estodo. (Correspondente à

Mensaqem ne 6 de 4 de ioneiro de 2079).

Noutra vi4 a Legislação Federal é expressa quanto ao prazo de prescrição interconente de 03

(três) anos nos processos adminisrativos ambientais. O Decreto n. 6514/2008 - que trata sobre o

processo administrativo federal para apuração de infração ao meio ambiente - fixA no 2odo art. 21, o

referido prazo:

ArÍ. 21. Prescreve em cinco anos a ação da administração objetivando

opurar a prática de infrações conta o meio ambiente, contada da data da

prática do ato, ou, no caso de infração permonente o,t continuada, do dia em

que esto tiver cessado.

s\ la Considera-se iniciada a açdo de opuração de infração ombiental

pela adminislração com a lovratura do auto de infração.

§ 2a Incide a orescricão no orocedimento de aouracão do auto de

infrucão oor mais de três anos. oendeníe de iulsomento ou

BFIITA

desoacho. cuios aulos serão arq de oíício ou mediante reque mento

dd Dorte interessada. sem preiuízo da aourocão da resoonsabilidade

funcion al decorrente da oaralistcão

de 2008

No mesmo sentido, dispõe aLei 987311999 - que estabelece prazo de prescricional para o

exercício de ação punitiva pela Administação Pública Federal - em seu aÍ. lo

Art. la Prescreve em cinco anos a oÇão puniÍiva da Administração

Pública Federal. direta e indireto, no exercício do poder de polícia,

objelivando apurar infração à legislação em vigor, contodos da data da

prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em

que Íiver cessado.

É
8

D
D

(Redacão dada oelo Decreto n' 6.686.
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§ la Incide a orescrieão no procedimento odministraÍivo oaralisado

oor mais de três anos. oendente de iulsamenío ou desoacho. cujos o tos

serão arquivodos de oficio ou mediante requerimento da parte interessadel

sem prejuízo da opuração da responsabilidade funcionol decorrente da

paralisação, se for o caso.

Em que pese não haver previsão legal expressa pam a aplicação da prescrição intercorrente no

processo administrativo estadual, há uma obrigação principiológica e moral, que impõe a

administração pública a necessidade de garantir a'duração ruzoâvel do processo" ao administrados,

dispondo de meios que garantam a celeridade de sua tramitação a efetividade da prestação

jurisdicional. Trata-se de direito fundamental insculpido pelo inciso LXXV do aÍ. 5o da

Constituição Federal:

LXXWII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, sõo

assegurados a razoóryel duração do processo e os meios que garantam a

celeridade de sua tramitação. rídn neln Fmenda Constitucional n' 15

de 2004)

Conforme atual posicionamento do Superior Tribunal de Justiça a respeito da duração

razoável do processo, "a conclusão de processo administrativo em prazo razoável é corolário dos

princípios do eficiência, da morolidade e da razoabilidade" sendo imprescindível a utilização dos

meios necessiirios para sua implementação. Diante disso, não se pode admitir que a omissão estatal

quanto a aplicação da prescrição intercorrente prevaleça, quando a legislação federal aborda a

questÍio, devendo ser admitiú a sua aplicação. Há inclusive tese fixada pelo STF, em sede de

julgamento de recurso especial sob o rito do artigo 543-C do CPC/73, abordando a necessidade de o

processo administrativo ter trâmite com duração ruzoâvel, conforme se nota no trecho do acórdão

relatado pelo ministro Luiz Fux, no RESP 1138206/RS, julgado pela l" Seção, em 918/2010:

"TNBUTÁRIO. CONSTIruCIONAL. RECURSO ESPECUL

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

DURAÇÃO RÁZOÁVEL DO PROCESSO. PROCESSO ADMINISTRÁTIVO

FISCAL FEDERÁL. PEDIDO ÁDMINISTRÁTIVO DE RESTITUIÇÀO.

PRAZO PARÁ DECISÃO DA ADMINISTRÁÇÃO PÚBLICÁ, APLICAÇÃO

DA LEI 9.784/99, IMPOSSIBTLIDADE. NORMA GERÁL. LEI DO

PROCESSO ADMINISTRÁTIVO FISCAL, DECRETO 70.235/72. ART. 24

DA LEI 11-457/07. NORMA DE NATTJREZA PROCESSUAL. APLICAÇÃO

Rodovia BR 491, Km 94. Zona Rural - Cep. 37.890-000, no Município de Muzarnbanho no Estâdo de Minas Gerais
FONF 35 3571-1212
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TMEDUTA. VtOttçÃO DO ART. 535 DO CpC t'tÃO CONFTGURÁDA. 1.

Á duração razoável dos processos foi erigida como cláusulo pétrea e direito

fundamental pela Emenda Constitucionol 45, de 2004, que acresceu ao art.

5", o inciso IXXYIII, in verbis: "o todos, no âmbito judicial e administrativo,

são assegurados a razoável duração do processo e os meios que gorantam a

celeridade de sua tramitação." 2. A conclusdo de processo administrativo

em prazo rozoável é corolório dos princípios do eficiência, da moralidade e

do rozoabilidade. (Precedentes: MS 13.584/DF, Rel. Ministro JORGE

MUSSL TERCEIRA SEÇÃO, iulgado em t 3/05/2009. DJe 26/06/2009: REsp

1091042/SC, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDÁ TURMA, julgado

em 06/08/2009, DJe 21/08/2009; MS 13.545/DF, Rel. Ministra MARIA

THEREZA DE ASSIS MOURA, TERCEIRÁ SEÇÃO, julgado em 29/t 0/2008.

DJe 07/11/2008: REsp 690.819/RS. Rel. Minisrro JOSÉ DELGAD).

PRIMEIRA TURMA,julgado em 22/02/2005, DJ 19/12/2005)."

Especificamente quanto ao tema pÍescrição inteÍcorrente, a jurisprudência do STJ tem

admitido a aplicação da legislação ambiental federal para suprir lacunas da legislação estadual:

fOLHA N'

-:,>
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.{DIÍNISTRÂTTVO E PROCESSUÁL C§TL .{GR{\'O T:{TER}'O NO

RECTÍRSO ESPECL{L MULTÀ AD}II.\I5TL{TIVÀ PROCON.

cooRDENÂDoRL{ }ruNrclp-{L rru,scruçÀo. r.r,r ç.8,-tl sg.
L\-.{?IJC.{3ILID-{DE.n-ClOLr*CL{pODECRETO.:c.9r,;/32.

PRECEDENTES DO STJ. ÀGR{I'O IÀ'TER.\O BIPROYIDO.

I. .{graro interao interposto contra d€cisào publicada na rigência do

CPC,,'aor5.

IL l§os terrnos dajurisprudência do Superior Tribunal de Justiça- as

disposi@es contidas na Lei 9.8;3/99 não são apliciireis às a@es

admidstratiras punitivas desenrohidas por Estados e }I"nicípios,
pois o seu art. r' é expresso ao ümitar sua iaeidáncia ao plano federal.

-{ssim. iaexistindo legislaçào local especfic-a- incide. no caso, o prazo

prescrieional preristo no arL 10 do Decreto to.9ro7'3a. §esse sentido:

STJ. ÂgRg ao -{REsp 75o.574/PR RcI uitrisEo SÉRGIO KLIruÀ-À

PRIIfEIR{ TLTRLL! }Ie de r3/u/aog; ÁgRg ro REsp r. n3.Vrlm.
Rel. NIinistra REGIIiÀ HEIINA COSTÀ PRII!íEIR{ TLIR.}Ld DJe de

a6/o4lzor6; rrgRg no R.Esp r.56ó.3o4/PR RêI.IÍinisbo HER-\!:{-\

BE:ÍJ..lifl]I. SEGIIfIDA TLIRLÍ.d DIe de 3r/o5/zo16: ÁgRg no

-{REsp 5o9.7o4lPR, Rel ÀIinisrrc BENEDITO m§ç-{L\ES.
PPJIIEIR{ TURLLA- DJe àe o! o7 f tot4.

Nos termos do art.24, VIII da Constituição Federal, "compete à Uníão, aos Estados e ao

Distrito Federal legislar concorrentemente sobre (...) responsabilidade por dano ao meio ambiente ",

de modo que às lacunas da legislação de uma unidade federativa podem ser supridas pela de outra,

nâo se vislumbrando conflito de competências. O § 4" do mesmo dispositivo legal, prevê ainda que

"a superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eÍicácia da lei estadual, no que

lhe for contrário", de modo que, havendo norma geral sobre prescrição em râmbito federal, esta deve

ser observada. Neste contexto, normas gerais devem ser compreendidas como aquelas que dizem

respeito a interesses gerais, e, no caso de conflitos envolvendo a aplicação de normas da gerais União

e nornas específicas do Estados, tem-se sustentado que deve prevalecer, no caso concreto, a norna

que melhor garanta a efetividade de direitos fundamentais.

Dito isto, no caso em tela, considerando que a infração em questâo não gerou nenhum dano

ao meio ambiente, entendemos que deve prevalecer a norma que melhor gamnte o direito frmdamental

do administrado à duração razoé*el do processo ambiental administrativo, de modo que, na omissão

da legislação estadual, deve ser aplicada a legislação federal que trata da prescrição intercorrente, seja

Rodovia BR 491, Kn 94, zona Rural - Cep. 37.890-000. no Municipio de Muzambinho no Estãdo de Minas Gerais
FONF 353571-121?
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no prazo de 03 (três) anos , nos termos do Decreto n. 651412008, seja no prazo de 05 (cinco)m anos,

conforme D ecreto 209 1 0 I 1932.

Considerando que houve uma paralização desmotivada do processo em epigrafe por 09 (nove)

anos inintemrptos (do protocolo da defesa prelimirar, em 25111/2010, até a sua análise jurídica em

03109/2019) infere-se que decorreu a prescrição intercorrente, não mais havendo direito de ação para

a administração pública apurar prática de infração ambiental, ou aplicar penalidade, pelo que o

presente processo deve ser extinto, e remetido para arqúvamento.

II-MERITO:

1- BREVE RESUMO DOS FATOS:

A empresa está localizada na Zona Rural do município de Muzambiúo/MG. Desenvolve a

atividade de lavra de jazidas de rocha, bem como extagão, aproveitamento, beneficiamento e

comercialização do material britado, sendo devidamente licenciada pelo IBAMA e enquadrada no

código de atividade A-02-09-7 pela Deliberação Normativa n'74, de 09 de setembro de 2004 do

COPAM, atualÍnente revogada pela Deliberação Normativa Copam n' 217, de 06 de dezembro de

2017.

Com o objetivo de diminuir e controlar possíveis impactos ambientais, a empresa sempre

executou ações mitigadoras, cumprindo com as condicionantes do processo de licenciamento

ambiental e demais obrigações previstas na legislação ambiental. Com a publicação da Deliberação

Normativa n' 117, de 27 de juúo de 2008 do COPAM, atualmente revogada pela Deliberação

Normativa COPAM N" 232, de 27 de l'evereiro de 2019, ficou sujeita a uma nova obrigação imposta

a atividade minerária: apresentação de informações sobre a geração, volume, características,

armazenamento, transporte, tÍatamento e destinação de seus resíduos sólidos. Nos termos do art.3'da

referida deliberação, a infonnação deveria sertransmitida anualmente, se o empreendimento estivesse

enquadrado nas classes 5 e 6 e a cada dois anos, se estivesse enquadrailo nas classes 3 e 4.

Considerando que a recorente estava enquadrada na Classe 3, por ser de Potencial Poluidor

Médio e Porte Médio, conforme determinava a classificação Deliberação Normativa no 74, a sua

obrigação de entregar informações sobre tratamento e destinação de resíduos sólidos era a cada 02

(dois) anos.

Rodovia BR 491, Km 94,zonê Rurêl - Cep. 37.890-000, no Municipio de lluzambinho no Estado de Minàs Gerais
ÉõNF 35357.t-121)
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No entanto o auto de infração no 66562, mesmo classificando a empresa recorrente como porte

Médio e Classe 3, a acusou de descumprir o Deliberaçõo Normaíiva COMPAM n" 117 de 2008 ao

deixar de encaminhar eletronicamenle o inventário de resídaos sólidos minerários do ono base de

2009. sem observar que o ano de 2009 era o primeiro em que àquela obrigação era exigível, de modo

que os empreendimentos obrigados a cumpriJa bienalmente, o fariam apenas quando se completasse

o primeiro biênio após a publicação da lei, qual seja, 200912010, entregando a declaração em 2011.

Embora a reconente não teúa praticado nenhuma conduta infratora, lhe foram aplicadas as

segúntes penalidades:

a) multa simples no valor de R$ 20.001,00, embosada no art.83, código I16,

anexo I do Decreto n. 14.814/08, classificada como "grwíssima". por

supostamente: "descumprir determinação ou deliberação do COPAM'.

TempestivamenÍe em 2511112010, a recorrente apresentou defesa prévia alegando que a

autuada já cumpria com a obrigação de prestar informações atinentes a resíduos sólidos gerados em

sua atividade e a destinação final dos mesmos, conforme estabelecido pela Lei Federal 10.165/00,

promovendo a entrega anual de atividades exercidas no ano anterior para fins de controle e

fiscalização pelo IBAMA, bem como efetuava o pagamento da taxa de controle e fiscalização

ambiental - TCFA, estando com sua situação regular perante os órgãos ambientais, conforme certidão

de regularidade apresentada. Que a exigência imposta pela legislação estadual tinha a mesma

finalidade alcançada pela legislação federal, qual sej4 gestiio adequada das atividades potencialmente

poluidoras, e que nos termos da Lei Complementu 140/2011, essa gestão deve ser compartilhada

entre os órgãos federais e estaduais.

Embora não fosse obrigada a fazê-lo, na defesa a recorrente alegou que tentou. por

diversas vezes, proceder com a entrega do formulário de inventário de residuos sólidos da atividade

minerária, por meio eletrônico disponibilizado, qual sej4 o Banco de Declaraçôes Ambientais - BDA

no portal eletrônico do SISEMA, mírs, que devido ao funcionamento deficiente do sistema

disponibilizado, não foi possível proceder a entÍega, nem no prÍvo inicialmente estipulado pelo art.

4' do da Deliberação Normativa n" I l7l08 do COPAM -31/03/2010 - nem no prazo de 90 dias de

prorrogação concedido pelo proprio COPAM, por meio da sua Deliberação Normxiva n" 149/2010.

A recorrente conclúu sua defesa alegando que cumpriu com todas as suas obrigações

ambientais, inclusive enviando o Formulário de Inventrírio de Resíduos Sólidos da Atividade

Mineniria junto com à defesa (Fls. 24 a 35), e demonstrando que não foi possível juntá-lo

Rodoviâ gR 491, Km 94, zona Rural - cep. 37.890-000, no Município de Muzambinho no Estado de l4inas Gerais
FONE 35 3571-'121?
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eletronicamente. anexando tela de erro do sistema, em fls. 36. Alegou que, não seria correto manter

sua multa sem que houvesse neúuma obrigação pendente para cumprir, e sem que houvesse causado

qualquer dano ambiental. Por fim aduziu que as falhas do sistema operacional disponibilizado para a

entrega da referida obrigação, não podem recair como ônus sobre as empresas obrigadas a utilizaJo,

que são vítimas das deficiências de um sistema operacional inacabado, em fase de adequações e

aprimoramentos.

Após recepcionar a defesa preliminar, o órgão autuador pelmaneceu inerte por um período

absurdo de 09 (nove) anos, sem motivo justificado. Apenas recentemente, em2410312020, a empresa

Íecorrente foi notiÍicada sobre a decisão do presidente da FEAM de indeferir a defesa apresentada e

de manter a penalidade de multa simples no importe de R$ 20.001,00 (Vinte Mil e Um Reais), que

atualizado em 0412020 chegou a absurda monta de R$ 54.851,81 (Cinquenta e Quatro Mil Reais e

Oitenta e Um Centavos).

Desse modo, a contestante está sendo punida por fatos que não cometeu. razão pela qual,

interpõe o presente Recurso Administrativo, com o objetivo de que o auto de infração seja anulado.

cancelando-se a penalidade de multa aplicada e, consequentemente, arquivando o processo

administrativo correspondente.

2 - DO DIREITO:

a) Do não cometimento de infração ambiental:

De acordo com o previsto na legislação em vigor o auto de infração é o documento pelo qual

inicia-se o processo administrativo destinado a apuração da existência ou não, da infração ambiental.

Dessa maneira deve, necessariamente, ser formal e preencher os requisitos previstos na norÍna

ambiental aplicável. É oriundo do poder de polícia que detém a administração pública e, por ser da

espécie de atos administrativos punitivos, são vinculados a lei e devem respeitar, integralmente, o

princípio da legalidade.

Assim, deve ser lavrado diante da certeza da existência de infração e após verificadas as

circunstâncias e peculiaridades do caso concreto, ponderando sobre a situação antes de tomar

qualquer decisâo, o que não ocorreu.

Pelas informações contidas no Auto de Infração 66.562, veifrca-se que o agente autuante,

após constatar que não houve o encaminhamento eletrônico do invent:írio de resíduos sólidos

Rodovia BR 491, l(m 94, Zona Ruràl - Cep. 37.890-OO0, no Munlcípio de Muzambinho no Estado de Minas Gerais
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minerários relativos ao ano base de 2009, até a data da lar, atura, supôs que a empresa autuada estava

descumprindo Deliberação Normativa COPAM n' 117, de 27 de junho de 2008, atualmente revogada

pela Deliberação Normativa COPAM N'232, de27 de fevereiro de 2019.

Contudo não levou em consideração que pelo fato do empreendimento se enquadrar no código

de atividade A-02-09-7, ser de poÍe médio e de potencial poluidor médio, e classificado na "classe

3", conforme Deliberação Normativa COPAM n" 74, de 09 de setembro de 2004, atualmente

revogada pela Deliberação Normativa COPAM n" 217 , de 06 de dezembro de 2017, o período de

transmissão do Inventii.r'ios de Resíduos Minenários é bienal.

O próprio agente autuador classiÍicou a recorrente como de "classe 3" no auto de infração

66.562, mas mesmo assim exigiu a entrega anual do referido relatório:

Clã!s€

O art. 3" da Deliberação Normativa COPAM no 117, de 27 de junho de 2008 dispões

expressamente que as informações a respeito de resíduos sólidos devem ser prestadas pelos

empreendimentos que se enquadrarem na "classe 3" a cada 02 (dois) anos, e não anualmente.

Vejamos:

4rt. 3" - Os empreendimentos que desenvolvem os atividades minerárias

previstas na Deliberação Normativa n" 74, de 9 de setembro de 2004. abaixo

discriminadas, deverão aprcsentar infurmações sobre geração, volume,

caructerísticas, afinazenamento, tonsporte, traíamenlo e destinoção de

seus resíduos sólidos, anuolmente, se enquadrados nas classes 5 e 6 e a cada

dois anos, se enquadrodos nos classes 3 e 4:

A-01 - Lavra subterrônea.

A-02 - Lavra a céu aberto.

A-03 - Extração de Areia, Cascalho e Árgila, para
utilização na construção civil.

A-04 - Extração de água mineral ou polável de mesa.

A-05 - Unidades Operacionais em área de mineroção. inclusive
unidades de Írotamento de minerais, exceto os itens A-05-03-7, Á-05-04-5 e

A-05-05-3.

BFIITA
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A-06 - Exploração e extroção de gás naturol ou de petróleo
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A análise juridica que fundamentou a decisão do órgão autuador, confirma que o inventário

de resíduos sólidos minerários deve ser entregue no periodicidade de acordo com a clssse do

emoreendimento, então, a cada 02 (dois) anos, pelos empreendimentos da classe 3, sendo em

entregue no dia 3l de março do ano subsequente ao período a que se refere. Vejamos trecho da

decisão:

acordo com a classe do emoreendimento, no diu 3l de morço de cada ano,

nos termos do ort. 1" da DN I17 de 2008"

Destarte, não Íestam dúvidas de que a entrega do referido inventário seria exigível para a

recorrente, apenas em31/0312011, após se completar o primeiro biênio desde a publicação da lei, em

25/0612008, biênio 2009 a 2010. Sendo 2009 o primeiro ano base para o qual foi exigido o

cumprimento da entrega do invenüírio, não houve irregularidade por parte da recorrente ao não

entregar o documento anualmente, sendo o auto de infração 66.562, insubsistente.

Entretanto, para a supresa da recorrente, após a análise da defesa, o auto de infiação fora

mantido pelo órgão autuador, sob os argumentos de que "o Inventário de Resíduos \v[inerórios será

exigido, na periodicidade de acordo com a classe do empreendimento, no dia 31 de março de cada

ano, nos lermos do art. 1" da DN 117 de 2008. Desta feita, considerando-se a entrada em vigor da

norma e a possibilidade de sua exigência desde a data de sua publicação, tem-se que os primeiros

Inventários de Resíduos Minerários do empreendimento de classe 3, .foram exigidos em 3l de março

de 2010, tendo em consideração o ano base de 2009. Posteriormente o prazo fora prorrogado por

duos vezes até setembro ".

Além disso, os demais argumentos da defesa, foram todos refutados afirmando-se quc "não

há que se confundir o cumprimento de obrigações peronte o órgão ambientol federal com as

obrigações exigidas pelo órgão ambiental, vez que de natureza distinlos ", aduzindo ainda que, com

base no art. 17, § ,2' da Lei Complementar 140/2011, "sempre irá prevalecer o auto de infração

lavrado pelo ente federalivo que tenhd d atibuição de licenciamento", no cÍ§o, a FEAM; que "Não

há que se falar em qualquer vício do ato impugnado"; e qlue "não há com se reconhecer a incidência

de quaisquer dtenuantes para a diminuição do quantum da multa aplicado. Ademais, tem-se que não

há incidência de nenhuma hipótese que justiJique a redução do quantum da pena de multa aplicada,

Rodovia BR 491, Km 94, Zona Rural - Cep. 37.890-000, ôo lrlunicíplo de Muzambinho no Hado de Minas Gerâis
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termos do art. 68 do Decreto 11.841 de 25 de junho de 2008 revogado pelo Decreto 17.383 de 02 de

março de 2018, que repete a redação anterior em seu ortigo 85".

Por todas as razões já alegadas, vê-se que nào assiste nenhuma razÃo ao órgão julgador em

sua análise. Embora se argumente qve "os Drimeiros InventM
eJnpreendilaenío de closse 3, foram exi*idos em 31 de marco de 2010, tendo em consideraeão o

ono bose de 2009. " , tal exigência é ileeal, em total desacordo com o que reza o art. 3' da Deliberação

Normativa COPAM n' I 17, de 27 de junho de 2008.

Ao não enviar o inventário de resíduos sólidos relativo ao ano de 2009 no prazo estipulado

para a prestação de informações anuais, a recorrente agiu no exercício regular de seu direito

assegurado pelo art. 3o da Deliberação Normativa COPAM no 1 17, de 27 de junho de 2008, que lhe

orientava enviar a informação bienalmente. Tal conduta não constituiu um ato ilícito e sim exercicio

regular do direito (art. 188, I do CC), bem como, não constituiu em uma infração tipificada pela

legislação ambiental.

Ante ao exposto, não é licita a pretensão do órgão autuador em manter a imposição de multa

indevida, devendo a decisão ora impugnada ser reformada e o auto de infração 66.562 ser anulado

por ser insubsistente.

b) Da exclusão da responsabilidade da recorrente por culpa administrativa:

Eventualmente, caso não V.Sras. não coadunem da nossa interpretação da norma ambiental,

e entenda pela procedência da a exigência imposta pelo auto de infração 66.562, nos cabe asseverar

que. mesmo sem a obrigação de fazêJo, a recorrente demonstrou em sua defesa que procurou iazer a

entrega do inventáLrio de residuos sólidos mineriários na época própri4 no entanto, não conseguiu

entrega-lo devido à deficiências do sistema disponibilizado para entrega - Banco de Declarações

Ambientais - BDA.

Tais deficiências técnicas havidas na época são comprovadas pelo próprio COPAM, que

reconheceu a precariedade de seu sistema, admitindo que este necessitava de constantes

"adequações", e concedendo prazo de prorrogação para que os empreendimentos fizessem a

transmissão do arquivo, por meio da Deliberação Normativa COPAM n' 14912010, onde em suas

considerações informou que o Banco de Declaraçôes Ambientais - BDA, estava em

desenvolvimento, pois representava "uma iniciativa pioneira na estratégia de interação enÍre os

Rodoviê BR 491, Km 94, Zona Ruíal - Cep. 37.890-000. no Município de Muzàmbinho no Estado de Mlnas GeÍais
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órgãos e entidades ambientais e o setor produtívo", e que a prorrogação tiúa "o objetivo de

aprimorar o módulo de resíduos sólidos minerários" sendo "necessárias novas adequações".

Outra prova de que o Banco de Declarações Ambientais - BDA apresentava graves problemas

técnicos a época da autuação (05/11/2010), é a publicação da Deliberação Normativa COPAM n"

162, de 27 de dezembro de 2010, que prorrogou até 25 de fevereiro de 2011 o pftrzo paÍa

apresentação do inventiírio de resíduos sólidos industriais, ano-base 2009, "Considerando q

existênciq de problemas técnicos para o recebimento exclusivamenÍe em meio eletrônico". Em que

pese a noÍÍna supracitada ser direcionada a envio de inventário de resíduos sólidos industríais, tÍata

de deficiências no mesmo sistema eletrônico em questão - Banco de Declarações Ambientais - BDA

- sendo inegável que na época haviam sérios problemas de transmissão de arquivos por meio desse

sistema.

E inacreditavelmente, até hoje persistem os problemas de recebimento de relatórios pelo

Banco de Declarações Ambientais - BDA. Veja-se pela tentativa de acesso na data de hoje, onde

conta a informação de que o sistema encontra-se INOPERANTE:

$liELâer íl-,-. 8..-r-- r§.,-,. --. t!,-,-.,.- ?,,-,",.. ,-*.. Âe, .E. O1,,."-..

6naaúr:'rc,..â-rÊnr+.-É.lk,_-.---.*r.ih---ra -r-*-re-..

0.lí-,tÉlÉtr§laa
rrç.ãrraEút ta
lrl.rarrE-l5àirs
a*l-arrÀlr3ríl
Úç.ú._F.t_-_-à.Ú..rÉffi--I

Observe-se aind4 em consulta ao sitio eletrônico da FEAM

carsa-poluidora>, que o órgão presta esclarecimento aos usuários a respeito das falhas do sistema -

Banco de Declarações Ambientais - BDA - para recebimento da "Declaração de Carga Poluidora'

documento que atualmente substitú o antigo "Invenüirio de resíduos sólidos" por determinação da

Deliberação Normativa COPAM No 232, de 27 de fevereiro de 2019. Em seus esclarecimentos o

órgão ambiental reconhece qre "Devido a desafios operacionais observados nos onos onÍeriores" o

Banco de Declarações Ambientais - BDA está parcialmente desativado. Vejam65;
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Diante de tantas evidencias, não se pode desprezar os argumentos da recorrente de que não

conseguiu proceder a entrega do inventririo de resíduos sólidos mineriirios na época própria, devido

a deficiências do sistema disponibilizado (Banco de Declarações Ambientais - BDA). Ademais, a

recorrente já comprovou nos autos que não foi possível apresentar o inventário de resíduos sólidos

miner:írios eletronicamente no dia 05/11/2010, anexando tela de erro do sistema, em fls. 36:
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E inadmissível que o administrado veúa a ser penalizado por não utilizar um sistema de

transmissão de dados que não f,rnciona! Constitui verdadeiro abuso o fato de o órgão ambiental exigir

transmissão eletrônica de informações sem fomecer os meios adequados e em pleno funcionamento.

Medida mais acertada seria promover novírs prorrogações de prazo até que o sistema estivesse

em pleno funcionamento, como fez quando concedeu nova prorrogação apenas para o setor industrial,

por meio da Deliberação Normativa COPAM n' 162, de 27 de dezembro de 2010, que prorrogou até

25 de fevereiro de 20ll o pr.vo paÍa apresentação do inventário de resíduos sólidos industriais do

ano-base 2009. Não há dúvidas de que o setor minerário ficou prejudicado.

Destarte, ainda que a obrigação de transmissão de inventário de resíduos minenirios pelo BDA

fosse anual, para a recorrente (o que não era), o auto de infração 66.562 seria insubsistente, devendo

ser excluída sua responsabilidade, pela não transmissão, haja vista que o fato se deu por culpa

exclusiva da administração pública. que não garantiu o funcionamento do sistema que disponibilizou,

de forma segura e operante.

A responsabilidade civil da Administração Publilca, prevista no parágrafo 6o do artigo 37 da

Constituição Federal, abrange a teoria da culpa administÍativa, caÍacterizada pela culpa pela falta ou

deficiência do serviço público. In casu, decorreu a culpa administÍativa do órgão autuador, por

fomecer sistema eletrônico inoperante - Banco de dados ambientais - BDA - e exigir o seu uso, não

oferecendo outra opção aos administrados paÍa entrega dos inventários. Neste contexto, a recorrente

é a oÍêndida e ainda que a culpa ora atribuída a administação pública seja anônima, resta

comprovado o mal funcionamento do serviço público, no caso, do Banco de dados ambientais - BDA.

Rodovià BR 491, Km 94, Zona Rural - Cep. 37.890-000, no Município de Muzambinho no Estàdo de lLlinas GeraÍs
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Portanto deve ser excluída qualquer responsabilidade da recorrente pela não tmnsmissão ãô'

inventário de resíduos sólidos minerários do ano base de 2009, sendo a culpa administrativa pelo não

funcionamento do Banco de dados ambientais - BDA, a causa da exclusão do próprio nexo causal, e

a ÍecorÍente é um mero meio pelo qual não se operou a falha na transmissão.

Frisa-se ainda, que a manutenção do auto de infração n" 66.562 em desfavor da recorrente,

mesmo após todo o exposto, onde se demonstrou a ausência de cometimento de infracão, ou, caso

assim não entendam, a exclusão de sua resnonsabilidade su osto cometimento de infracanelo t)

BFIITA

o

caracÍenza procmstinação injustiÍicada de um processo administrativo descabido, revelando-se

verdadeiro abuso de poder poÍ parte do órgão autuador, tipificado e punível nos termos do art. 31 da

lei 13869/2019, além de responsabilização cível e administrativa.

c) Da aplicação de multa excessiva:

O poder de polícia da administração pública tem limitações impostas pela lei, pois embora

seja um poder eminentemente discricionrírio, isto não autoriza a administração a extrapolar aquilo

que a lei autoriza e incorrer em excesso, como ocorreu no caso dos autos.

Neste contexto é rica a afirmação de Cretella Jr apud José dos Santos Carvalho Filho (2009,

p. 79) que aduz que "a faculdade repressiva não é, entretanto, ilimitada, estando sujeita a limites

jurídicos: direítos do cidadão, prerrogaÍivas individuais e liberdades públicos asseguradas na

Constituição e nas leis" (CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito

Administrativo. 21. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris: 2009. p.79).

Desse modo a autotutela administrativa pÍevista no art. 64 da Lei n. 14.184102 e nas súmulas

346 e 473 do STF, é um instrumento que visa frear qualquer tentativa de avançar e extrapolar aquilo

que a lei permite e considera razoável, é o poder que a administração têm de controlar seus próprios

atos. revendo-os e anulando-os quando houver ocorrido alguma irregularidade.

No caso em tela, verifica-se que o órgão autuador agiu de modo desarrazoado, pois em

momento algum levou em consideração a boa-fé da autuada, o fato de que não houve danos

ambientais e nem danos à saúde públic4 bem como não observou que a legislação prevê penalidades

menos gÍavosÍrs e atenuantes aplicáveis a situagão, não solicitando informações ou esclarecimentos

adicionais a fim de evitar conclusões precipitadas.

Rodovia BR 491, Km 94, Zona Rural - Cep. 37.890-000, no Munjcípio de l4uzambinho no Eíàdo de Minas Gerais
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No presente caso, a recorrente sempre colaborou com os órgãos ambientais, e duante o

trâmite de seus processos de licenciamento, sempÍe se colocou à disposição do órgão ambiental para

eventuais esclarecimentos. Inclusive no processo para revalidação de sua licença de operaçâo,

concluído em 2010, assumiu o compromisso de manter seu automonitoramento, que vem fazendo

através do envio de uma série de controles ambientais à SUPRAM, e dentre estes, est2io os relatórios

semestrais de controle e disposição dos resíduos sólidos gerados. Tudo isso que pode ser verificado

em consulta ao Licenciamento Ambiental N" 00002/1992100412008 - DNPM 830770/84. Desse modo

demonstra-se que a recorrente jamais omitiu informações aos órgãos ambientais, ou se esquivou do

cumprimento das normas ambientais, mantendo conduta irrepreensível quanto ao seu papel social

junto ao meio ambiente.

O agente autuador, ao lavrar o auto de infração não seguiu o que determina a legislação e

desrespeitou princípios constitucionais, violando, portanto, os aÍigos 31,68, 8l todos do Decreto no

44.844/2008 vigente a época dos fatos, atualmente revogado pelo inciso I do art. 145 do Decreto no

47.383/2018,oart.50daLei9784199,art. l5daLei7.772/80,artigos2oe5o daLein. 14. 184102,

art. 5", LIV, LV e art. 37, caput da CF, gerando prejuízo para a empÍesa autuada e viciando o ato

administrativo.

E como se não bastasse isso, impôs multa em valor exorbitante e totalmente desproporcional,

configurando excesso e exagero no aspecto ambiental pois o fato não gerou nenhum dano ou

degradação ambiental e a empresa recorrente sempre demonstrou preocupaçâo em atender as normas

ambientais.

A legislação ambiental traz parâmetros que devem servir de base para as autrnções, sendo que

o agente autuaÍrte deve levar em consideração, as circunstâncias atenuantes, as consequências que o

fato gerou, sua gravidade, entre outros. Embora a multa teúa sido aplicada de acordo com o previsto

no art. 83 e Anexo I do Decreto n. 44.84412008, vigente a época dos fatos, não considerou as

atenuantes previstas nos AÍ. 68, inciso I, alíneas "c" e "e" e art. 69 do mesmo instrumento legal, que

prevê redução de 30oá da multa para as infrações de menor gravidade, que não causem dano ao meio

ambiente e a saúde pública, e, de mais 30% pela colaboração do infrator para solucionar o problema

advindo de sua conduta, podendo a multa ser reduzid4 cumulativamente, em 50%. Senão vejamos:

Árt. 68 - Sobre o valor-base da mulÍa serão aplicadas circunstôncias
atenuantes e agravantes, conforme o que se segue:

I - alenuantes:

(...)
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c) menor gravidade dosfatos tendo em vista os motivos e suas consequências

para a saúde público e para o meio ambiente e recursos hídricos, hipótese

em que ocorrerá a redução da multa em lrinla por cento:

(..)

e) o colaboraçdo do infrator com os órgõos ambientais na solução dos

problemas advindos de sua conduta, hipótese em que ocoterá a redução da

multa em até trinta por cento;

(...)

Art. 69 - As atenuantes e ograyorles incidirão, cumulativamente, sobre o

valor-base da multa, desde que não implique a elevação do valor do multa a

mais de cinquenta por cento do limile superior da faixa correspondente da

multo, nem a redução do seu valor a menos de cinquenta por cento do valor

mínimo da faixa correspondente da multa.

No caso em tela" a não tÍansmissão do inventiírio de resíduos sólidos minerários pela

recorrente não causou nenhum dano ambiental ou a saúde pública, e a recorrente anexoujunto com a

defesa os referidos inventrírios (FIs.24 a35), suprindo o seu não envio e colaborando imediatamente

para a resolução do problema gerado, fazendo jus a aplicação das atenwmtes legais.

Diante disso, o Auto de Infração não pode peÍmanecer com a multa no valor integral,

merecendo redução de 50%, caso seja mantido. Nossos tribunais já se posicionaram sobre o assunto,

vejamos:

"NFRÁÇ,4O AMBIENTAL. REDUÇÃO DO T/ALOR DA MIJLTA. ART. 6"

DA LEI N' 9.605 /98. l. Nos termos do art. 6' da Lei n" 9.605 /98. a fixação

do volor da pena de multa pela autoridade odministrotíva deve observar a

capacidade econômica do infrator. grovidade do íato e

antecedentes/reincidêncio. 2. Na hipótese, restq evidenciada a

desorooorcionalidade da sancõo aolicada considerando os falos concreÍos

3. Demonsírado o caráter onal do volor da multa íixctdo oelo

autoridade administrativa, é possível reducão do resDecíivo montante Delo

PodeT JudicióTio". (TRF 4 - TERCEIRA TURMÁ APELAÇÃO CIYEL AC

50037568920154017102 RS - MARGA INGE BARTH TESSLER - Data de

publicação : 04/07/20 I 7).
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Ante o exposto requer a reforma da decisão para anulação do auto de infração e as penalidades

nele aplicadas. por ser insubsistente. Todavia, caso assim V.Sas. não entend4 requer a sua reforma

para a aplicação das atenuantes previstas nos art. 68, inciso I, alíneas "c" e "e" do Decreto

44.844/2008, para que a recorrente não venha a ser excessivamente penalizada.

d) Da atualização do valor da multa:

e)

O valor original da multa aplicada pelo Auto de Infração n' 66562/2010, em22ll0l2010 eru de

R$ 20.001,00 (Vinte mil e um reais), no entanto, esta monta aüalizada nos parâmetros do órgão

autuador até març o de 2020, perfazia uma monta total de R$ 54.851,81.

Conforme demonstrativo abaixo, vê-se que foram aplicados atualização monetária pelo INPC e

juros de loÁ ao mês desde data da citação do auto de infração, em0511112010, até os dias atuais:

Rodovia BR 491, KÍn 94, Zona Rural - Cep. 37.890-0o0, no l,4unicípio de Muzambínho no Estado de Iqinas Gerais
FONE 35 3571-1212 C,/
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"INFLAÇÃO AMBTENTAL. REDUÇ.4O DO VALOR DA MULTA. ART. 21 ,

§ 9' DO DECRETO N" 6.s11 /05. APLTCAÇÃO ANALOGTCA.

GRÁ'I1DADE DA INFRÀÇÃO. EXTENSÃO DO DANO, CAPACIDADE

ECONOMICÁ DO INFRÁTOR. PRINCÍPN DA PROPORCIONALIDADE.

Além de nõo ter sido observada a isonomio no tratamento deíerido,

odminístrativamente, o oulros infiatores autuados no mesma operação de

fiscalização, as oeculiaridodes do caso concreto autorizam a aplicacão dos

oarômetros objetivos orevistos no art. 25 do Decreto n.o 6.514 /2008. paro o

arbitramenío da multa, cujo valor originalmente fixado mostro-se

desproporcional à gravidade da conduta. à extensão efetiva do dano e às

condições econômicos do autor". (fRF I - QUARTA TURMA ÁPELAÇÃO

CIYEL AC 50093783120151047205 SC - VIVUN JOSETE PANTALEÃO

CAMINIIA - Data de publicação: 06/06/2018).



L oÊ',À$

"'l2ry
CNPJ: 17.192.048/0001-11 's,sÉr'

BFIITA
AruAUZ çÀO

, v t i aâ!?9 
^r(al"trâo É *-.à

Todavia a atualização monetaria ora apresentada está totalmente equivocada.

O crédito não tributiirio se encontra com a exigibilidade suspensa diante da apresentação da

defesa e interposição do presente recurso, e ainda não houve decisão administrativa deÍinitiva de

modo que o termo inicial para aplicação dosjuros de mora ainda não se iniciou.

Dispõe o art. 48 e § 3o do Decreto 44.844/2008, que os jwos incidem a partir da data de

vencimento do crédito, ou sej4 a partir do momento que for exigível seu pagamento, e apenÍs a

atualização monetií,ria incide desde a autuação da notificação:

Art. 48 * As muhas previstas neste Decreto deverão ser recolhidas no prazo

de vinte dias do notificaçiÍo da decisõo adminíçtraliva definitivo. ressalvodas

as hipóteses previstos no ort. 47 e desde que acatada a proposto de assinatura

de Termo de Compromisso.

§ J'- O volor da multo será corrisido moneíoriameníe a oorlir da data da
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auluociio e, a oartir do vencimento incidirão uÍos de mora de um oor centoI

Embora o DecreÍo 44.844/2008 atualmente esteja revogado pelo inciso I do art. 145 do

Decreto n" 47.383/2018, a nova legislação manteve os critérios de correção monetiária e incidência de

juros par as penalidades anteriores a sua vigência:

Rodovia BR 491, Km 94, Zonà Rural - Cep. 37.890-000, no Município de Muzambinho no Estado de Mlnas Gerais
FONE 35 3571,1212
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Art. 131 Ficam mantidas as penalidades aplicadas anteriormenÍe à

vigência deste decreto, bem como seus critérios de coreção monetário e

incidência de juros.

Em paralelo a legislação ambiental estadual, legislação no âmbito federal - Lei 8.005/90 - também

prevê em seu artigo 4' que há incidência de juros de moÍa apenas a partir da decisão final no processo

administrativo sancionador.

Destarte, há de admitir-se que o cií{culo de atualização apresentado está contnírio a legislação

pertinente, devendo ser reformulado para a exclusão total dos juros de mora lançados.

Em um contexto geral, é sabido que apenas após o julgamento administrativo do auto de

infração. e eventual interposição e julgamento de recurso, ocorrerá constituição definitir.a da

penalidade administrativa, e assim a exigibilidade do crédito. Embora o marco da inicial da

penalidade seja a data da notifrcação do auto de infração, não há exigibilidade alguma até a

constituição definitiva, ou seja, até a finalização do processo administrativo.

Sendo os juros de mora uma imposição pelo não pagamento ao tempo devido, a partir do

disposto pelo art. 394 do Código Civil, somente poderia haver sua imposição após atraso de

pagamento. Havendo processo administrativo sem decisão definitiva, não há vencimento da dívida e,

portanto, mora, não pode assim incidir juros de mora.

Além de todo exposto, um agravante que deve ser asseverado in casu, é que o crédito fora

atualizado por um período de 9 anos e 04 meses (novembro/201O a míuço de 2020), acumulando

atualização de aproximadamente 170% sobre o crédito original, tudo devido a inércia do orgão

autuador, que deixou o processo paralisado por 9 anos!

Sobremaneira pode-se admitir que o órgão autuador beneficie-se de sua inércia, e obtenha

enriquecimento se não ilícito ao menos imoral, pois obtido as custas da ofensa aos Princípios da

Duração razoésel do processo, da Efrciênci4 da Moralidade e da Razoabilidade. Além disso, a

vantagem financeira proviria também do descumprimento do prazo de julgamento de 60 dias,

disposto no Parágrafo Único do art. 58 do Deqeto 47383/18, art. 47 e 48 da Lei Estadual no

14.18412020, e o art. 41 do Decreto 44.84412008, hoje revogado, o que não se pode aceitar.

Ante o exposto, Íequer que em caso de manutenção da multa aplicada pelo Auto de lnfração no

6656212010, a atualização do crédito não tributrírio seja calculada com a aplicação apenas do índice

de atualização monelária, excluindo-se integralmente a aplicação de juros de mora, por ser medida

de justiça!

Rodovià BR 491, KíÍ194, Zona Rural - Cep. 37.890-000, no Município de Muzambinho no Estado c,e Minas Gerais
ÉoNÉ 353571-1212
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Ante todo o exposto requer:

a) O conhecimento do presente recurso administrativo;

b) De forma preliminar: a anulação do Auto de Infração n' 6656212010 por decad decadência do

pmzo paÍa a apuração da infração ambiental, decadência do prazo para a formação do crédito

estadual não tributrí'rio, ou ainda por aplicabilidade da prescrição intercorrente a nível

estadual;

c) E no mérito. seu provimento para fins de anulação do Auto de Infração n' 6656212010, por

ausência de conduta infratora e/ou exclusão de responsabilidade pela conduta infratora;

d) Sucessivamente, caso não seja o Auto de Infração no 66562/2010 devidamente anulado, requer

a incidência das atenuantes previstas nos art. 68, inciso I, alíneas "c" e "e" do Decreto

44-844/2008, vigentes a época dos fatos, bem como a não aplicação de juros de mora na

atualizaçáo monetária do crédito.

Nestes termos,

Pede e espera deferimento.

F veira Ruela Lima

Fi.!

Rodovla 8R 491, Km 94, Zona Rural - Cep. 37.890-000, no Município de Muzambinho no Estado de Minãs Gerais
FONF 35 357'1 1?1?
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FUNDAçAO ESTADUAL

DO MEIO AMBIENTE

Autuado: Britanril - Brita. Concreto e Serviços de Engenharia Ltda.

Processo n" 21 1992/005 12010

Rehrência: Recurso relativo ao Auto de Infração n' 6656212010.

grar íssima. porte rnédio.

infração

ANAI,ISE

I) RELÁTORIO

A sociedade empresária acima referenciada lbi autuada como incursa no arti-eo 83.

Código I 16. do Anexo I. do Decreto no 4 4.84412008. pelo cometimento da seguinte

irregularidade:

l. Descmnprir u Dclihe.ruçiio Norn,alivt L'OP,4:lí n" 1l-. dc )00i\. tut

' deirar de encaninhur elelrofic'dmenta o intu úrio dc ra.siiuos

sólithts itttlustriais. tligo, ninerin'ios. uro husc 2009.

Foi imposta a penalidade de multa sirnples. no valor de R$ 20.001.00 (r,inte rnil e

urn reais ).

A Autuada protocolizou defesa ternpestiva. cu.jos pedidos tbrarn indef'eridos.

consoante decisão de fls. 42. Regularmente notiÍicada da decisão por mcio do

oFÍclo N" 7412020 NAI/GAB/F-EAM/SISEMA em 24t03/2020. a Auruada

manejou o presente Recurso. telnpestivo. já que protocolado em 1010612020

(considerada a suspensão dos prazos processuais adrninistrativos prevista no

Decreto Estadual n' 47.89012020). Alegou a Recorrente. em resulno. que:

- seria aplicável à hipótese a decadência quinquenal previsla no artigo 2'. da l-ei

Estadüal n" 2l .735/2015. já que a Adrninistração Pública não constituiu o crédito

não tributário no prazo ali assinaladol

- o processo deveria ter sido julgado no prazo de 60 dias. conÍ'orme arts. 47 e 48.

da Lei Estadual n" 14.18412A20 e arr. 41. do.Decrero n" 44.844/2008:

:FEAM.:
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- deveriím ser aiiliiados os dispositivos da Lei .Federat n" 9.873199 e Decreto

Federal n" 6.5 l4108 e reconhecida a prescrição intercorrente:

- que a obrigação seria exigivel pela primeira vez no ano de 2009. de modo que a

Recorrente deveria entregar a declaração somente em 2011. considerando que o

ernpreendimento é de Classe 3:

- tentou realizar a entrega do Íbrmulário eletronicamente. lnas o sistema estava

indisponivel. inclusive no prazo de prorrogação da DN 149/2010. confonne

dcmonstrado às Íls. 32:

- dcveria ser excluída sua responsabilidade em razào da falha operacional do

sistema:

- deveriam ter sido aplicadas as atenuantes do artigo 68. I. "c" e'"e". já que não

houve danos ambientais e que a Recorrente sempre colaborou com os órgãos

arnbientais. inclusive durante os processos de licenciamento. tendo ainda anexado

à delêsa os retêridos inventários:

- não deveriam ter incidido os.iuros de mora. já que houve decisão administrativa

definitir a nem vencimento da dívida.

Rcquereu que se.ja conhecido o recurso e anulado o auto de inf,ração por decadência

do prazo para apuração da inliação e do prazo para a formação do cré{ito, ou por

aplicabilidade da prescrição intercorrente. Seja anulado o auto de infração por

ausência de conduta inÍiatora e/ou exclusão da responsabilidade e aplicadas as

atenuantes pleiteadas caso o auto nào se.ja anulado. Finalmente. requereu que

sejarn excluídos os juros de mora.

É o breve relattirio.

II) FUNDAMENTAÇAO

Os t'undamentos Íáticos e legais trazidos pela Recorrente. com a devida vênia. não

são bastantes para descaracterizar a infiação cometida e. assim. tornar sem eÍbito

a decisâo que culnrinou na aplicação da penalidade ao empreendimento. Vejamos.

lniciahnente e preciso rechaçar a aplicabilidade. à hipótese dos autos. da

decadência quinquenal prevista no artigo 2". da Lei Estadual n' 21.73512015. jét

' Cidade Administraliva - Prédio Minas
Rodovia Papa João Paulo ll, 4143 - BairÍo Sena Verde - Belo Horizonte/Mc

CEP: 31.630-900 - EndeÍêço eletrônico: www.Íeam.br



que o auto de infraçào Íbi lavrado em 2211012010. ou se.la. pouco mais de três

meses após o prazo concedido pela DN 14912010- que se lindou em 01/07/2010. e

notiÍicado o autuado da lavratura em 05/l l /2010. Portanto. não há que se Íàlar e(n.
-ji

decadência do direito da Administração de exercer o poder de polícia. cujo prazó.

é de cinco anos contados da data de conhecimento do att» ou lato. AIem disso.

ressalto que se considera exercido o poder de polícia com a notiÍicação do autuado

acerca da lâr'ratura do auto de infraçào. Nesse sentido. a própria Lei Estadual n"

2l .735r'15 explicita. no artigo 2u. que o tenno inicial da decadência e a data da

ciência da autoridade administrativa e que o dever de tiscalização e considerado

exercido coln a notiÍlcação do autuado:

An. 2' O exercÍcio do dever de fiscalização da administração pública estadual-
direta, autáÍquica e fundacional. visando a apurar ação ou omissão que
configure infraçâo administrativa ou contratual e a aplicar a respectiva
peD alidade. decai em cinco anos a contar da data enr que a autoridade

adlDilllstlatjvê çqmpelente para fiscalizar lomar conhecirrento do ato ou do
fàto.

2o Considera-se exercido o dever de fiscalizaçâo com a notificaçào do
interessado acerca da lavratura de auto de fiscalização ou de inlizçào ou de
outro documento que importe o início da apuraçâo do lato

Portanto. nào há que se falar ern decadência do prazo para apuração da inÍiaçâo.

tampouco do prazo para Íbrmação do crédito cstadual nâo tributário. que a

Recorrente entendeu como aquele previsto no artigo acima citado.

Nô quc rcspeita aos prazos aludidos pela Recorrentc para .julganrento dos

processos administrativos pela Adrninistração. consignados nos artigos "17 e.18. da

Lei Esradual n' 14.184/2020 e 41. do Decreto nd 44.844/2008. dcvo obsenar que

são prazos irnpróprios e não se prestam a lundar o reconhecirnento da prescriçào.

qué só tem inicio a contar da decisão definitiva. Observo. ainda. que a

Adrninistraçâo Pública não pode ser sancionada pelo descumprirnento do prazo

impróprio. que e destituído de preclusividade e estipulado na lei como parâmetro

para a prática do ato. Portanto.. os atos praticados para além de seu término são

plenarnente r'álidos e et'icazes. razão pela qual não deve ser acolhido o argumento

da Recorrente.

Cidade Administrativa - Prédio Minas
Rodoviâ Papa Joâo Paulo ll, 4143 - Bairro SeÍra VeÍdê - Belo Horizonte/Mc
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Igualmente carece de razão a Recorrente ao atirmar que são aplicáveis os

dispositivos da Lei Federal n'9.873199 e Decreto Federal n'6.514i08 ao processo

administrativo estadual e. assim. ser reconhecida a prescrição intercorrente.

Isso. por que a lei em reÍbrência tem sua aplicação Iimitada espacialmente ao plano

lêderal. consoante posicionarnenro linnado no Superior-l'ribunal de Justiça. E no

Estado de Minas Gerais ainda nào há legislação relativa à prescrição intercorrente.

de modo que nào há lundamento legal para o seu reconhecirnento.

No rnesmo sentido do S'[-J- a Advocacia-Geral do Estado de Minas Gerais aÍastou

a aplicabilidade aos processos administrativos estaduâis dos dispositivos da Lei n"

9.873199 e do seu Decreto regulamentador n'6.514/2008. nos Pareceres 14.556.

de 2005. 14.897. de 2009. 15.047. de 2010 e 15.233. de 2013.

ConÍlra alguns julgados que ilustram o entendimento do Superior Tribunal de

Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁNIO, AGNNVO INI-ERNO NO RECURSO
ESPECIAL. AÇÀO ANULATÓRIA DE DEBITO TISCAI-. MULTA API-ICADA
PELO PROCON. PRESCRIÇÀO INIERCORRENTE, PROCESSO
ADMtN|STRATM. APLTCAÇÀO DO DECRETO 20.910',t9i2. ALSÊNCIA
DE PREVISÀO LEGAL. ACRAVO INTERNO DA EI\IPRESA A QUE SE NECA
PROV IMENTO.

L A parte agravante nào apresentou qualquer fundamento capaz de revener as

conclusões alcançadas no julgamento monocrático. ,

L Com et'eito- a soluçào adotada na decisào vergastada se arnolda àjurisprudência
desta Coíe de Justiça. que entende que o art. lo. do Deffeto 20.910 1931 rcgula
somente -â prescriçào quinquenal. não havendo previsào acerca de prescriçào
interconente. prevista apenas na Lei 9.87i,/1999, que. conforme entendimento do
Superior Tribunal de Justiça, nâo se aplicâ às âções âdministrativas punitivas
desenlolvidas por Estados e Municípios, em râzão da limitaçâo do âmbito
espacial da lei ao plano federal. Precedentes: Aglnt no REsp. 1,665.220 DF. Rel.
Min, CURGEL DE FARIA. DJe 25.9.2019 e Aglnt no REsp. l.7lE.lE3 PR. Rel-

MiN, SÉRCIO KUKINA. DJE 3.6.20I9.

3. De outro lado. insta salientar que a decisão da CoÍe paranaense olvidou-se enr

reconhecer a prcscriçào intercorrente com base no Decreto 20.910'19i2. como se

depreende do seguinte excerto: a Lei Federal 9.873/1999, é aplicár'el apenas nas
âçóes punilivas na esfera da Administração Pública Federal. não podendo ser
intocada para reconhecer a prescriçâo intercorrenle no campo dos órgãos
estaduâis e municipais. Por isso, inexistindo regra específica para regular o
prazo prescricionâl no âmbito dâ administraçáo estadual e municipal, adola-se
o prâzo previsto no Decreto 20.910/1932 (íls. 555).

-1. Agra\o Intemo da Lmpresa a que se nera provimento.

(Aglnl no REsp 18i8846 I PR- Rel. Min. Napoleào Nunes Maia Filho. l" Tunna.

.iulg. 30'03 2020. DJe 0 I 10412020).

ADMINISTRA-TIVO E
RECURSO ESPECIAL.

PROCESSUAL CIVIL. ACRÁVO INÍERNO NO
MULTA ADMINISTRATIVA. PROCEDIMENTO

Cidade Administrativa - Prédio Minas
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ADMINISTRATIVOESTADUAL. LEI N. 9.873,99. INAPLICABILIDADE.
PRESCRIÇÀO INTERCORRENTE, DECREIO N. ]O,9IOJ]. AUSÊNCIA DE
PREVISAO LEGAL

l. "Verifico que o acórdão recorrido está em confronto com orientaçào \,1do Decreto 20.910/32 regula
prescrição quinquenal do fundo de direito. não havendo previsâo
prescrição intercorrente do processo administrativo. regulada apenas

accrc!.ide
na [-ei n.

9.873/99, que, conforme já sedimentado no STJ, Írão é âplicável às àções

âdministrâtir'âs puniti!as desenvolYidas por Estados e Municipios. eÍn ÍazÁo
dâ limitação do âmbito espacial da lei ao plano federâ|" (Aglnt no REsp
1.770.878'PR. Rel. Ministra Regina Helena Costa. Primcira 'l-urnra. DJe

2 t I l0t9).
2. Agravo intemo nào provido.

(^glnt no REsp I 738483 / PR. Rel. M in. Sergio Kukina. l" TuÍna. julg. 28'0-5 '1019.

D.le 0i.'06i20l9).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PRINCiPIO DA
COI-EGIALIDADE. VIOLAÇÀO. INEX ISTENCIA, MULTA
ADMINISTRATIVA. PROCEDIMENÍO ADMINISTRATIVO ESTADUAL. LEI
N. 9.873,'99. INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
DF,CRÉIO N, ]O.9IO J]. AI]SÊNCIA DE PREVISÀO I.E(iAI-. I,

Consoante a jurisprudência deste STJ. a legislaçâo processual (art. 5i7 do
CPC'Il973. equivalente âo an. 932 do CPC/2015, combinados com a Súnula 568
do S1-J) permite ao relatorjulgar monocraticamente recurso inadnrissivel ou. ainda.
aplicar a jurisprudência consolidada ,deste Tribunal. Ademais. a possibilidade de
interposição de recurso ao órgào colegiado afasta qualquer alegaçào de oíànsa ao
principio da cole,nialidade. Precedentes,

:. O STJ possui entendim€nto consolidado de que e prescriçâo intercorrente
previsla na tai n. 9.873/1999 não se aplicâ às ações admioistrativas punitilas
desenvolvidas por Estâdos e Municípios, em raáo da limitação .do âmbito
espâciâl da lei ao plano federal.

Precedentes.

i. Agravo intemo a que se nera provintenlo.
(Aglnt no Aglnt no REsp 177)408 i PR AGRAVO INIERNO NO AGRAVO
lN'fERNO NO RECLIRSO ESPECIAL 2018'0167751-0. Rel. Ministnr
BENEDITO GONÇALVES. órgâo julgador Segunda Turma..iulg. 0l l0 2019.
publ. DJe 04i 102019).

Sustentou a Recorrente que deveria entregar a declaraçâo solnente eln 2011.

considerando que o empreendimento é de Classc 3.

Sern razão a Recorrente. Vejamos. A Deliberação Nonnativa COP^M n" 90/2005

estabelecia. no artigo 5ol. que os responsáveis pelas atividades listadas no artigo

'.\í.5'-(ü \isras i asscsurar ô adeqrnlào do rÍâlam.mo L'da disFosiçâo dos residuos sôlidos induslriai5. o responsá\el pelil
âlitidadcliitailanoanigo+''de\cüprescnlar,âteodia-31 dc rrâÍço í.tc srda aro. o in\ cnliirio rel ri\ o iro tlno( s) ci\ il antcri()ici).
sohscÍÍo pelo adminiltÍaü)r principi dâ smprcsa c psk) ÍcsFxnl\hcl lécnaco dcvidanre c hthrlilado. âconrnânhârlo dt| Ícspccli\â
xD,,lüçà, dI r..pt,nirhiliúrlc tc,:nrca
PitrigraÍ-o unico - () ltrÍnuláÍi(r do lll\entário dc Rcsiduos Siilidos llldustriâis s.rá disponibilirido anuâlmcntc pcla I:EAM. parÂ
píccnchime[to e eo\ ir)c\chrsii âmeúte cm meio detrônico. (NR ]El
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4o. deveriam apresentar até 3l de março de cada ano. exclusivamente por meio

eletrônico. o inverttário' relativo ao(s) ano(s) civil(s) anterior(es). por meio de

t'ormulário. disponibilizado ânualmente pela FEAM. Aqueles da Classe 3.

Atividades A0l e A02 o fariam a cada dois anos.

Ern seguida. Ítri editada a Deliberação Normativa COPAM n'll7/2008. que

dispunha sobre a declaração de inÍbnnações relativas às diversas Íàses de

gerenciamento dos resíduos sólidos gerados pelas atividades minerárias no Estado.

e estendeu a obrigação da entrega do formulário eletronicamente tambem para

aqueles que exerciam as atividades A03. 404. A05 e 4062.

Para os empreendirnentos da Classe 3. atividades da listagem A. A0l e A02.

portanto. a obrigação de entrega já havia sido prevista na deliberação normativa

anterior. apenas tendo sido incluidas as atividades A03. A04. A05 e A06.

Assim sendo. a partir da publicaçào da DN ll7l2008. deveriam. os

empreendimentos de Classe 3 realizar a entrega bienalmente. sendo que a primeira.

era relativa ao ano de 2009.

Posteriormente. a Deliberação Nonnativa COPAM n" 149/2010 prorrogou o

prazo previsto na 'DN I l7 12008 para apresentação. por' meio do formulário

eletrônicb, das inÍbrrnações relativas ao Inventário Estadual de Residuos Sólidos

do Setor Minerário. ano base 2009. Ressalto que o prazo para envio das

int'ormações relativas ao lnventário Estadual de Resíduos Sólidos Minerários. ano

base 2009. por meio do Íbrmulário eletrônico. foi prorrogado por rnais 90

(noventa) dias. contados de l" de abril de 2010. ou seia. ate l'deiulho de 2010

deveria a Recorrente ter protocolado o Íbrmulário ç não o fez.

Quanto ao comprovante anexado às ÍIs. 36, não serve como prova das tentativas

I,\rt. -l'- Os emprccndirnc o\ quc d€sr:n\ollcnr as alil idadc5 minsrârias prcr il't&\ na DelibcÍaçài) Normati\an'7{. dc I dc sc(embÍr)

de llrll-l âbai\o dircrinrnad?§. de\crào dpÍesentâr inlonrraçôcs sobrc qcí:rçÀr. r(rlume- caftclcÍisticas- amrazrnanrsnto. trnnrpoíe.
tralalrrentoc dcstinrçro dc seus rcsidrNr s(ilidos- anuâlmcnte. sr enquadrad{)s nas classes 5 c 6 § â crda dois anos. sc cnquadrados nas

cltsses -i e -l: fr'l

A-01 - LavÍa suhtcÍâ[ea.

^-{)?-lârÍârrcud,cíoA-0-] - E\traçfu de Aíeia. Câscatho s Argila- pâra utiliaçãona conírnçàr civil.
A-lÉ - E\lrâçã) dr água mineml ou potávcl de Ímsâ.
A-Í)i - Unidades Op€racidrâis em fulá dc miíeÍaçàr. inclusive unidâdes dc lr.rtâmento de mifleÍaii c\ô!'to os iteftr A-05-0J-7. A-05-
0{-5 c 

^-0i-05--1.A-0ó - ExploÍ"rçào e c\lÍâ€o de gás natuÍal ou dc pctÍi)leo.

§l'' - Cli enlprecndimmlos listados no 
^í. 

J íicam deÍ)brigalos de apÍcséntaa o in!§ntârio ds residrrcs sólidos itrslituido pcla

Delibcíaçào NoÍmalita N' 90. l5 de SelemhÍo de 2005.
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da Recorrente. já que datado de 05/l l/2010. quandojá havia se expirado o prazo

para entrega do fonnulário. inclusive decorrido o prazo concedido pela D{rl

l19/201 0.

Destarte. sopesando-se que nào foi trazida aos autos a cornprovação das

intiulíferas tentativas de entrega eletrônica e que l-oi" inclusive. prorrogado o prazo

de protocolo por mais novenla dias. não procede o argurnento da Recerente de

que sua responsabilidade devêria ser afastada em razão da indisponibilidade do

sisterna.

Nào são aplicáveis as atenuantes almejadas pela Recorrente. do artigo 68. 1. "c" e

"c". do Decreto n'44.844/200á. A Recorrente embasou seu pcdido aÍinnando que

nâo houve danos arlbientais e sempre colaborou com os órgãos arnbientais.

inclusive durante os processos de licenciarnento. tendo ainda anexado à deÍ'esa os

reÍêridos inventários. Contudo. a atenuante da alínea "c" se rel'ere à gravidade dos

làtos. ponderando-se os motivos e suas consequencias e. na hipótese dos autos. o

que sc veriÍicou tbi a ocorrência de infração grar,íssirna. que acarretou pre.iuízos à

adrninistraçào dos dados relativos ao Inventário de Resíduos Sólidos Mincrários

do ano base 2009 e à atuação da Recorrida. mormente no que se refêre ao exercício

da atividade fiscalizatória. Por fim. a alinea "e" se reÍêre à colaboração do inlrator

corn os órgãos ambientais na solução dos problemas advindos de sua conduta e o

Íàto de o ernpreendedor ter protocolado extemporaneam€nte o Íbrrnulário.

inclusive por meio diverso do exigido pela nonna. não se enquadra colno a

circunstância autorizadora da atenuante pretendida.

Não será acatado o pedido de exclusão dos juros de mora. Íundado na alegaçào de

que não tbi proferida decisão administrativa definitiva nem ocorreu o r encirnento

da dír'ida.

A atualizaião do valor da multa imposta à Recorrente se deu em contbnnidade

com a le-eislação e orientação contidâ na Nota Juridica Orientadora 429212015. da

Advocacia-Geral do Estado. A título de explicar o entendirnento da AGE. cito o

excerto do Parecer n" 16.046/18:
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9. Assim, quanto à incidência dejuros no curso do processo adrninistralavo de

constituiçào de credito não tribulário decorrente de multa administrarira.

reafinnamos o entendimento da AGE- o qual é. nos termos da Nota Juridica n.

.1.192/2015, no sentido de que as impugnações e recursos. nos processos

adrninistrativos de aplicaçâo de multa ambiental. nâo têm efeito suspensivo.

Ainda que livessem, a decisão administrativa proÍêrida no processo

administratiyo, que confirma a juridicidade da penalidade aplicada, tern

natureza meramente declaratória e. por'isso mesmo. efeilos c.r rr,,(. da mesma

forma para o caso de ser reconhecida ilegalidade na aplicaçào da sançào.

10. Ademais. esse entendimento é corroborado pela posterior Lei Estadual n.

21.735/2015, cujo .s 2'do art. 5" prevê que a "taxa selic incide também durante

o período de suspensão da exigibilidade do credito não ftibutário decorrenle de

impugnação ou recurso". Entenda-se: ate que haja decisão adnrinistrativa

definitiva, confirmadora da penalidade, o Estado nâo pode exigir o crédito ("s

l' do art. .3' da Lei n. 2 | .735/2015): logo. incidem juros e. a partir de 2015. de

acordo com.esta mesma lei, o tàtor de atualizaçào e a Ta\a SELIC.

I l. Essa compreensâo tem a mesma lógica do processo jud ic ial. nos casos em

que incidem juros desde a citação. seja por ser um dos efeitos desse ato a

constituiçào do devedor em mora. ou porque. em contestando a ação. ao inves

de compor a situaçào jurídica. o impugnante assume o risco de sua decisào.

Entendimento diverso implica que o insurgente prornoveria enriquecimento

ilicito em seu làvor (REsp 110.795).

12. No sentido de serem devidos juros desde a citaçâo- em vinude de haver

uma relação jurídica previa à obrigação de indenizar, no caso de

responsabilidade contratual. conferir os julgados do STJ - AgRg no AREsp

5.11927. AgRg no REsp 1.229.864 -, cujos fundamentos aproveitam para

ÍatiÍicar a posição da Consultoria Juridica no sentido de serem exigíveis juros

no curso do processo adminislrativo. tendo em vista que há mora do devedor

decorrente de obrigação proveniente de ato ilícito (prévio). em virtude do qual

impôe-se sanção pecuniária (infiação a nonnas de direilo ambiental).

li. Portanto. a interpretação adequada do art. ,18 do revogado Decreto Esladual

n..14.844/08 e no sentido de que o "recolhirnento" da multa Íica postergado

pâra o período posterior ao prazo de vinte dias (2 l'dia), contado da notificaçào

da decisào administratiya definitiva (às l" do art.48). no caso de apresentação

de defesa. Essa previsâo não afasta a dãta do vencimento original. à qual

retroage a decisão administrativa que confinna a aplicação da penalidade. Em

outros tennos, o devedor da multa. que opta por apresentar defesa e nào Í-az o

pagamento. terá de tàzê-lo na forma do § 1". sob pena de inscrição em dívida

ativa. arcando com os ônus de sua decisâo.
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l.l. Trata-se. ademais- de multa aplicada com objeto ceÍto e.iá dcfinido. ou seja.

de uma obrigação conhecida do devedor. Ao apresentar defcsl e deisar de

recolher o valor da multa na data em que seria devida. sqjeita-se o conlendor

aos riscos de unra decisào declaratória desfarorarel. lal corno ocone elir

processo judicial. O raciocínio é o mesmo

Portanto. evidencia-se que a RecoÍrente praticou a infiação que lhe t'oi irnputada

no AI 665ó2 1010. razão pela qual há de ser mantida ern todos os seus tcnn()s a

decisâo proÍbrida nos autos.

III) CONCLASAO

Ante todo o exposto. considerando que não tbram apresentados pela Recorrente

quaisquer argumentos capazes de descaracterizar a intiaÇão colnctida. rerncto os

autos à Câmara Normativa e Recursal do COPAM e sugiro o indeferimento do

recurso interposto e a mânutenção da penalidade de multa, coln lundalncnto

no artigo 83. Anexo I. Código I 16. do Decreto n" 44.844/2008.

E o parccer.

Belo I lorizonte. 30 de outubro de 2020

onií do a Gonçolves Arruda

.{ listo Ambiental - MASP 1059325-9
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