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RECURSO ADMINISTRATIVO 

EMPREENDIMENTO. CURTUME TIGRAO L TDA 

CNPJ. 38.651.972/0001-19 

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 647.689197.0012 

ENDEREÇO: RUA IZOLDINA CÂNDIDA DE JESUS, 400-BAIRRO JOÃO XXIII , NESl A 

CIDADE DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO, MG: CEP: 37.950-000. 

ASSUNTO. RECURSO ADMINISTRATIVO 

AUTO DE INFRAÇÃO: 60647/2016 

ORGÃO EMISSOR: SUPRAM/SUL DE MINAS GERAIS 

ÓRGÃO ENDEREÇADO: Superintendência Regional de Meio Ambiente -SUPRAM I SUL DE 

MINAS GERAIS - Endereço: Avenida Manoel Diniz, 145, bairro Industrial JK, Varinha, M 3, 

CEP: 37.062-480 
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EXCENTÍSSIMO(A)S SENHOR(A)S REPRESENTANTES DO COPAM - CONSELHO 

ESTADUAL DE POLÍTICA AMBIENTAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

CURTUME TIGRAO LTDA, CNPJ: 38.651.972/0001 -19, Inscrição Estadu 11: 

647.689197.0012, situado na Rua lzoldina Cândida de Jesus,400-Bairro João XXIII . nesta 

c1dade de São Sebastião do Paraíso. MG; CEP: 3 7.950-000, representado por ADRIAfll O 

MARINZECK, brasileiro, nascido aos 02/01/1961, empresário, portador do RG: M17 666 40 e 

CPF: 799 839 877-91 , residente e domiciliado na rua Deputado Campos do Amaral 628. 

Centro, nesta cidade de São Sebastião do Paraíso. MG, CEP: 37950~000, VEM 

RESPEITOSAMENTE A PRESENÇA DE V. EX3
. , em resposta a notificação datada de 

09/09/2016. recebida pelo empreendimento, via correio. aos 22 de outubro de 201~ apresenlar 

a presente defesa admini~rati_va nos termos que segue, observando a s~ ~estiv1dade 

--- { ' ~~~ \~ 
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DOS FATOS 

A fim de manter a sua regularidade de seu empreendimento, a ora Requerente 

formalizou o processo de revalidação da sua licença ambiental de operação junto a SUPRAM 

Sul de Minas Gerais no ano de 2010. O processo administrativo recebeu no núme·o 

00025/1994/008/201 O. 

No transcurso do início do processo o órgão sofreu pelo menos duas fiscalizações dos 

técnicos do processo. tendo em vista que os servidores alteraram-se durante este período 

muitas vezes. 

Com a efetivação das vistorias os técnicos do processo procederam à solicitação de 

informações complementares que foram integralmente cumpridas pelo empreendimento 

Em 10 de março de 2016. o requerente foi surpreendido com o recebimento do auto de 

infração 60647, o qual prevê uma multa admimstrativa no valor total de R$30.052.27 (trinta nil 

e cinquenta e dois reais e vinte e sete centavos). 

O referenciado auto infração teve como fundamento o auto de fiscalização 003621, 

assinado pela servidora Sra. Allana Abreu Cavalcanti - MASP 1.364.379-6, a qual aponta 1)S 

seguinte: 

Durante a análise do processo COPAM N° 0002511994/008/201C já X 
constatado o cumpn·mento fora do prazo da condícionante 24 
estabelecida no Termo de Ajustamento de Conduta - TJ.C 

• apresentado em anexo ao Parecer Técnico do proces~o COPAM /) 

/ K-Poo25/1994100712003, bem como o descumprimento da}(_ 
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condicionante 3 referido parecer. Além disso. foi constatada a mio 

apresentação dos resultados de monitoramento das emissõns 

atmosférica (material particulado) do ano de 2007 e das análises de 

efluentes líquidos referentes aos períodos: setembro 2005 até maio 

de 2006: outubro de 2006 a dezembro de 2016. novembro e 

dezembro de 2008, setembro de 2010. Foi constado, ainda. o 

lançamento de efluentes em corpo d'água com parâmetro acima dos 

limites estabelecidos nas legislações vigentes (DN COPAM -

1011986 e DN Conjunta COPAMICERH 01/'2008) confonne listagem 

a seguir: 

Laudo de Análise 
=---=----=--=--=-- --P-a_r_â_m_e_tr_o_s_Fora --R 

DQO,sóhdos suspensos 

DBO.DQO, sólidos suspensos _ +-
-------------------!~~ 

DQO.sólidos suspensos. detergentes 

DQO.sólidos suspensos 

OQO, sólidos suspensos. Cr(VI) 

Sólidos suspensos 

- r 
I --,-·---

Sólidos suspensos. detergentes , Cr(VI} 1 

Sólidos suspensos. detergentes 

DQO.sólidos suspensos 

DQO .sólidos suspensos 

Sólidos suspensos. detergentes 

DBO,DQO, sólidos suspensos 

;/ 
155/2007' 192/2008 

_ [_-l i 
1~S-ól~id~o_s_s_u_sp_e_n_s_o_s._ó_le_o_s_e_g_r_ax_a_s ________ .JT ~ 

177.265,387,136,642/2007 Sólidos suspensos I !_/___ 
' 11\) ( I 

(. I • 

---- ---------------------
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I 465,546/2007 

322,337/2007 

124,232,248.360,433/2008 

054,453.493,55 7/2008 

075/2008 

156/2008 

109.153.285.323,359/2009 

1 411.445.667,685. n312oog 

1 129.212,372,490,570,624/2009 

1 607/2009 

088.183,457.486/2010 

245.420,376/201 o 

I 530.658,682.700/2010 

718.786/201 o 

l DQO, sólidos suspensos 

~ - -=i 
--------+=~~ 

DQO.sólidos suspensos. óleos e graxas 

Sólidos suspensos 

Sólidos suspensos 

.--c--- --oao. sólidos suspensos.óleos e graxas 

Sólidos suspensos,sulfetos 

Sólidos suspensos 

Sólidos suspensos 

Sólidos suspensos. óleos e graxas 

080. DQO. sólidos suspensos, detergentes 

leos e graxas 

leos e graxas. sulfetos 

Sólidos suspensos. óleos e graxas 

Oleos e graxas 

815/2010 sulfetos --~ 
-+-r---- - -

1 003.050.097,112.180,245.362,622.803.871/2011 leos e graxas 

jg-66.993, 1043/2011 --------1-0.--l_eo_s_e graxas I I 
I i 79.412,92212011 ----------+---=-S-:-61::-id.,--o_s_s_u_s_pe_n_s_o_s~. ó-:-le_o_s_e_g_r_a-xa_s _______ l_ ---~ 

56428/201 2 pH 

O auto de infração 60647, com fundamento no auto de fiscalização acima foi lavrado sob 

o seguinte teor: 

Durante a análise do processo COPAM NO 0002511994100812010 já 

constatado o cumpn"mento fora do prazo da condicionante 2 

estabelecida no Termo de Ajustamento de Condufa - T t C 

apresentado em anexo ao Parecer Técnico do processo COPAM 

: XJi-~ 

r 
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0002511994100712003, bem como o descumpnmento da 

condicionante 3 referido parecer. Além disso. foi constatada a mio 

apresentação dos resultados de monitoramento de efluentes líquidos 

e emissões atmosféricas e o lançamento de efluentes líquidos com 

parâmetros acima dos estabelecidos na ON COPAM 10/1986 e CN 

Conjunta COPAM /CERH 0112008 Desta forma configura-. ;e 

infração administrativa tipificada no código 114 do anexo I do 

Decreto Estadual 44.844/2008. 

Aos 22 de outubro de 2016 o empreendimento recebeu o ofício 826/2016 SUPRAM-SM 

informando que o órgão decidiu pela manutenção da multa, tendo apenas uma redução de 

30% (trinta por cento) sobre o valor. O empreendimento inconformado com a decisão vem 

apresentar o presente recurso administrativo. 

DOS FUNDAMENTOS 

Das Preliminares 

O AI n° 60647 aplicado em desfavor da empresa Curtume Tigrão L TOA trata-se de l•m 

ato administrativo nulo sob o ponto de vista jurídico. I 

o auto de infração esta eivado de vícios. Não trás fundamentação jurídica ei específ;;o I~ 
para cada um dos pontos fundamentados para promover a autuação. Além <f flagrante 

ausência da fundamentação jurídica em específico para cada um dos fundamentos técnicos 

que deu motivo ao auto de infração; está fundamentado em descrição fática genérica cio 

relatório constante do auto de fiscalização n° 003631 . Ou seja, sequer trouxe a necessá1 ia 
' 

~~-!....- • 
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apresentação da quantificação de eventuais valores que tenham superado os valor ~s 

permitidos em lei. O auto destaca eventual atraso no cumprimento de condicionantes. bEm 

como em TAC- Termo de Ajustamento de Conduta assinado pelo empreendedor, todavia. >e 

quer deu ao trabalho de precisar qual condicionante e qual a especificação da cláusula do 

referenciado TAC_ 

Luiz Henrique Barros de Arruda do seu Processo Administrativo F1scal publicado pE·Ia 

editora Resenha Tributária define assim o vício formal: 

O vício de forma existe sempre que na formação ou na declaraçjo 

da vontade traduzida no ato admmistrativo foi preterida alguna 

formalidade essencial ou que o ato não reveste a forma legal. Luiz 

Henrique Barros de Arruda, Processo Administrativo Fiscal. pág111a 

82 

A motivação fática do ato administrativo é de fundamental importância _ A doutri11a 

abordando o princípio da motivação expõe que: 

f-.-1 implica para a Administração Pública o dever de justificar se JS 

atos. apontando-lhes os fundamentos de direito e de fato. ass :m 

como a correlação lógica entre os eventos e situações que deu ,:or !/ ./ 
existentes e a providência tomada. nos casos em que este últir 1cJV 

aclaramento seja necessário para aferir-se a consonância Ja 

conduta administrativa com a lei que lhe serviu de arrimo. Celso 

Antônio Bandeira de Melo. Curs,.o de Direito Administrativo. p. 82. 
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Tendo em vista a ausência da motivação fática e jurídica do auto de infração ora 

recorndo (com um relatório vago sem especificação dos valores que eventualmente tenham 

saído dos padrões permitidos em lei para lançamento de efluente tratado. além da falta de 

especificação quanto as descrições da c1tada condicionante e cláusula do TAC) a 

Administração fere os princípios do contraditório e da ampla defesa. 

É preciso ter certeza no que a Administração está se baseando para autuar, a simples 

informação não suficiente para embasar a autuação. 

Um dos princípios matriz do Direito brasileiro trata-se justamente da ampla defesa e do 

direito ao contraditóno. A aplicação de uma multa administrativa fundamentada num lauclo 

genérico e pouco técnico, não precisando os valores, bem como os registros dos laudos ela 

eventual infração, como o que serviu de base para aplicação da multa; fere absolutamente I)S 

princípios da ampla defesa e do contraditório. 

O ato passa-se a ser plenamente. arbitrário, ilegal e abusivo, uma vez que eivado de 

vícios, devendo a própria Administração - de ofício - extirpá-lo do mundo jurídico ou se o 

particular provocá-la deverá atender ao pedido. 

Vejamos as súmulas 346 e 473 do Supremo Tribunal Fede1al 

sobre o tema: 

"Súmula 346. A Administração Pública pode anular 

/!) 
seus/~ 

próprios atos. " 

"Súmula 473_· A Administração pode anular seus próprios 

atos. quando eivados de víc1os que os tomem 1/egais. porque 
"""""-J I v . 
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deles não se originam direitos. ou revogá-/os. por motivo .-Je 

conveniência ou oportunidade. respeitados os direif-:>s 

adquiridos e ressalvada, em todos os casos. a apreciaç.~o 

judicial." 

Nesse particular, socorre-nos a Lei da Ação Popular (Lei 4.717 de 29/06/65). que Em 

seu art.2°, ao tratar dos atos lesivos ao patrimônio público. enumera as hipóteses em que ficam 

caracterizados os vícios que podem atingir os atos administrativos, verbis: 

"Art. 2° (- __ )"_ 

a) Vício de forma; 

b) Ilegalidade do objeto: 

c) Inexistência dos moNvos; 

Parágrafo único. Para a conceituação dos casos de nulidad·~ 

observar-se-ão as seguintes normas: 

b) o vício de forma consiste na omissão ou na observância 

incompleta ou iffegular de formalidades indispensáveiS à 

existência ou seriedade do ato: 

.
/;,/', 

c) a ilegalidade do objeto ocorre quando o resultado do ato / 

importa em violação de lei. regulamento ou outro ato 

normativo; 
I 

,....,V( 
, -' 

(., . 
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d) a inexistência dos motivos se venlica quando a maténa de 

fato ou direito. em que se fundamentou o ato. é materialment? 

inexistente ou juridicamente inadequada ao resultado obtido:'' 

No caso é em foco é evidente que ocorreu o vício de forma. uma vez que ex1ste omissãe> 

ou observância incompleta ou irregular de formalidades indispensáveis à existência ou 

senedade do ato; existe a Ilegalidade do objeto. tendo em vista que o resultado do ato importa 

em violação de lei. no sentido de obrigação de fundamentar o ato administrativo não de forma 

genérica; há a inexistência dos motivos em virtude da matéria fática ser juridicamente 

inadequada para o resultado obtido 

Os Tribunais também possuem idêntico entendimento. Venjamos abaixo dec1são do 

TRF 1a Região- AMS processo 2001.38.00.025743-3- 5a Turma- unânime- 01/03/2007). 

[...]3. De acordo com a Lei n. 9. 784199, art. 50. deverão sor 

motivados todos os atos administrativos que neguem. 

limitem ou afetem direitos ou interesses. imponham cu 

agravem deveres, encargos ou sanções; decidam processes 

administrativo de concurso ou seleção pública: dispensem ou 

declarem a inexigibilidade de processo licitatóno: dec1da• n 

recursos administrativos; decorrem de reexame de ofício; 
/ 

deixem de aplicar jurisprudência firmada sobre a questão cu/

discrepem de pareceres. laudos, propostas e relatóric s 

oficiais; importem anulação. revogação, suspensão cu /) 

convalidação de outro ato". 4. A motivação dos atos /.-. 
~ 
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um princípio constitucional implíci '0 1 

resultando do disposto no art. 93, X, da Constituição (pois 

não é razoável a obrigatoriedade de motivação apenas aas 

decisões administrativas dos Tribunais) , dQ princípio 

democrático. uma vez que indispensável ao convencimer1to 

do cidadão e ao consenso em tomo da ativida 1e 

administrativa (Celso Antônio Bandeira de Mello). e da re~·ra 

do devido processo legal. É, por isso. uma exigênóa 

inderrogável. de modo que não prevalece para o fim 1e 

dispensar motivação da revogação- como no caso acontec~u 

- a nota de "caráter precán·o [. . .]. Os gnlos são nossos. 

Da decadência das sanções frente à época dos fatos apurados 

Preliminarmente, é de se esclarecer que decaiu o direito da Administração im~ o r 

sanções atinentes aos fatos típicos descritos no auto de infração n° 89.055 de 10/12/15 

Conforme ressaltado no Auto de Fiscalização n° 60 647 "às eventuais irregularidades" 

teriam ocorrido entre 2006 e 2010 e no que tange ao TAC e Condicionantes quando ':l;j 

formalização do processo licenciamento ambiental da empresa em 2003:. 

Ou seja, as supostas hipóteses de ocorrência de irregularidades constatadas nos 

relatórios de automonitoramento entregues NÃO podem ser levadas em consideração pé ra 

efeitos da autuação ou aferição da multa aplicada .... 

' '\;:~,!/( ' 
!_... -"' . -, '-, 
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É de se observar, pois, o entendimento de que a Administração tem o prazo de (5) cinco 

anos para proceder ao exercício do poder de polícia e lavrar o auto de infração (arts 27, 31 e 

32 do Decreto 44.844/08). 

Para maior clareza a respeito do rac1ocinio jurídico sobre a decadência, segue ane:_Q 

Parecer da Advocacia Geral do Estado de Minas Gerais n° 2.186 de 8/2110, em resposta à 

consulta formulada pela própria FEAM, e cujo conteúdo vem sendo seguido por vános anos e 

retrata bem a decadência ora mencionada. 

Ora, entre os anos de 2003 a 201 O a Recorrente deu plena ciência ao órgã<> ambiental 

do conteúdo dos relatórios de automonitoramento dos efluentes líquidos gerados pelo 

empreendimento. 

Assim, por estarem prescritos os fatos relacionados aos anos de 2003 (TAC) a 2010, e 

ainda. por não existir irregularidades de parâmetros e prazos de envio no ano de 2011, ~ .e 

mostra excessiva e desarrazoada a sanção de multa no valor de R$30.052 ,27 (tnnta mil e 

cinquenta e dois reais e vinte e sete centavos). 

Dos princípios da legalidade e proporcionalidade, e do dever de redução do valor sta 

multa 

Não poderíamos, ainda, furtar em destacar que o auto de infração em foco fere o 

princípio da legalidade. A Constituição (art. 5°) consagra o princípio da reserva legal e da 

legalidade, reflexo de comprovada maturidade político-jurídica dos nacionais. ) 

. ;} 
Os princípios da Legalidade e da reserva legal encontram-se expressamente d1spostl)s 

' 
na Constituição Federal de 1988 no seu artigo 5", verbis: C)'}-. , 11 

c 
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"Art 5°- Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualqL'er 

natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes 

no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade. à igualdade à 

segurança e à propriedade, nos termos seguintes: ... 11 - ninguem 

será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão e·m 

virtude de lei: ... XXXIX- não há crime sem lei anterior que o defir•a. 

nem pena sem prévia cominação legal:·· 

O princípio constitucional em debate representa garantia para os administrados. pois. 

qualquer ato da Administração Pública somente terá validade se respaldado em lei. Represer ta 

um limite para a atuação do Estado, visando à proteção do administrador em relação ao abuso 

de poder. 

O artigo 37 da Constituição Federal 1988 elucida que a administração pública deve 

prezar em seus atos pelo princípio da legalidade. 

"Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer d:Js 

Poderes da União, dos Estados. do Distrito Federal e do 
1 

Municipi-:JS 

obedecerá aos princípios de legalidade [. .. ]" 

O ilustre administrativista CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO, esclarece que o 

princípio da legalidade "é o da completa submissão da Administração às leis. Esta deve t3o 

somente obedecê-las, cumpri-las, pô-las em prática"1
• 

O mesmo doutnnador, ao aprofundar o tema, afirma que "o princípio da legalidade. ;w ~ 

Brasil. significa que a Administração nada pode fazer senão o que a lei determina. Ao~·fntrá:io .k.. 
1MELLO Celso Antônio Bande.ra de. Curso de dtreito admlntslra!lvo 31. ed., ~v. e atual até a emenda constrtuc•onal76, de,Jc:013 ~;ão 

Malhe~ros. 2014 p.104 , \\1/\ 
/ . 'Vl· 
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dos particulares, os quais fazer tudo o que a lei não proíbe. a Administração só pode fazer o 

que a lei antecipadamente autorize"2 

Pois bem. No caso em tela o órgão administrativo imputa multa à empresa (de fonTla 

genérica) com base no código 114 -do Decreto 44.844/08, DN COPAM 1081986 e [ 1N 

Conjunta COPAM I CERH 01/08. contudo, deixou o agente de observar as atenuant~s 

objetivas previstas na norma de regência, principalmente quanto a ausência de reincidênc a, 

fato esse ressaltado pelo auto de infração. 

Para efeitos de aplicação da penalidade de multa, as disposições do Decreto 44.844/t)8 

contempla o seguinte: 

''Art. 66. Para fins da fixação do valor da multa a que se referem JS 

arts. 60. 61, 62. 64 e 70 deverão ser levados em consideração JS 

antecedentes do infrator, do empreendimento JU 

instalação relacionados à infração, quanto ao cumprimento ia 

legislação ambiental estadual, observados os seguintes cntérios I • 

se não houver reincidência, o valor base da multa será fixado 

no valor mínimo da respectiva faixa. 

Art. 68. Sobre o valor-base da multa serão aplicadas circunstânci'JS 

atenuantes e agravantes, conforme o que se segue: 

I - atenuantes: 

a) a efetividade das medidas adotadas pelo mfrator para a 

------ -----correção dos danos causa;;:;._ ~eio ambiente e recurso? cos.! 
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incluídas medidas de reparação ou de limitação da degradaç. io 

causada. se realizadas de modo imediato. hipóteses em q,Je 

ocorrerá a redução da multa em trinta por cento. 

c) menor gravidade dos fatos tendo em vista os motivos e 

suas consequências para a saúde pública e para o meio ambtent€ e 

recursos hídricos. hipótese em que oco"erá a redução da multa Em 

tn'nta por cento;" 

Não há discricionariedade. As atenuantes deve-m ser consideradas no momento 

da aplicação da sanção. 

Mais a mais. visando maior efetividade no controle ambiental, o empreendimento desde 

setembro de 2012 vem fazendo rigoroso acompanhamento dos resultados das anális ~s 

químicas do efluente bruto e tratado por meio de profissional especializado e em nenhLm 

momento foi averiguado qualquer parâmetro em desajuste com os valores permitidos em e1 

(anexo segue laudo técnico da Engenheifa Ambiental responsável pelo empreendimento) 

Sob o ponto de vista de tratamento de efluente , para que haja uma resposta eficiente e 

criteriosa, o técnico responsável pela análise de resultados constante em laudos químtcos faz-

se necessário que o profissional sempre possa utilizar-se do bom senso a fim de evrtarem- >e 

rigorismos exacerbados, visto que tal posição pode resultar em tamanhas injustiças 

Um tratamento biológico certamente em um momento ou outro irá variar seus valores O 

que se deve prezar sempre é pela eficiência obtida pela ETE analisada. ;-/) 

Visualizando o próprio desempenho ambiental da ETE da empresa em foco durante s ~u ,(!_ 
período de renovação da LO conclui-se que sempre OQteve boa eficiência. Caso algLm 

c>t(, . 



ECOPADUA 
Cocl'i- AJ 

ccopoduf r1 gn·o•l c m 

Tol 3S3531 53931,13412--02)2 
Av. Monsenhor Felipe, 3 1~ - V•lo Dclvo 

Sno Sobo~t11'Jo elo Poro•<.o MG I :l7950-0 )0 

parâmetro passado tenha apresentado valor acima dos costumeiros daqueles obtid )S 

comumente pela ETE do empreendimento certamente foram resultados insignificantes e 

isolados, que devem ser desconsiderados. 

O empreendimento desde setembro de 2012 contratou consultoria especializada que 

vem promovendo a devtda gestão ambiental da empresa_ Desde o início da prestação de 

serviço da nova consultoria, medidas técnicas e operacionais foram concrettzadas em toda a 

empresa, mormente na ETEI. 

Os resultados podem ser observados nos laudos químicos do esgoto bruto e tratado que 

são encaminhados ao Órgão pelo cumprimento das condicionantes da empresa. observardo 

que todos os parâmetros analisados encontram-se dentro dos valores permitidos por lei. 

Portanto, caso tenha havido algum desajuste na ETEI da empresa, como exposto no 

relatório do auto de infração, o empreendimento teve efetividade de medidas adotadas para a 

correção do problema. 

A empresa faz jus às atenuantes previstas nas alínea "a" e "c" em destaque visto que a 

empresa adotou medidas de controle mittgadoras e, se porventura deixou de obter os valor·~s 

desejados pela legislação ambiental vigente nos laudos químicos de monitoramento )S 

resultados acima foram irrelevantes, uma vez que sem consideração alguma sob o ponto de 

vista técnico, tratando-se, portanto, de fato de menor gravidade e isolado, tendo em vtsta a 

absoluta ausência de consequências para a saúde pública e para o meio ambtente e recurs•)S 

hídricos. 0/ 

Todas as situações de atenuantes narradas nesta defesa administrativ;;r 1:.~ < 
inobservadas pela Sra. técnica responsável pela autuação em destaque. Ficou ausente o· 

" 
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princípio da razoabilidade ou proporcionalidade, que segundo as palavras do renomado juri~.ta 

Hely Lopes de Meirelles: 

f- .. } o princípio da razoabilidade ou proporcionalidade, implíctto ·1a 

constituição federal. também chamado de princípio da proibtçâo ie 

excesso, tem como intuito evitar restrições desnecessánas Ju 

abusivas por parte da administração pública, com lesão aos direit'Js 

fundamentais, afenndo a compatibilidade entre os meios e fins [.. .} 

Preleciona também a respeitada jurista especialista em Direito Adm~nistrat .10 

Maria Sylvia Zanella di Pietro: 

[ .. ] a descn·ção do funcionário será ilegítima. apesar de n ~o 

transgredir nenhuma norma concreta e expressa. se é irrazoave1 o 

que pode ocorrer, principalmente. quando: a) não dê fundameni "Js 

de fato ou de direito que a sustentam ou; b) não leve em conta 'Js 

fatos constantes do expediente ou públicos e notón·os· ou c) n3o 

guarde uma proporção adequada entre os meios que emprega € o 

fim que a lei deseja alcançar, ou seja, que se trate de uma medi'ta 

desproporcionada, excessiva em relação ao que se desejé m 

alcançar. [ .. ] 

Impõe-se, destarte, destacar que o auto de infração e em consequência a multa aplica ja 

pelo órgão ambiental à empresa feriu o princípio da proporcionalidade e da legalidade, vi~to 

que não observou as atenuantes previstas em norma de !egência de aplicação vinculaç'ª-'i!-

,(k-?~~ 
~--1.~- b· -

/f I 
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posto que o valor aplicado a título de multa à empresa foi extremamente desaJustado os term1)S 

da norma. 

Da Regularidade Ambiental do Empreendimento '" 

Cumpre-se nos apontar que a empresa Curtume Tigrão L TOA é um empreendtmerto 

devidamente licenciado perante o órgão amb1ental do Estado de Minas Gerais, que cump1e , 

rigorosamente, por vários anos todos os controles necessários à boa gestão ambiental 

A fim comprovar a realidade ambiental do empreendimento, inclusive para fins de 

fundamentar o presente recurso, o empreendimento contratou técnico especializado para 

avaliação geral dos aspectos ambientais da empresa. Após relatar toda sua vistoria a S1a. 

Engenheira Ambiental, Bruna Aparecida da Rocha, CREAIMG: 124925/0 (laudo em anexo) 

procedeu a elaboração de seu laudo técnico constatando a regularidade ambtental da 

empresa. 

DO PEDIDO 

Face ao exposto. vimos apresentar-lhe a presente defesa admimstrati\ a. 

observando a sua tempestividade, para requerer a Vossa Senhoria a sua proc~dência n )S 

seguintes termos: 

1. PRELIMINARMENTE requer-se a decretação da nulidade do presente auto je 

infração, com fundamento na ausência de cumprimento do princípio constitucional 

da obrigação da motivação fática (não genérica) do ato administrativo, bem cc•m 

do princípio constitucional da razoabilidade e ainda da 

especificados nos fundamentos acima: '" 

/:f(~ 
: / <. 
v 

legalidade. nos termo~ 

I /' 

f' . . 

i 
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2. Caso nrão venha a acatar a preliminar requer-se reconsideração da decis~to 

administrativa no sentido de converter a multa ambiental, ora aplicada e'Tl 

desfavor do empreendimento, em advertência, uma vez que não houve qualqu :H 

prejuízo ao meio ambiente ou a coletividade , nos termos do artigo 58 do Decre:o 

Estadual 44.844 de 2008, com fulcro nos fundamentos alegados nj presen e 

defesa; I 
3. Caso não venha a acatar a preliminar requer-se reconsideração da decis~to 

administrativa no sentido de converter a multa ambiental, ora aplicada e i1 

desfavor do empreendimento. em advertência, uma vez que não houve qualqu ~r 

prejuízo ao meio ambiente ou a coletividade, nos termos do artigo 58 do Decre:o 

Estadual 44.844 de 2008. com fulcro nos fundamentos alegados na presen .e 

defesa: 

4. Se de tudo, ainda, V. EXa. não se fizer convencida com os argumentos expostos 

em acima para exclusão da multa aplicada ou a conversão da mesma e 11 

advertência, REQUER-SE a suspensão da multa, com fundamento t'lO Decre:o 

Estadual 44.844 de 2008, artigo 49, inciso 111. Destaca-se que o emprt;!endimen o 

não se opõe a possibilidade de suspensão da multa com a assinatura de u n 

Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), caso V. Exa. julgue necessário; 

5. Caso ainda não se sinta suficientemente convencido para eventual E.IXCiusão c1u 

suspensão das multas em análise, requer-se a redução destas na razão c e 

cinquenta por cento do valor, com fundamento no §2°, do artigo 49 do Decre :o 

'"/'AI~( parcelas fixas; v / y 

em sessen a j} /. z acima descrito e, ainda , com o devido parcelamento do valor 
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6. Requer-se, também, a observância de todas as atenuantes previstas no Decre·o 

Estadual 44.844/04. por todos os motivos expostos nos fundamentos, com a 

conseqüente reduções dos valores aplicados a título de multa; 

7. Se na pior das hipóteses, em última análise, ainda que prejudicando o própr o 

empreendimento na sua permanência de funcionamento, lembrando o qt..e 

mesmo emprega diversas pessoas com a sua atividade, requer-se o 

parcelamento da mesma em sessenta prestações. com fulcro no artigo 50 do 

Decreto Estadual44. 844 de 2008: 

8. Com fundamento no§ 4° do artigo 34 do referenciado Decreto Estadual, protes1a 

o empreendimento pela juntada de outros documentos a qualquer tempo até o f m 

do processo. 

Pede e espera o deferimento. 

E SANITÁRIA -- RAIMG: 01-032048/D 

' 



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS ~Cl·)J("_).) ..) 
1 ~~~, 

Secretaria de Estado de l\4@to Ambiente e Desenvolvimento SustuÍtável 
Superintendência Regional de Meio Ambiente- SUPRAM/SM 

Oficio n.0 82612016 SUPRAM-SN: Varginha, 09 de sotcmb1 le 201 

Assunto: Notificação 
Processo: 439830/16 
Autuado: CURTUME TIGRÃO LTDA 
Auto de Infração: n.0 6064712016 

Prezado(a), 

A Subsecretaria de Regularização Ambiental, órgão da Secretaria de Estado de Mei 1 Ambiente ll 
Desenvolvimento Sustentável, em análise do Processo Administrativo acima mencionado, 
decidiu: 

Decide-se pela manutenção do auto de infração e consequente aplicação da penalid1 e de mL 
simples. com aplicação de atenuante no importe de 30%. 

Caso a <wtuação gere Reposição FlorestaVPesca v.sa estará recebendo dois (0~') OAE's p· 
pagamento. 

Lembramos que, nos termos da Legislação Ambiental, V. s~ dispõe até o prazo de \lencirnento d 
DAE, para efetuar o pagamento do valor atualizado da multa simples. sol pena c 

encaminhamento do processo para fins de inscricão do valor em divirj;, ativa cu c , "'ZC de ~ 
diã.::. para, querendo, apresentar recurso contra a decisão, a ser encaminhado pa1 a p endereç 
constante no rodapé. 

O processo administrativo encontra-se disponível nesta Superintendência para acp, st.. ao inte 
teor da decisão. 

Para demais informações, favor entrar em contato com a Diretoria Regional r .., Contra' 
Processual- Sul de Minas, no teletone (35) 3219.1973. 

Atenctosamente, 

CURTUME TIGRÃO L TOA 

A/C BIONA TURA ENGENHARIA E CONSULTO RIA AMBIENTAL 

AV. MO,..,SENHOR FELIPE. No 316- VILA DAL VA 

SÃO SEBASTIÃO DO PARAISO/MG 

CEP: 37.950-000 
....._ __ _ 

Aventda Ma'loel D1mz, 145- Industrial JK - 37062 780 - Varginha- MG - Tel: (35) 3; ~ Hl73 

r 
I 
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PARECER TÉCNICO AMBIENTAL 

EMPREENDIMENTO: CURTUME TIGRÃO 
CNPJ: 38 .651 972/0001-19 
ENDEREÇO: RUA IZOLDINA CÂNDIDA DE JESUS. 400- BAIRRO JOÃO 

XXIII. SÃO SEBASTIÃO DO PARAiSO, MG, CEP 37950-000 

RELATÓRIO 

Em sol1c1tação do senhor ADRIANO MARINZECK brasileiro, nasc1do aos 02/01 /1961, 

empresário , portador do RG M17 666 40 e CPF 799 877 -91, restdente e domtc11tado 
na rua Deputado Campos do Amaral. 638. centro. nesta ctdade de São Sebast1ão do 
Paraíso. MG. CEP 37950-000, aos 17/10/2016 realizamos uma visita técnica 
ambiental no empreendimento de sua propriedade denominado CURTUME TIGRAO 

L TOA CNPJ 38 651 .972/0001-19, Inscrição estadual 647 689197 0012. situado na 

Rua lzoldina Cândida de Jesus, 400. Bairro João XXIII . nesta cidade de São Sebastião 
do Paraíso. MG. CEP 37950-000 

A vistta técnica teve por objetivo avaliar as atuats condtções amb1enta1s da ernpresa 
sua regularidade ambiental . principalmente a gestão ambiental dos resíduos sol1dps 
líquidos e gasosos gerados pela empresa. 1 

Inicialmente cabe esclarecer que o empreendimento possui toda sua gestão arnb1ental 

(documental e fís1ca) sob orientação técnica da Engenheira Amb1enta, Bruna 
Aparec1da da Rocha, CPF· 080.679.196-90, com endereço na Rua Pinto Ribe1ro 571 

Centro São Sebastião do Paraíso. MG, CEP 37950-000 

Em visita ao empreendimento avaliamos o aspecto documental ambiental da eP1pr~sa 

Verificamos que o empreendirnento é possuidor da segu1nte documentação. 

BRUNA A_PARECIDA ~A ROCH:\ _ 1 
RUi'\ PINTO RIBEIRO. 571, CENTRO, SAO SEBASTIAO DO PARAISO, MG- CEP 3795'0 000 

TELEFONI:S: (35) 3531-7369 / (35) 98820-6432 _/ 
E-MAIL: bruengPrlht:lra@gmail.com I Renat a.padua(ãlhotrnai l.l llll l 



ESTRUTURA DOCUMENTAL 

A empresa possui Licença Ambiental, LO (Licença de Operação) n° 25'2016-SM 

expedida pelo Superintendente Regional de Meio Amb1ente do Sul de Minas José 
Oswaldo Furlaneto. para desenvolver a atividade prevista pela DN 74 como C-03-03-4 

(Fabricação de couro por processo completo, a partir de peles até o couro acabado. 
com curtimento ao cromo, seus derivados ou tanino sintético) 

O Curtume Tigrão é possuidor de Certificado de Outorga, exped1do pelo IG4.M 
(Instituto Mineiro de Gestão de Águas) para utilização do recurso hídnco referent' a 
um poço artesiano perfurado no interior do empreendimento; 

PossUI o certificado, sob vigência, emitido pelo IEF (Instituto Estadual de Florest~s) 
para queima de lenha na calde1ra da empresa. tendo em vista que possui uma .:aldeira 
que util1za a lenha eucalipto e café como fonte de energia; 

A ernpresa realiza anualmente a medição técnica referente ao controle da em1ss~o 

atmosférica da caldeira da empresa, apontando a em1ssão atmosfénca como dentro 
da regularidade dos valores permitidos pela legislação que rege o assunto: 

O Curtume Tigrão realiza rigoroso gerenciamento de resíduos sól1dos Tcdos os 
resíduos gerados pelo empreendimento são devidamente acondicionados no depósito 
temporário de resíduos sólidos da empresa, bem corno recebem posterior dest1naçao 
adequada para empresas devidamente licenciadas amb1entalmente; 

A empresa cumpre fielmente o monitoramento do tratamento do efluente industnal, por 
meio de processo físico-químico e, ainda. biológico, realizando análise laiJoratonrl 

mensalmente. (por meio de laboratório certificado). que demonstram a eficJt::ncla do 
tratamento do efluente industnal. Ressalta-se que estas análises são encarn nhadas 
mensalmente para a FEAM. tendo em vista que constituem condicionantes da 11cença 
amb1ental do empreendimento Avaliando as análises realizadas nos últimos 2 meses 

I 

conclui-se que a empresa em nenhum dos laudos excedeu qualquer valor perrn1tldo 
em lei. inclusive apontando excelente eficiência: 

O empreendimento possui, ainda, alvará municipal de funcionamento. exped1do pela 
Prefeitura Municipal de São St:bastião do Paraíso. MG. alvará expedido pelo Corpo de 

Bombeiro e o PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais); 

Verificamos. ainda . o registro de inscrição do empreendimento no IBAMA 'nstltuto 
Brasileiro de Melo Ambiente). bem como o seu certificado de regularidade tendo em 
vista o pagamento integral das taxas do IBAMA. bem como devida entrega d~s 
relatórios anuais; 

I 
Por fim constatamos que a empresa procede as entregas tempestivas das de::,élraçõt1s 
de carga poluídora e. também. do inventário de resíduos sólidos. conforme prevê a 
legislação amb1ental vigente . 

BRUNA APARECIDA DA ROCHA 
RUA PINTO RIBEIRO, 571, CENTRO, SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO, MG- CEP 37950-000 I 

TELEFONES: (35) 3531-7369 I (35) 98820-6432 
E-MAIL: bruengenheira@gmail.com I Renata .padua@hotmaii.Lom 
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Após a análise da documentação referenciada, passamos a vistoriar a emprt·- , sob 

um aspecto geral, buscando avaltar as condições ambientais do empreeno ' ~nto 
Nesta vtstoria técnica averiguamos o que segue. 

Depósitos de Produtos Químicos 

Próximo ás instalações do processo produtivo constatamos a presença < le uma 
edtficação coberta e com solo impermeabilizado destinada para depositar te Jc_ s os 
produtos químicos a serern utilizados no empreendimento. 

Avaliando as condições do ambiente verificamos que a mesma encontra-se de ttr _ dos 

padrões da Engenharia Ambtental. 

Depósito Temporário de Resíduos Sólidos 

Continuando a vtstona na empresa encontramos o depósito temporário de r =s Juos 
sólidos do empreendimento. O mesmo é coberto, com solo devicl t'l t9nte 
impermeabilizado, bem como possui canaletas para eventuais vazamentos d{ li Jl.Jtdo 
com destinação para a Estação de Tratamento de Efluente. Observamos qu~ c local 
encontrava-se bastante organizado e que possui placas tndicadoras separ<J: tu o os 
resíduos por seus respectivos tipos, a fim de facilitar a destinação 

Instalações da Caldeira 

A caldeira da empresa durante a vistoria que desempenhamos encontrava-se I ·a~ .• ante 

organtzada. 

Levando em consideração que a mesma é abastecida por lenha ver'tftcarnos o ·n. tlenal 
(lenha de eucalipto) estocado em um ambiente especifico para este fim. 

Estaçào de Tratamento do Efluente Industrial (ETEI) 

A Estação de Tratamento do Efluente Industrial do Empreendimento é pro eLda e 
operada com os processos fístco, químico e biológico 

O processo fístco constitui o melhoramento das condições do efluente por rnt-to de 
canaletas com o gradeamento e, a passagem da água por dtversas cux c1 s de 
decantação, onde o material pesado decanta, e ainda. conclui-se pela pass._. _,·_· ni do 
efluente pelo processo de floto-decantação. 

Conclumdo o processo fís1co o efluente é bombeado para dois decantador hvcal 
onde são adicionados produtos químicos típicos de tratamento de efluente in<~u~ ·r ai a 
exemplo de polímero e sulfato de alumínio, com o fim de separar todo o H)I,Jo do 
liqUido Com este procedimento encerra-se o processo químico. I 
Transcorrido o procedimento físico e químico o efluente. ainda. subme. · :e ao 
processo bio.ógico. O processo biológico do tratamento constitui o sistema Je IQdos 
ativados com areação. A empresa possui um reator com a reação que 1 ec -.~be 
e fluente e passa-se desta forma a depuração fina I O reator com a reação é to nadQ 
por grande colônia de bactérias que formam um método de aceleração da dt·pL.raçã 

da carga orgânica final do efluente. 

BRUNA APARECIDA DA ROCII.i'1 
RUA PINTO RIBEIRO, 571, CENTRO, SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO, MG- CEP 3795 ' 1
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No ato da vis1oria aval1amos. sob critica técnica, como mUlto boa as condrções ~o 
reator Observa-se que o mesmo encontrava-se com boa coloração e não demonstrou 
a presença de colônias de bactérias desintegradas t~ndo vista a boa areação ~o 
ambiente. 

Separação do Lodo 

O empreendimento possui un1 efrcaz procedimento da separação do lodo gerado peHa 
ETE Por meio de uma centrífuga separa-se todo o lodo que é encammhado para o 

depósito temporário de resíduos sólidos para posterior destinação fmal 

Processo produtivo 

Finalizando o trabalho de avaliação das condições ambientais do empreeno1mento 
procedemos a vistoria nas rnstalações do processo produtivo. Verificamos que a 

empresa encontra-se bastante organizada sem qualquer desajuste amb1e ntq~l, 

conforme pode ser observando nas fotos abaixo 

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 

Conforme relatório fotográfico abaixo se venfrca que o empreendrmento é 
extremamente organizado. uma vez que possui gestão ambiental documental e fisr ca. 

I. Área Interna da Indústria 

11 Ambiente destinado para o Processo de Pelagem 

111 Depósito Temporário de Vasilhames 

IV. Ambiente da Extração de Sebo 

V. Ambiente da oficina 

VI. Depósito Temporário de Resíduos Sólidos 
VIl Depósito de Produto Químico 

VIII Estação de Tratamento de Efluente Industrial 

Conclusão 

D1ante de todo o relatado pode-se assegurar, sob uma v1são técnrca que o 
empreendimento CURTUME TIGRÃO L TDA. CNPJ 398.651 .97210001-19, lr1sç1ç~o 

Estadual 647.689.197 0012, situado na Rua lzoldina Cândida de Jesus . 400. bairro 

João XXIII, nesta Cidade de São Sebastião do Paraíso MG, CEP 37 950-000 é urna 
empresa sob plena regularidade ambiental, nos moldes da legrslação arnb:entf!l 

vigente 

BI~UNA APARECI DA DA ROCHA 

HUA PINTO RIBEIRO, 571, CENTRO, SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO, MG- CEP 37950 -000 

TELEFOMS: (35) 3531-7369/ (35) 98~20-6432 
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Possu1 toda sua gestão ambiental (documental e física) sob orientação técnrc é. da 
Engenheira Ambiental Bruna Aparecida da Rocha. CPF; 080.679 196-90 c01 n 

endereço na Rua Pinto Ribeiro, 571, Centro. São Sebastrão do Paraíso MG C6P 

37950-000 
I 

Cerro exposto à empresa é possuidora de todas as obrigações documentais. e a ndZJ. 
o que é de fundamental importância, possui rigorosa gestão ambiental quanr ·) lJ IJ 

controle dos seus resíduos sól idos. líquidos e gasosos e o conseqüente cumpnP erlto 
integral das condicionantes da Licença Ambiental de Operação. I 

São Sebastião do Paraíso, MG, 11 de Outubro de 2016 

a Aparecida da Rocha Pádua 
En/en" eira Ambiental- CREA/MG: 124925/0 

/ 

tlRUNA APARECIDA DA ROCH/\ 
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/i' l Anotação de Responsabilidade Técnica- ART 
·~"" .~/ LeinO 6.496, de 7 de dezembro de 1977 

-"" 
~-MG 

V~a da Obra/SerVl•"O 

Pag1na 1/l 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais 

ART de Obra ou Serviço 
142016oooopoo3422339 

1. R~•ponsâv el Teçn1ço 

BRUNA APARECIDA DA ROCHA PADUA 
ntuiO prol IS~IOnal 
ENGENHEIRO AMBIENTAL ; 

2. Dadcs 00 Contrato 

Contratanl"· CURTUME TIGRAO LTDA 

Logracouro· RUA I ZOLDINA CANDIDA DE JESUS 

C10ad~ SÀO SEBASTIAO DO PARAISO 

Co~tralu Cete~rado em 

Sa1..,.) JOAO XXIII 
UF MG 

RN<' 1 40832 3630 

Registro O 4. O. 000012492 ~· 

CNPJ 38 651 972/0001-19 

N" 000400 

CEP 37950000 

V~lor 500,00 lipo de çon;ral~ntv FESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO 

3. Dados o a Obra/ServIÇO 

Lograr1nnro RUA IZOLOINA CANDIDA DE JESUS N'· 000400 

C1t1ade SÀO SEBASTIÃO DO PARAISO 

Oaa ·J~ 111ic1o 17/10/2016 f'lo?v•stio \le tennno 17/10/2017 

F1nal•dacll' AJ:o'.BIENTAI. 

Propnatano. CURTUME TIGRÀO LTDA 

4. !\\ v 1:;!ada Tàçnica 
1 - EXECUÇAO 

Bair10· JOAO XXIII 

IJI'· MG CEP .)79:.0000 

CNPJ 38. 651.972/ 0001-1~ 

PARECER, MEIO AMBIENTE, RELATOIUO DE MONITORAMENTO AMBIENTAL l. 00 un 

l'fhi; aco-clusãc \las al1'; u:lacas técn1cas o prol i~~1onal de·, ara proceder a ba~>~ •lesla AR T 

!i o~)'st•P, açót:!-s 
REFERE-SE A PAAECER TEOIICO AMBIE.'ITAL QUE AVALIA OS ASPECTOS AMBIENTAlS DO EMPREENDIMENTO .• . 

6 Declaraçõ~s 

7. Entidace de Classe 

SEM INDICAÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE 

B. J!tislnatura:lii ') 

j] ···~~J •• 'i1t 11:ç~oes ~74~tl 
/ 

deL/i)_ 

9. 1nl ormaçóes 

• A. Ml o v~t<J~ somente quando qLutaao~, l'tL~ a'ltQ ilpros.t-'1taç.ao do 
com prov+\nt& do P"'(JõJmen•o ou c<~nforênclan<l ::,.H c rJo Croo 
• A. OJuten~k.-ldud~: deste úocumen1o pode sgr ·~~f ~·:...K.Iõt " o tio•ll" 

www.r;r e:a·mg.otg.br ou WI!'WYILCOHiea.org tu 
• A guanJa da via assinaó:J d~ ART sor~ d~ r~ponW101~1J~o elo prçfiMtOnill Q 4.1~ 

c: o n frahmlo con, o objetr"'o de UoC\Jmantar v 11 1nculo c-o;Hr •• tL.<~I 

'iAU)!· l-A .~.~J.-•.: o:.~ t-~';'. , U - h:. L ' 

A~E: ~.1\'"rE . 

K: .. ~CREA·MG 
'N'NW crea·lllll org Dr 1 0800 03 tU 32 L...:.....· 

·.d CI <'!- ART 74,37 Reg1~1raoa en1 18/10/2016 Valor~ago 74,37 Na;S(> NUnl.:rr 00 0000 00 03382S:• 1 
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RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 

AMBIENTE INTERNO DA INDÚSTRIA 



AMBIENTE DESTINADO PARA PROCESSO DE PELAGEM 

DEPÓSITO TEMPORÁRIO DE VASILHAMES 



AMBIENTE DA EXTRAÇÃO DE CEBO 



AMBIENTE DA OFICINA 



DEPOSITO TEMPORÁRIO DE RES[DUO SÓLIDO (LODO, SERRAGEM, PODA LIXADEIRA, BORRA DE TINl.Al 


