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Dispõe  sobre  a  prescrição  em  infrações
administrativas  por  condutas  e  atividades
lesivas  ao  meio  ambiente,  no  âmbito  da
Secretaria  de  Estado  do  Meio  Ambiente  –
SEMA/MT.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, tendo em vista o que dispõe o art. 45,
parágrafo único, inciso I, da Constituição Estadual, e art. 167, do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa de Mato Grosso, aprova e o Governador do Estado sanciona a seguinte lei:

 

Art. 1º. Acresce os Arts. 118-A e 118-B, na Lei Complementar nº. 38, de 21 de novembro de 1995, que “
Dispõe sobre o Código Estadual do Meio Ambiente e dá outras providências.”, que passa a vigorar com a
seguinte redação:

 

Artigo 118-A. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação da administração objetivando apurar a prática de
infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração
permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada.

§ 1º Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a
lavratura do Auto de Infração.

§ 2º Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3
(três) anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou
mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade
funcional decorrente da paralisação.

§ 3º Quando o fato objeto da infração também constituir crime, a prescrição de que trata o caput
reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.

§ 4º A prescrição da pretensão punitiva da administração não elide a obrigação de reparar o dano

1



Projeto de lei complementar - ejzkbapx

Estado de Mato Grosso
Assembleia Legislativa

ambiental.

 

Art. 118-B. Interrompe-se a prescrição:

I - pelo recebimento do Auto de Infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outro meio,
inclusive por edital;

II - por qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato; e

III - pela decisão condenatória recorrível.

Parágrafo único. Considera-se ato inequívoco da administração, para o efeito do que dispõe o inciso
II, aqueles que impliquem em instrução ou impulso processual.

 

Art. 2º. Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se disposições
contrárias.

JUSTIFICATIVA

Preambularmente, respeitadas as disposições do art. 25, da Constituição Federal, a presente proposição é
de competência legislativa concorrente dos Estados, segundo ditames do art. 24, inciso XI, e §2º, combinado
com o art. 144, todos da Constituição Federal, estando, pois, em harmonia com o RI-ALMT, eis que não
afronta seu art. 155, não havendo causa de prejudicidade (art. 194), tão pouco invasão das competências do
Executivo Estadual, consoante arts. 39 e 66, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

O processo administrativo ambiental tem como fundamento os princípios da legalidade, da segurança
jurídica e da razoável duração do processo.

A prescrição e a decadência, enquanto institutos jurídico limitativo-temporais do direito, possuem o objetivo
de prevenir a inércia por parte dos interessados, dando maior estabilidade e segurança para as relações
jurídicas.

De acordo com a Constituição Estadual, compete privativamente ao Governador do Estado expedir decretos
e regulamentos para a fiel execução da lei (art. 66). O Decreto, por se tratar de ato unilateral do Chefe do
Poder Executivo, não pode, em regra, inovar na ordem jurídica, criando direito ou dever não previsto na lei.

De acordo com a Constituição Federal: art. 5º (...) II - ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer
alguma coisa senão em virtude de lei.

A Constituição Federal previu em seu art. 24, inciso XI, a competência concorrente dos Estados em legislar
sobre procedimentos em matéria processual, como no caso em tela.

No âmbito administrativo, o princípio da legalidade possui ainda maior robustez. As consequências da
adoção do princípio da legalidade no processo administrativo vão se confundir com aquelas impostas pelos
princípios da indisponibilidade do interesse público e do Estado de Direito. É que todos esses princípios
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partem da ideia de que o agente público somente pode atuar no estrito cumprimento da lei e para atender o
interesse público.

Os institutos da prescrição e da decadência, no processo administrativo ambiental, por possuírem natureza
jurídica processual e restritiva de direitos, impondo deveres e constituindo matéria de ordem pública, não
podem ser criados por meio de decreto, necessitando de lei, em sentido estrito.

Na ausência da lei estadual, poder-se-ia cogitar a aplicação da legislação federal. Contudo, consoante o
precedente do Superior Tribunal de Justiça, é factível a aplicação dos ditames da Lei Federal n. 9.873/1999 e
do Decreto Federal n. 6.514/2008 apenas às infrações ambientais lançadas por órgãos federais vinculados à
União.

Resolvemos, no intuito de preencher esta lacuna, apresentar o presente projeto de lei.

Por essas razões, conto com o apoio dos nobres pares para a aprovação desta propositura.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 04 de Fevereiro de 2023

 

Gilberto Cattani
Deputado Estadual

3


