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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. SECRETARI
DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL. SISTEMA ESTADUAL DE MEIO
AMBIENTE. CONSELHO ESTADUAL DE POLÍTICA
AMBIENTAL - COPAM. CONSELHO ESTADUAL DE
RECURSOS IIiDRICOS - CERH.

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE MEIO AMBIENTE E
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL SUPRAM
GRIÂNGULO MINEIRO E ALTo PARANAÍBA) I
FUNDAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - FEAM.

AL

5/SEÀ!A

o

ExcELENTÍsstua
COMPETENTE.

AUTORIDADE ADMINISTRATIVA

AUTO DE rNFRAÇAO 009936/2009.

BoLETTM on oconruÊNcrA 8104/2009.
Rtto TL Lho

COOPERATIVA CENTRAL MINEIRA DE
f-,nffCÍNfOS LTDA.-CEMIL, estabelecida na Avenida das Indústrias, 1090,
Distrito Industrial II, CEP 38.706-730, Patos de Minas-MG, endereço onde recebe suas
correspondências (notificações / intimações / comunicações), inscrita no CNPJ sob o no

42.942.23510001-42, Inscrição Estadual 0480.816956.0220, doravante designada mais
especificadamente como *DEFENDENTE', por seu Diretor Presidente, o Sr. JOÃO
BOSCO FERREIRA, brasileiro, casado, Engeúeiro Agrônomo, residente e domiciliado
ern Patos de Minas-MG, inscrito no CPF^4F sob o no 306.901.966-87 e titular da
Carteira de Identidade n" M-307.848 SSP/MG, que esta subscreve, vem,
respeitosamente, nos termos do Decreto Estadual 44.84412008 apresentar

D E FESA
ao Auto de Infração on epígrafe, lawado pela Polícia Ambiental da PM-MG em
29/09/20O9; pelas razões de fato e de Direito a seguir aduzidas.

-I],il/AP

Defese Cêmil- SIJPRAIVVFEAM - Â1009936 i I de ll -Versoem branco.
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I- DATEMPESTIVIDADE

Conforme disposto no Artigo 33 do Decreto Estadual 44.844/2008, bem como consta
expressamente do documento infracional lawado, o prizo para apresentação da Defesa
é o de 20 (vinte) dias, contados a partir da cientificação oficial do interessado, nos
termos do Artigo 36 do mencionado Decreto c/c Artigo 59 da Lei Estadual 14.18412002,
e na forma alusiva à contâgem dos prazos em geral (Artigo 184 do Código de Processo
Civil). Considerando que o recebimento de tal documento se deu ern 29109/2009, o
prazo pma manifestação encerra-se em 1911012009, segunda-feira.

II- DAS ATIVIDADES DADEFENDENTE

De início Excelentíssimo Julgador, firme-se que a DEFENDENTE é uma cooperativa
central, formada por outras quatro cooperativas singulares (agropecuárias), que atua no

segmento industrial de alimentos, tendo sua atividade perfeitamente regularizAda
e constantemente fiscalizada junto a todos os Órgãos Públicos Federais,
Estaduais e Municipais atinentes, monitorada essencialmente pelo Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento, estando devidamente inscrita no Serviço de
Inspeção Federal sob o n" 4422, já tendo inclusive. recebido, no desernpeúo de suas

atividades industriais, conceito "4" do mencionado Orgão Agropecuário Federal.

Firme-se que a cooperativa foi fundada em 1992 e sempre atuou com total
observância à legislação (lato), tanto é que se mantém e sempre se manteve em
perfeito funcionamento, sendo empÍesa idônea, agindo assim com total zelo a todos os
preceitos normativos aos quais é submetida. Do mesmo modo, todos os seus

colaboradores, bern como prestadores de serviços, são instruídos ao exercício adequado
de suas atividades, utilizando-se de ética e boa-fé, portando-se pela probidade e

seriedade profi ssional.

Destaque-se que a cooperativa direciona igual (senão até mais intenso)
comprometimento com a questão ambiental, sendo uma indústria que prima pela
incolumidade de todo o ecossistema envolto às suas dependências, a exemplo do

assíduo tratamento de efluentes que realiza em sua unidade industrial e do exercíCio
de suas atividades sob o pálio de Licença Ambiental.

A cooperativa, ciente de seus deveres e assumidora de suas obrigações, jamais se

arriscaria ao exercício inidôneo de suas atiüdades, sob pena de macular toda sua
história e causar ofensa ou danos à diversidade ambiental, que e essencial à sadia
qualidade de vida das presentes e futuras gerações.

DEFENDENTE mantém-se perfeitamenteNesse sentido, â
regularizada junto Órgãos Ambientais atinentes, negandoaos

Dêfêsâ Cemil- SUPRAM/FEAM - 41009936 f 2 de ll - Verso em branco



terminantemente ter praticado ato ou ter dado origem a fato qu
causasse ofensa ao meio ambiente, conforme aduzir-se-á na presente Defesa.

III- DOS FATOSO DO DIREITO E DA NÃO-INFRINGÊNCIA

A DEFENDENTE, en 2910912009, foi fiscalizada pela Policia Ambiental da PM-MG
que, tendo se dirigido à suas depardências industriais, afirma ter verificado a emissão
de resíduos líquidos sem tratamento adequado através de canais que caem diretamente
no Córrego Canavial (Zona Rural - Patos de Minas-MG), destacando que tal Íato
poderia vir a causar dano ao recurso hídrico mencionado, e as espécies vegetais e
animais; pelo que se impôs à cooperativa multa no valor de R$50.001,00 (cinqüenta mil
e um reais), atribuindo-se-lhe a prática da conduta típica prevista no Artigo 83, Código
122 do Decreto Estadual 44.844/2008, verbis:

Causar poluição ou degradação ambiental de qualquer natureza que resulte ou
possa resultar em dano aos recursos hidricos, às espécies vegetais e animais,
aos ecossistemas e habitats ou ao parimônio natural ou cultural, ou que
p§udique a saride, a segurança, e o bem estar da população.

Foi concomitanternente lavÍado Boletim de Ocorrência - B.O., com relato detalhado da

fiscalização.

3.1 Pela leitura do boletim de ocorrência fica claro que a fiscalização ambiental
(fl. 03, anexa), constatou a existência de dois tipos de líquidos lançados no órrego
canavial.

"... onde constalamos a existência de resíduos líquidos lançados sem
tratamento diretamente no córrego canavial. Tais resíduos possuem
dspecto viscoso e coloração escura. O referido resíduo líquido se encontra
carreado ao longo do refeido manancial, aonde constatamos também a
mortandade de muitos peixes".

Quanto ao líquido de coloração branc4 narrou-se como segue:

"... Ao percorrerrnos a margem esquerda do córrego canovial até próximo
á rodovia MGT 354, constatamos a existência de um canal que se iníciava à
jusante da empresa CEMIL (Cooperativa Central Mineira de Laticínios
Ltda.). Por este canal constatamos ainda considerável quantidade do já
citado resíduo líquido de coloraçõo escura. Consíaíamos que o líquido
branco éaniuLtlo das instalacões da emDresa CEMIL".

Dos trechos transcritos do boletim de ocorrência, constatados no próprio local
pela Policia Ambiental, é importante ressaltar que:

l
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l) O resíduo com aspecto viscoso e coloração escura não era oriundo das
instalações da DEFENDENTE. Sua origem também não foi esclarecida pela
fiscalização;

2) O líquido de coloração branca oriundo das instalações da DEFENDENTE
refere-se à rede pluvial, proveniente normalmente de águas da chuva e da
limpeza extema da empresa. Ressalte-se também que a rede fica junto à
rodoüa, encontrando-se com a rede pluvial dos demais estabelecimentos da
localidade;

3) Não se Dode vincular ue sequer houve oerícia. oue aa

mortândade de peixes afirmada pela fiscalizacão tem relacão com
ouaisquer dos liquidos encontrados. sobretudo com o líquido oriundo da
DEFENDENTE. iá que decorre normalmente de rede pluvial. Ressalte-
se ainda que sequer pode se falar que eventuais peixes encontrados sejam do
córrego, já que acima do local da fiscalização há um pesque e pague,
podendo tais peixes seron oriundos desse;

4) Imediatamente após a fiscalização a DEFENDENTE tomou todas as

providências de checagern intema de suas redes para verificar a ocorrência
de algum vazamento. Foi constatado, de fato, o rompimento de parte de uma
caixa subterrânea de efluentes, sendo que parte desse misturou-se à rede
pluvial; tratando-se portanto o fato, de um caso fortuito. As providàrcias da
empresa foram imediatas, após tomar conhecimento, restaurando as,

respectivas redes. !!gmais, efetivamente, o líquido de coloração branca n!{7
tem o potencial de.-degradação üpifrcado, ainda considerando que o"]
vazamento, além de pequeno, foi por um período curtissimo de tempo. )

AÍt. 393. (...)
Parágrafo riLnico. O caso fortuito ou de força maior verifica-se no fato
necessiLr:io, cujos efeitos nío era oossível eütar ou imnedir. Destacou-se.

No foco da figura dolos4 frise-se que é imprescindivel, para a configuração da
infringência ambiental atribuída à DEFENDENTE por meio do Auto de lrtfração, a
existência de vm querer malicioso voltado à prática de conduta desconforme a
legislação, consubstanciada na referida figura jurídica (dolo). Nesse ponto:

Entendem-se por dolo a consciência e a vontade de realização dos elementos
objetivos do tipo de injusto doloso (tipo objetivo). Dolo, como resolução
delitiva, é saber e querer a realizaçào do tipo objetivo de um delito. Age
dolosâmente o agente que conhece e gggl a realização dos elementos da
situação fática ou objetiva, sejam descritivos, sejam normativos, que integram
o tipo legal do delito. (...) dolo exige conhecimento (saber) e vontrde (querer).
Destaques nossos.

,)Ít ;§"t 
.d*$\
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Alem das considerações acima é mister ressaltar que não houve conduta dolosa
por pârte da cooperativa ante a emissão do líquido veriÍicado na fiscâlizâção. A
verificação da ocorrência do caso fortuito, veja-se a definição constante do
Artigo 393, Parágrafo Único da Lei 10.406/2002 (Código Civil Brasileiro):

ff
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(PRADO, Luiz Regis. Curso de Direito Penal Brasileiro. Volume l. 6. ed.
Paulo: Reüsta dos Tribunais, 2006)

Conforme danonstrado, a prática dolosa requer conhecimento e vontade por parte do
agente (in casü, a DEFENDENTE), como elementos essenciais à sua existência, o que
de fato não resta presente. A DEFENDENTE não procedeu suas atividâdes
industriais com o especial Íim de lesionar a legislação, de modo a incidir no tipo
objetivo (com

norma), já q
portamento adequado à produção de um resultado não querido pela

ue o fato ocorrido foi conseqüência de um infortúnio
havido unto a seu comDlexo industrial! De modo algum, reaÍirme-se,I

y.
houve conduta dolosa por parte da DEFENDENTE. Não é esse o animus da
cooperativa, senão não estaria perfeitamente regularizada junto a vririos órgãos públicos,
inclusive ambientais.

Desse modo, não incorreu â DEFENDENTE na prática da figura infracional
atribuída, já que não houve conduta voltada ao descumprimento de preceito legal,
ausente, de todo, a intenção de auferir vantagem ilícita ou prej udicar ottÍeÍn (dnimus

dolandi). Nesse sentido, inexistente o dolo. inexiste conseqüeúelllentqa
prática infracional afirmada correlacionada aos fatos ocorridos!

Não resta sequer imputável à DEFENDENTE a presença da
figura culposa, para fins de the atribuir prática infiacional ou responsabilidade
inerente, já que a culpa representa, ern suma, um resultado não almejado pelo agente,
que provocou o fato por imprudência, impericia ou negligência; umâ vez que tais
eventos também estão absolutamente extrínsecos ao caso fortuito acontecido.

No sentido exposto, para que fique de todo evidenciada a ausência de dolo e/ou culpa
por parte da DEFENDENTE diante do ocorrido - não havendo que se falar an
nenhuma conduta infracional praticada pela cooperativa e/ou qualquer responsabilidade
civil relacionada - cite-se analogicamente os artigos 186 e 927 do Código Civil
Brasileiro:

AÍt. 186. Aquele que, poÍ scão ou omissão volüntária, repliqência ou
imorudência, üolaÍ direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente
moral, comete ato ilicito.

An. 927. Aquele que, por âto ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem,
fica obrigado a reparáJo.

Portanto, resta evidente e é de pleno direito reconhecer que a
DEFENDENTE nã r r infr m ten e

^Dorque não há nenhuma com rovacão de oue o líouido de
coloracão branca tem qualquer Dotencial de deeradacão. até

esDaco de temoo de exooslcão. Ressalte-se também. oue a
fiscaliztção constatou a existência de líquido escuro e viscoso:

e§se não era oriundo da ln tal DEFENDENTE!

\í'-
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Seouer foi avaliado o notenci ooluidor do referido líouido

Destaque-se entÍetanto que diante da desventura verificada, preocupada e comprometida
com a execução de suas atividades, não se furtando ao cumprimento de suas obrigações,
a DEFENDENTE tomou imediatas orovidências para sânâr o ocorrido constatado
pela Íiscalização, conforme relatado no próprio boletim de ocorrência.

PELO NÃO COMETIMENTO DA INFRACÃO
ATRIBUÍDA DIANTE DO CASO FORTUITO
OCORRIDO E DAS PROVIDÊNCIAS
TOMADAS POR PARTE DA COOPERATIVA!

3.2 e DTTBNDENTE afirma que não causou degradação ambiental ott
sequer provocou a possibilidade de se causar danos ao recurso hídrico envolvido
(Cónego Canavial), pois a natureza e a magnitude do alegado dano ambiental junto ao

corpo de água receptor, não foram devidamente comprovados por análises laboratoriais
e/ou laudo tecnico correspondente (perícia), ernitidos por profissional habilitado.

Contrario sensu aduz o B.O. lawado, a mortandade de peixes no córrego atribuída aô

vazamento acidental dos resíduos carece de comprovação cientíÍica, podendo

ter sido ocasionada por vários motivos, tais como asfixia; depleção do oxigênio;
intoxicação por biocidas, como por exernplo os agrotóxicos, fenômeno esse muito
comum com a chegada do período chuvoso, quando esses produtos químicos são

carreados pelas águas pluviais até os corpos de água receptores; além da questão não

dirimida de os peixes identificados pertenceÍem realmente ao órrego canavial, já que

há no local um pesque e pague, o que poderia ter sido verificado pela fiscalização
ambiental no próprio local e tempo devidos.

A par da atribuição feita, deteúa-se que é imprescindível, para a imputação de

responsabilidade ao agente que se ajuíza causador do dano (assim considerada a

DEFENDENTE), a existência de vínculo entre a conduta ilícita e o alegado dano, ou
seja, o dano deve decorrer {!1Elg4gg@ da conduta ilícita praticada pelo indiúduo,
sendo pois conseqüência única e exclusiva dessa conduta; o que de fato não restou
evidenciado e comprovado pelos documentos infracionais emitidos.

\ \,,

tr

vlsco§o.

Trata-se, o referido liame acima elucidado, do NEXO DE CAUSÂLIDÀDE, elonento
necessário para se configurar a responsabilidade do agente que se atribui causador do

dano. uma vez inexistente documento comprobatório da degradação
ambiental e dos danos ao recurso hídrico atribuídos, inclusive a
mortandade de peixes aÍirmadâ, não restâ comprovado o nexo
causal entre o fato acontecido com a DEFENDENTE (caso ./

W
t
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fortuito) e o dano que aduz ter ocorridol não restando igualmente.
DOr COnSeqUencr a. a conÍisuracão da infracão a iental imoutada
à cooperativa!

Vale acrescentar que a própria Lei dos Crimes Ambientais (Lei n" 9.605/1998),
conforme se extrai de seu Artigo 19, determina a ulllização de perícia para a constatação
do dano arnbier$al, verbis:

ArL 19. À periciâ de constâtacão do dano ambiental, sempre que possível,
flxará o montante do prejuizo causado para efeitos de prestaçào de fiança e
cálculo de multa.

Segundo a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988:

AÍ. 5' Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza,
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a

inúolabilidade do direito à üda, à liberdade, à igualdade, à segurança e à

propriedade, nos termos seguintes: (...).
LV - aos litigantes, em processo judicial ou âdministrativo, e aos acusados em
geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e

recursos a ela inerentes (.-.). Destacou-se.

AÍt. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos
princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência
(...). Destacou-se.

Pela Lei 14.18412002:

AÍt. 2" A Administração Púbtica obedecerá, dentre outros, aos principios da
legalidâde, impessoalidade, moralidade, publicidade, finalidade, motivação,
razoabilidade, eficiência, ampla defesa, do contrâditório e da transparência.
Destacou-se.

Analogicamente, dispõe a Lei 9.78411999:

Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos
fatos e dos fimdamentos juridicos, quando: (...).
II - imponham ou agravem deveres, encargos ou sanções; (...). Destacou-se.

Em referência:

Neste contexto, a constâtâção do dâno e a sua dimensào tomam-se
determinantes para a solução da lide, o que, üa de regra, deverá ser apurado
por meio de perícia ambiental. (...). Na perícia ambiental, como já
mencionado, de forma geral, devem ser âpurados e quantiflcados todos os
danos causados ao meio ambiente, tais como ao solo, aos lençóis freáticos, à
fauna, à flora à paisagem, à saúde, à culhrra, entre outros. Destacou-se.
(MATTEI, Juliana Flávia. A perícia ambiental e a tutela juridica do meio

DeÍesâ Cemil - SI.TPRAM/FEAM - Al 009936 fl 7 de l3 - Verso em bÍanco.
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ambiente. Jus Navigandi, Teresina, ano 10, n. 1075, 11jun. 2006. Disponível
em: <http://jus2.uol.com.br'doutrina/texto.asp?id:8494>. Acesso em: 14 out.
2009).

Em jurisprudência cite-se, coÍn a devidd vênia, trechos de um Acórdão da lavra do
Exmo. Sr. Desonbargador Armando Freire, em Ação Civil Pública dirimida pelo
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (grau de Apelação), alusivo a uma
empresa que sequer tiúa licenciamento ambiental:

(..-) a demonstração do âl€gado dano é imnrescindível à procedência dos
pedidos iniciais e conseqüent€ condenação do apontado poluidor nas medidas
cabíveis. Afinal, constando dos autos provâ técnica concluindo pela
regularidade das atividades da empresa e pelo inexpressivo perigo de dano
ambiental, não há se cogitar de rqraração baseada apenas na possibilidade
indiciária da existência de dano (...).Vale dizer, porém, que a busca pela
efetiüdade do mandamento constitucional não pode fechar os olhos à realidade
demonstrada nos autos, cumprindo atribuir o valor que se deve à âdequâda
avaliação cientííica, sob pena de se promover o deseqülíbrio entre o
crescimento econômico e a preservação do meio ambiente, com base em
exageros que, conquanto sejam baseados em louvável intençào, acabam por
caracterizar uma visão equivocada, fundamentada em pÍesunções e elementos
indiciários colhidos no inquerito ciú1. (...) recoúeço que para eventual
condenâção bâstâriâ â Drovâ do dâno e do nexo câusâl êntre â atividâde dâ
emDresa ré € a deqradacão constatada (...). (...) só exige, para tornar
efetiva a responsâbilidâde, a ocorrência de dâno e a prova do vínculo
causal com a âtividade. O efluente liquido industriâl e sânitário lancado na

trâtâmetrto de essotos domésticos (...). Afinal, qualquer medida coercitiva
que üse à garantia constitucional do meio ambiente, que indubitavelmente
é um direito d€ todos, deve estâr fundâmentadâ em substrâto
Drobatório mínimo acerca da eminência de descumprimento do
referido mândamento constitucional, o que não se verifica nos autos.
Destacou-§e. (APELAÇÀO CÍVEL N" 1.0027.99.001692-81001 - COMARCA
DE BETIM - APELANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADO MINAS
GERAIS - APELADO(A)(S): REA IND COM LTDA - RELATOR: EXMO.
SR. DES. ARMANDO FREIRE. Data do julgamento: 1310212007).

AÇÀO CIVIL PÚBLICA. MTIo AMBIENTE. DAN0S. IMPRoCEDÊNCIA.
AUSENCIA DE PROVAS. A AUSENCIA de prova dos fatos apontados, de
que estariam â ocorrer danos ao neio ambiente e à ord€m urbanística,
impõe-se julgar improcedente o p€dido. Destacou-se. (Apelação Cível n.
1.0079.03.073893-8/001 - Comarca de Contagem - 6'Câmara Cível do TJMG
- Relator: DES. MANUEL SARAMAGO - Data do Julgamento: 20/09/2005).

Conforme demonstrado, considerândo ainda a reâlidade dos fatos, ou seja, o
inforhinio ocorrido, não resta Dresente nexo causal e acervo Drobatório imoutáveis
à DEFENDENTE. no sentido da prática infracionâl âtribuids!

I

rede coletora pública. náo ocasiona risco grave ou eminente à saúde
humana ou à comunidâd€ âquáticâ. umâ vêz ouê o Dróprio locâl onde se

encontra instalada a empresa não apresenta qualquer sistema de

Ainda em J urisprudência:
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A DEFENDENTE, no intuito de elucidar a questão e @mprovar ao Renomado Órgão
que não deu causa à eventualidade ocorrida (a despeito do anexo fotográfico ao B.O.
8104), extremamente comprometida com o exercicio de suas atiüdades, contratou
laboratório terceirizado para a realizaçáo de análises da água do Córrego Canavial, que

foi feita ern 30/09/2009, cuja ópia segue em anexo. As análises realizadas à
montante e à jusante do fortuito lânçamento do efluente da cooperativa gflg
registraram redução dâ concentração de oxigênio dissolvido no córrego, qual se

mânteve acima de Smg/l à jusante do lânçâmento. O referido valor é pois suÍiciente
parâ gârântir a sobrevivência dos Deixes e âtende aos limites estabelecidos pela

Deliberação Normativa Conjunta COPÀM/CERH n' I de 5/05/2009. Não houve
portanto, conforme a prova juntadan poluição ou contaminação da
água do córrego, o que por si só demonstra que a aÍirmada mortandade - se

eventualmente ocorreu em função dos resíduos verificados, registrândo que o
líquido escuro e viscoso não tem relação com a DEFENDENTE - não f0i
ocâsionada Dor forca do fato ocorrido com a cooDEratiYa. nao
cabendo tal imputação infracional à DEFENDENTE!

IGUALMENTE, PELO NÃO COMETIMENTO
DA INFRAÇAO +TRIBUIDA, SOBRETUDO
DIANTE DA AUSENCIA DE NEXO CAUSAL
ENTRE A CONDUTA HAVIDA E O DANO
AFIRMADO, À FALTA DE LAUDO
COMPROBATORIO TÉCNICO JUNTO AOS
DOCUMENTOS INFRACIONAIS E ANTE A
PROVA LABORATORIAL JUNTADA PELA
DEFENDENTE!

3.3 Oe outro norte Excelentíssima Autoridade, como prova de suas lisura,

mister considerar que a DEFENDENTE encontrâ-se
perfeitamente licenciada no Órgão Ambiental competente (L.o.
694/2003, válida até 12112/2009). Adernais, conforme consta do proprio 8.O., a
cooperativa possui vigentes Certificado de Registro do LE.F.; F.O.B.; Autorização para
perfuração de poço tubular; Outorga de Direito de Uso de Águas Públicas Estaduais,
bem como Recibo da Entrega de Documentos referente ao processo de renovação de
L.O. e Recibo da Entrega de Documentos referente a processo de Outorga. Portanto, a
vasta documentação apresentada oportunamente à Polícia Ambiental PM-MC

Defesa Cemil - SUPRAIi,UFEAM - Âl 009936 i 9 de 1l - VeÍso em branco

Nesse sentido, não houve danos à faun4 à flora e nern indicios de extinção de espécies,

em afionta à legislação ambiental; ou seja, o infortúnio havido [ão afetou
desfavoravelmente a biota do ecossistema aquático local! Bm
conseqüência, não há que se falar em degradação da qualidade ambientâl.
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dernonstra que a cooperativa mantém totalmente regularizada sua
parte ambiental.

Firme-se que a DEFENDENTE opera corretâmente o sistema de tratamento do
efluente industrial e que foi uma das primeiras e Minas Gerais a cumprir as três etapas
do licenciamento (LP / LI / LO).

Em reverso do que afirmou-se no B.0. (Í1.04/04), a DEFENDENTE vem cumprindo
Íielmente o progrâma de automonitorâmento, objeto da Condicionante n' 8, da
referida Licença de Operação n" 69412003, como comprovam as correspondências
anexas, referentes ao ano de 2009, protocolizadas mensalmente na FEAM. Totalmente
descabida, desta forma, a afirmação de descumprimento de qualquer condicionante, o
que de fato não ocorreu.

Inquestionáveis portânto, a boa-fé e seriedade da DEFENDENTE
no exercício de suas atividades, sendo uma empresâ altamente Dreocupada com a
questão ambiental, tanto é que está com suas licenças / outorgas perfeitamente
vigentes!

IGUALMENTE, PELO NAO COMETIMENTO
DA INFRACÃO .ITNTSUÍN,ÀI

3.4 Cumpre frisar que a cooperativa não tem nenhum passivo
ambiental. o que comprova que a DEFENDENTE jamais agrediu ou causou danos
ao meio ambiente, comprovando do mesmo modo sua responsabilidade social com os
aspectos amtrientais.

IV- DO NÃO CABIMENTO E DÀ INEXICÊNCM DA MULTA
APLICADA

Nos termos de todo o conteúdo da presente Defesa e conforme o apaÍato legislativo
mencionado, insta considerar que, diante dos pilares da legalidade e moralidade
administrativa, a motivação é requisito obrigatório aos âtos administrativos que
afetem o interesse individual do administrado. Tanto é verdade que a Constituição
Federal consagrou como princípio a moralidade, consubstanciando que a atuação dos
Orgãos Administrativos fique plenamente demonstrada pela exposição dos motivos do

ato, seja, pela existência de justiÍicâtiva e documentos probatórios
hábeis.
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IGUALMENTE, PELO NÃO COMETIMENTO
DA INFRACÃO ATRIBÚDA!



Em sendo assim, I multa aplicada à DEFENDENTE não possui
motivação. limitando-se apenas a dar o enquadramento do fato
(firme-se, fortuitamente ocorrido, sem qualquer dolo ou culpa por
paúe da cooperativa), sem ter sido demonstrada correlação com o
dano aÍirmado e, tampouco, sem se cârrear de prova técnica
contundente.

Nesse sentido, nao n ln n orI
conseguinte. o alegado dano ambiental carece de fundamentacão
(motivação), consistente no ex.une do fato e do direito a fim de se construir bases
lógicas e conteúdo probatório especializado passível de embasar o cometimento da
inliação.

Portanto, lm rt e a multa a está eivada der
sobretudo pela falta de motivação, sendo totalmente descabida e inexigível.
ursrndo ser desconstituída. Os fatos relatados. não se amoldam

:
:

LOf

s/5

uer de lon eaoti ol nao odendo desta form fazer-se

A conceituada doutrinadora Maria Sylvia Zanella Di Pietro enumera os elementos do ato
administrativo, quais sejam, "sujeito", "objeto", "forma", "motivo" e "finalidade";
firmando nesse sentido qlue, sem a contergência desses elementos não se aperfeiçoa o
ato e, conseqüentemente, não terá condições para produzir eíeitos válidos (DI PIETRO,
Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 19. ed. São Paulo: Atlas, 2006).

Conforme exposto, considerando os termos da presente Defesa e a falta de qualquer

requisito do ato administrativo, é de pleno direito reconhecê-lo maCülad0, cabendo
ser desconstituído.

PELO UÃO COTVTOTIMENTO DA INFRAÇÃO
ATRIBUIDA. ANULANDO / EXCLUINDO A

V- DAS ALEGAÇOES FINAIS E DOS PEDIDOS

Conforme demonstrado no conteúdo da oresente Defesa e nos termos dos
documentos colacionados (especialmente o conteúdo do Boletim de Ocorrência e a
análise da água à montante e à jusante do lançamento), a DEFENDENTE ratifica
que - além de ser decorrente de caso fortuito e por curtíssimo período de tempo (já
que as ações foram imediatas) - o líquido de coloração branca não tem o potencial
de degradação que pudesse enquadrar os fatos ao tipo infracional.

Deíesa C€mil- SUPRAM/FEAM 41009936 fl I I de I I - Verso em bÍenco.

qualquer afirmacão de infracão.

PENALIDADE APLICADA!
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Ademais, foi constatada a existência de líquido viscoso e escuro; não oriundo dâ
DEFENDENTE, que talvez tenha o potencial de degradação constânte da norma
ambiental.

Entretanto, considerando que não houve perícia que conjugasse a ânálise dos
resíduos encontrados; seu potencial poluidor; análise da qualidade da água do
córrego antes e após receber os resíduos e âindâ; o real motivo da afirmada
mortandâde dos peixes através de sua análise eom subsídio em laudo técnico-
pericial, que inclusive é imperativo na Lei dos Crimes Ambientais - não se pode
sequer alirmar que há qualquer vínculo entre os resíduos, sobretudo os oriundos
da DEFENDENTE com a eventual mortandâde de peixes ou possível degradação
ambiental posterior. Não restou, desse modo, conÍigurada a lesão ou prejuízo à
biota do ecossistema aquático local.

A cooperativa demonstrou estar devidamente habilitada quanto aos quesitos
ambientais para exercício de suas atividades, além do incomensurável fato de não
possuir quaisquer passivos ambientais.

EX pOSitis, tendo-se afirmado tudo o mais concorde a verdade e procedido

com clareza, lealdade, urbanidade e boa-fé, cumprindo assim a DEFENDENTE para
c,om seus deveres, nos termos do Artigo 9o da Lei 14.18412002, considerando ainda seus

direitos, especialmente o disposto no artigo 8', IV dessa mesma Lei,

RESPEITOSAMENTE REOUER O ACATAMENTO DA
PRESENTE DEFESA. DESCO STITUINDO-SE A INFRACÃO
ATRIBUIDA. POR NAO SE ENoUADRAREM OS FATOS

INFRACÃO. E AI\ULANDO.SE / EXCLUINDO-SE PoR
CONSEGUINTE A MULTA APLICADA ARQUTVANDO-SE
PLENAMENTE O AUTO DE INFRAÇAO 009936/2009 E TODA
DOCUMENTAÇAO RESPECTM, em respeito às questões de fato e de

Direito expostas na presente Defesa; por serem essas as medidas que mais culminam
com a realização do Direito e da Justiça!

PROTESTA-SE pela possibilidade da juntada de outros
documentos probatórios, até a conclusão dos autos à Autoridade Julgadora, nos termos
do Artigo 33, § 4" do Decreto Estadual 44.84412008.

>> Documen tos anexados:
Cópia do C.N.P.J. da DEFENDENTE (l folha);
Estatuto Social da DEFENDENTE (25 folhas);
Ata de Eleição da Diretoria da DEFENDENTE (5 folhas);

1

DeÍêsâ Cemil- SUPRAM/FEAM - 41009936 ll I2 de 13 - Vêíso em bíenco.

RELATADOS NO TIPO LEGAL. AIIULANDO O AUTO DE
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Análises da água à montante e àjusante do Córrego Canavial (6 folhas);
Folha 03/04 do Boletim de Ocorrência Lavrado (l folha);
Documentos de Monitorização da E.T.E. e correspondências protocolizadas na
FEAM, comprovando a regularidade da empresa ( I 6 folhas).

Total de folhas anexadas: 54.

Nesses termos,
pedeDEFERIMENTO!

Patos de Minas, 19 de outubro de 2009.

JOAO
r Presidente

Deíesâ Cemil- SUPRAÍVUFEAM - Âl 009936 fl ll de ll - VeÍso em bÍanco.
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Parecer Técnico GEDEF no 02/2018
Processo COPAM no 003921 996/008/20't 0

:FGAM
P.olocd
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A Cooperativa Central Mineira de Latícínios LTDA - CEMIL localiza-se em Patos de Minas e realiza a

ativtdade de preparação de leite e fabricação de produtos de laticínios, o empreendimento é Classe 5 e

pprte G (Grande), conforme verificado no Processo Administrativo ne 0O39211996/OO7|2Cf9,

formalizado no período da Autuação.

A 1Oe Companhia PM lndependente do Meio Ambiente e Trânsito foi acionada a comparecer na

Fazenda Manancial no qual foi verificado o lançamento de efluentes sem tratamento no Córrego

Manancial, primeiramentê foi verificado efluente de característica viscosa e coloração escura e foi

verificado também a mortandade de muitos peixes.

Foi verificado um canal que carreava uma grande quantidade de líquido de coloração branca e

considerável quantidade do líquido de coloração escura.

Foi constatado que o líquido de coloração branca era das instalações da CEMIL.

O Vice Presidente da CEMIL foi informado das irregularidades constatadas, vindo este a acompanhar a

Íiscalização e apresentou documentos que comprovasse a regularização ambiental da Cooperativa, foi

verificado pelo agente fiscalizador que o item 8 das condicionantes do licenciamento ambiental -
Executãr o programa de automonitoramento definido pela Feam - não foi umpridoT porém foi

Po rteCódigo Cla sse

5+74l2OO4

Empreendedor: Cooperativa Central Mineira de Lâticínios ITDA - CEMIt

Empreendimento: Cooperativa Central Mineira de

Laticínios LTDA - CEMIL

Atividade: Preparação do Leite e Fabricação de Produtos

de Laticinios

CNP J : 42.9 42.235/ OOOL- 42

Endereço: Avenida das lndústrias, ns 1090, bâirro Distrito lndustrial ll

lvtunicíiio: Patos de Minas/MG

Referência: DEFESA AO'AUTO DE lttFRAçÂO Ne (XXr688/2ür8 lnfração: Gravíssima
.Classe N5o infoímada no Aüto dê

lnf.âção nem9936/2009, porém

Autor:

Rodrigo Carvalho Cevidanes- Masp 1.367.608-5

Analista Ambiental
.--'-

Assinatura
L(

/Data

De Acordol

Alessandra Jardim dé Souza - ÍúASP 1.227.431-2

Gerente de Monitoramento de Efluentes - GEDEF

nssinatura:üPl,ta- 
'

oata .Jl r 06 r tl
Visto:

Thiago Higino Lopes da Silva - MASP 1.309.428-9

Diretor de Gêstão da Oualidade e Monitoramento Ambiental - DGOA
l{"1

o.r^,L-Y-,0t2-l{ -

Assinatura

q,6

DN

GD-01-06-6
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, vgificado também que a Cooperativa já havia sido autuada administrativamente por essa

-^irregularidade (Al Ne 009936).

Na época foi informado que ã empresa continha um quadro de 370 funcionários e produção de

4OO.0OO Litros/dia de produtos diversos.

Foi informado pelo Sr. Airton Soares de Melo, gerente industrial e responsável técnico que

possivelmente houve o vazamento na estrutura da empresa, causando o incidente.

A defesa da Cooperativa Central Mineira de Laticínios LTDA - CEMIL levantou as seguintes questões

técnicas:

. Q.ue o resíduo viscoso e de coloração escura verificado pelo agente fiscalizador não en
proveniente da CEMIL e sua origem não foi esclarecida;

.'Queolíquidobrancoverificadopeloagentefiscalizadoreraprovenientedaredepluvial,clluva

e limpeza da empresa;

o Que não havia vinculo entre o líquido branco e a mortandade de peixes;

o Que não haüa comprovação que o líquido de coloração branca tem qualquer potencial dê

degradação.

Conforme relatado no BO 8104/2009, foi constatado que o líquido branáo erá das instalações da

Cooperativa Central Mineira de Laticínios LTDA - CEMIL, conhecimento esse que corrobora com a

inÍormação do gerente industrial, Sr. Airton Soares de Melo, que o incidente foi causado pelo possível

vazamento na estrutura da empresa.

Considerando a não possibilidade deverificar a origem do resíduo viscoso e de coloração escura.

Considerando que o fato do vazamento do efluente de laticínios sem tratamento já basta para

caracterizar o dano ambiental, e qua a coloração branca verificada pelo agente fiscalizador fortalece o ,

costatado, pgis essa coloração é uma das características do efluente de laticínios.

Considerando que os efluentes líquidos oriundos da indústria de laticínios englobam os efluentes

sanitários e as águas pluviais captadas na respectiva indústria.

Rubrica dâ Autor Paíêcer Técnaco §EDEF ne02/2018
Processo COPÂM ne 0O392/19961@8l2OfO

;
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Considerando que os pàdrões para lançamento de efluentes líquidos conforme a DN CoPAM

OUZOO8 acerca da Demanda Bioquímica de Oxigênio, quando desconsiderado os casos de tratame

com percentual de remoção, tem seu valor máximo fixado em 50 mg/1.

Considerando que conforme veríficado no Guia Técnico Ambiental da lrydústria de Laticínios realizado

pela Federação das lndústrias do Estado de Minas Gerais - FIEMG e pela Fundação Estadual de Meio

Ambiente - FEAM, que a Demanda Bioquímica de Oxigênio do efluente de laticínios pode chegar até a

6.000 mg/f, valor esse 100 (cem) vezes maior ao máximo fixado pela DN COPAM/CERH 0U2008

supracitada.

Considerando que o lançamento do elfuente com alta concentração de DBO lançado em natura no

curso d'água pode ocasionar a mortandade de peixes.

Considerando que os Relatórios de monitoramento dos trechos a montante (Pá9. 50) e a jusante (Pág.

53) do empreendimento apresentam data de coleta da amostra posterior.a 1 dia da constatação do

fato, cabendo ressaltar ainda que, normalmente, a produção de efluentes líquidos se dá de forma

intermitente e assim ocorrem variações de vazões horárias e sazonais de acordo com o ciclo de

produção do laticínio.

Considerando quea infração em desfavora Cooperativa Central M ineira de laticínios LTDA - CEM lL foi

baseada no Decreto 44844/ 2008, Art. 83, Anexo l, Códígo 122, no qual versa:

_ 
"Causar poluição ou degradação ambiental de qualquer natureza que resulle ou

possa resultar em dano aos recursos hídricos, às espécies vegetais e

animais, aos ecossistemas e habitats ou ao patrimônio natural ou cultural, ou

que prejudique a saúde, a segurança, e o bem estar da população." (grifo

nosso)

Rubrica da Autoí Parecer Técnico GEDEf ns02l2018
Processo COPAM ne 00392/7996/ú8/2010

Desse modo, considerando os fatos e os relatos acimaj os argumentos apresentados pela defesa da

Cooperativi Central Mineira de laticínios LTDA - CEMIL não descaracterizam tecnicamente a infração

cometida. Portanto, este parecer sugere a manutenção do Auto de infração Ne 0006gg/200g.
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FOLHA DE DESPACHOS

Ne 008/2018

Destinatário: Diretoria de Gestão da Qualidade e Monitoramento Ambiental

Belo Horizonte, 22 de junho de 2018.

Prezado Diretor,

Encaminho, para conhecimento e avalÉção o.Pareter Técnico GEDEF np O2/2O1:8i acerca da

defesa do Auto de lnfração ne 000688/2008 - Cooperativa Céntral Mineira de Laticínios - CEMII-.

ile Souza

Gerente de Mon ramento de Efluentes

ffir#{ffi*'fffi
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

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

Gabinête
Núcleo de Autos de lnfração

PROCESSO No: 00392/1 996/008/2010

ASSUNTO: Al No 09936/2009

INTERESSADO: COOPERAT]VA CENTRAL MINEIRA DE LATICINIOS LTDA -
CEMIL

PARECER JURIDICO

(
u
o

]J

I. RELATORIO

, O empreendimento foi autuado pela prática da infração tipificada no art..83, anexo I,

código 122, do Decreto n" 44.84412008, nestes moldes;

"Causar degradação ambiental através da emissão de residuos líquidos
(um de coloração branca e outro de coloração escura e aspecto vlscoso),
sem tratamento adequado. através de canais que caem diretamente no
corego Canavial (Zona Rural - Patos de Minas/ttlG) podendo vir a causar
dano a este recurso hídico, às espécles vegetais e animais."

A defesa foi apresentada tempestivamente pelo empreendimenlo, @záo pela qual
passa-se a análise do mérito; ressalvando-se o disposto no art.63 do atual Decreto
n' 47.38312018, que autoriza a autoridade competente, a seu critério, adentrar ao
mérito mesmo que não atendidos requisitos formais da defesa.

Foi alegado em defesa, resumidamente:

- Que se mantém regular junto aos órgáos ambientais;

- que o resíduo com aspecto viscoso e e,oloração escura não era oriundo das
instalaçôes da defendente ;

- que o liquido de coloração branca oriundo das instala@es da defendente refere-se
à rede pluvial;

. Cidade Administrativa Tancredo Neves
Rodovia Papa João Paulo ll, 4í43 - Edificio Minas -1o andar - BaiÍÍo Sena Verdê' TeleÍone: 391í1231 - Cep: 31630-900 - Belo Horizonte / MG

home page: www.meioambiente.mg.gov br
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Foi aplicada multa simples de R$ 50.001,00 (cinquenta mil e um reeis), considerando
a classificação gravíssima da infração e o porte grande do empreendimento.
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Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
Fundação Estadual do Mêio Ambiente - FEAM
Gabinete

úcleo de Autos de lnfração

- que não causou degradação ambiental e que nâo se pode vincular a mortandade de
peixes com o liquido oriundo da empresa autuada, inexistindo nexo causal e laudo
técnico comprobatório;

- que foi constatado, após a fiscalização, o rompimento de uma caixa subterrânea de
efluentes da empresa, sendo que parte misturou-se à rede pluvial, não se tratando,
por conseguinte, de conduta dolosa;

- que a análise dê laboratório contratado concluiu que não houve redução da
concentraÉo de oxigênio dissolvido no córreg o, Íazâo pela qual nâo ocorreu pduiçao
ou contaminaçâo;

- que a multa aplicada esta eivada de vício por falta de motivação.

Assim, passamos à análise da peça defensiva, em observância aos princípios do
contraditório e ampla defesa (autos numerado§ de fls. 01 a 78).

II- ANÁLISE JURíDICA

lnicialmente; cumpre ressaltar, que o empreendimento autuado náo apresentou
motivos ou provas capazes de afastar a autuação e sua responsabilidade.

A Cemil inaugura sua defesa sob ô pálio de atendimento à legislação ambiental, '
especialmente no que diz respeito ao objeto da autuação, isto e, quanto aos efluentes
gerados pela unidade industrial. Todavia, a seguir será demonstrada que a referida
alegação não corresponde à realidade percebida pelo agente fiscalizador estatal.

Conforme o Boletim de Ocorrência no 8104/2009, foi constatado "a existência de
resíduos líquidos lançados sem tratamento diretamente ao cónego canavial". Os
resíduos lançados irregularmente foram detalhados pelo fiscal ambiental, nestes ^,
termos:

"Íals residuos possue/n aspecfo yrscoso e coloração escura. O refeido
resíduo liquido se ehantra caffeado ao longo do refeido manancial, aonde
constaÍamos também a moftandade de muitos peixes."

Em ato continuo, ao percorrerem à margem esquerda do cónego Canavial, também
foi constatado a existência de um canal iniciado à jusante da empresa Cemil, que
carreava grande quantidade de líquido de coloraçâo branca, sendo encontrado em
vários pontos do canal a presença de considerável quantidade do já citado líquido
escuro.

Para se desincumbir da autuação, o empreendimento afirma, em defesa, qr:e o
resíduo escuro e viscoso não era oriundo de suas instalações e. que o líquido de
coloraçâo branca era proveniente de águas da chuva e da limpeza externa da
empresa (rede pluvial), contudo não fez prova do alegado.

Cidade AdministÍativa Tancredo Nêves
Rodovia Papa Joáo Paulo ll,4í43 - Edificio Minas -'lo andar - BairÍb SerÍa Vêrde

Telefone: 3915-1231 - Cep: 31630-900 - Belo Horizonte / MG' home page: www.meioambiente.mg.gov.br
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Fundação Estadual do Meio Ambiente - FEAM

GabÍnete
Núcleo de Autos de lnfração

Ora, como é cediço, os atos administrativos, gozam das presunçôes da leg
veracidade, que invertem o ônus da prova, transferindo ao autuado a incum U

.fazer prova de que o ato administrativo se desVia .da realidade. No presente caso,
ressalta-se, que o agente fiscalizador apurou th /oco"'o lançamento de efluentes sem
o devido tratamento, provenientes diretamente da instalação da Cemil.

Outrossim, a própria Cemil confessa na peça defensiva que "foi constatado, de fato, o
rompimento de parte de uma caixa subtenânea de efluentes, sendo que parte desse
misturou-se à rede ptuviat". E o que previamente já afirmava o agente fiscalizador no
B.O no 8104/2009. Assim, no mínimo, verifica-se conduta negligente da empresa com
o meio ambiente, haja vista a obrigação pelo constante monitoramento a ser feito em
toda sua estrutura física; restando conÍigurado, portanto, o nexo de causalidade.

Na sequência, a Cemil aduz que náo §e pode afirmar a ocorrência de degradação
ambiental, com mortandade de peixes, tendo em vista a inexistência de laudo técnico
comprobatório que repute à empresa a responsabilidade; todavia, a alegação não
merece guarida. lsso porque, pela inteligência do art. 3o da Lei da Política Nacional do
Meio Ambiente (Lei no 6.938/1981), para configuração da poluição/degradação basta
o lançamento de matérias em desacordo com o padrão estabelecidg ambientalmente
e .até mesmo a mera alteração física/estética do meio ambiente, vejamos alguns
trechos conceituais da Lei no 6.938/1981 :

"Art 30 - Para os fins preyistos nesta Lei, entende-se por:
(...)

ll - degradação da qualidade ambiental, a alteração adversa das caracterísücas
do meio ambiente;

lll - poluição, a degradação da qualidade ambiental resultante de atividades que
di reta ou ind iretam ente :

, a) prejüdiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da população;
b) ciem condições adversas âs aÍlyrdades sociais e econômicas;
c) afetem desfavoravelmente a biota:
d) afetem as condições esÍéÍicas ou sanitárias do meio ambiente:
e) lancem'matérias ou energia em d*acordo corn os padrõ* ambientais
estabelecidos; " (grifo nosso)

É o que, também, aponta o Parecer Téôrúco no 0212018 da Gerencia de
Monitoramento de Efluentes da FEAM, nestas palavras:

'O fato do vazamento do efluente de laticínios sem tratamento já basta para
caracteizar o dano ambiental, e que a coloração branca verificada pelo
agente fiscalizador fortalece o constatado, pols essa coloração é uma das
características do efluente de laticÍnios"

)

E ainda, o farecer da GEDEF/FEAM, explicou que a Demanda Bioquímica de
Oxigênio do efluente de laticínios pode chegar até a 6.000 mg/L, valor 100 (cem) vezes
maior ao limite máximo Íixado pela DN COPAM/CERH 01/2008, sendo que o

Cidade AdministÍaüva Tancrêdo Neves
Rodovia Papa João Paulo ll, 4143 - Ediricio Minas -Ío andar - Bairro Sena Verde

Telefone: 39í+123í - Ced: 31630-900 - Beto Horizonte / MG
home page: www.meioambienle mg.gov.br
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Gabinete
Núcleo de Aútos dê lnfrâção

lançamento em natura no curso d'água pode ocasiona.r a mortandade de peixes e,
concluiu que a coleta da amostra realizada pela empresa não foi suficiente para
afastar a degradação observada.

Ao final, o empreendimento ãlude faltar motivação para aplicação da penalidade,
porém, sem nenhuma azáo. A motivação dos atos administrativos consiste na
aprêsentação por escrito dos fundamentos fáticos e jurídicos justificadores do ato
exarado pela Administração Pública. No caso dos autos, verifica-se que o agente
fiscalizador muito bem delimitou, tanto no Boletim de Ocorrênôia quanto no nuto Oê
lnfração, a conduta irregular da empresa e o resultado do dano ambiental ocasionado.
Assim, o auto de infração e o processo administrativo encontra-se devidamente
lastreado.

Fica dispensada a análise juridica da Procuradoria da FEAM, conforme revogação do
inciso V, do art. 1 3, do Decreto no 45.82512011 e Parecer Jurídico da Advocacia Geral
do Estado de Minas Gerais no 15.50712015.

u - coNcLusÃo

Ante o exposto, Íemetemos os autos ao Presidente da FEAM e opinamos que seja
mantida a penalidade de multa simples no valor de R$ 50.00í,00 (cinquenta mil e _
um reais), em consonância com o art. 83, anexo l, citdigo 12i, do Decreto no -
44.U4t2008.

PRO aL0 cÁBtHETE DA FtAÀr

E o parecer.

A COnSr0eraçao supenor.

Belo Horizonte, '19 de outubro de 2018.

orr_t1t*9t-4x
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Cidade Administrativa Tancredo Nêves
Rodovia Papa João Paulo ll, 4143 - Edificio Minas -'lo andar - Bairro Serra Verde

Teleíone: 3915-1231 - Cêp: 31630-900 - Bêlo Horizonte / MG
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Assim, verifica-se que a autuação obedeceu aos parâmetros legais.

lsto posto, opinamos pela manutenção da penalidade de multa simples no valor de R$
R$ 50.001,00 (cinquenta mil e um reais), considerando a classiÍicação gravíssima da
infração, o porte grande do empreendimento, tudo em observância ao art. 83, anexo
I, código 122, do Decreto n" 44.84412008.



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

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

Gabinetê
Núcleo de Autos de lnfração

PROCESSO No 00392/1 996 t008t2010

AUTO DE TNFRAÇÃO no 09936/2009

AUTUADOS: COOPERATIVA CENTRAL MINEIRA DE LATICINIOS LTDA - CEMIL

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

d.o art. 16-C § 1o da Lei no7.772 de 8 de setembro de 1980, e tendo em vista o Parecer

Jurídico, decide manter a penalidade de multa simples no valor de R$ 50.001,00

(cinquenta mil e um reais), em consonância com o art. 83, anexo l, código 122, do

Decreto n" 44.84412008.

:FEAM_
âotorolo É n -rrl', ít./ ) r.,11'

OE

Jh"Belo Horizonte de

Eduard P
Presi da FEAM

ercini Re

Odade AdministÍativa Tancredo Neves
Rodovia Papa João Paulo'll, 4143 - EdiÍício Minas -le.andar - Bairro SeÍra Verde

Têlefone: 39íS1231 - Cep: 31630,900 - Belo Horizonte / MG
l,oíne páge: www.meioambiente.mg gov.br

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

apresentar Recurso ou efetuár pagamento, sob pena de inscrição em dívida ativa do

Estado. Dê ciência ao interessado na forma da lei. Em seguida devem ser observados

os trâmites processuais.
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. SECRE
ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESEI\TVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL. SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE.
CONSELHO ESTADUAL DE POLÍTICA AMBIENTAL - COPAM.
CONSELHO ESTADUALDE RECURSOS HÍDRICOS - CERH.

SI]PERINTENDÊNCIA REGIONAL DE MEIO AMBMNTE E
DESEIWOLVIMENTO SUSTENTÁVEL _ SUPRAM (TRIÂNGULO
MINEIRO E ALTO PARÂNAÍBA) / FUNDAÇÃO ESTADUAL DO
MEIOAMBIENTE. FEAM.

CNR/COPAM EXCELENTISSIMAS
ADMINISTRATTVAS COMPETENTES.

AUTORIDADES

RECEBEiIOS
NAUFEAM

-&J-JLl-txÂuro DE rNFRAÇÃo oosssozoos
!t1..

ASSTHAÍln

BOLETIM DE OCORRENCIÂ 8T04/2009

pRocESSO ADM. COMPAM 00392 I 199 6 t008/2010

COOPERATTVA CENTRAL MINEIRA DE LATICÍNIOS
LTDA.-CEMIL, estabelecida na Avenida das Indústrias, 1.090, Distrito Industrial II, CEP
38.706-730, Patos de Minas-MG, endereço onde recebe suas correspondências (notificações /
intimações / comunicações), inscrita no CNPJ sob o no 42.942.23510001-42, Inscrição
Estadual 0480.816956.0220, doravante designada mais especificadamente como

"RECORRENTE", por seu procurador in .fine as$nado, RONIBERTO GERALDO
NASCENTES PEREIRA (qualificado no instrumento público de mandato em anexo), vem,
respeitosamente, nos termos da Lei 7 .772180, l-ei 14.184102, do Decreto 47 .383/18 e demais
legislações aplicáveis, apresentar

REG RSO
li!llilliillil lillll ll!lllll I I
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em face de decisão proferida nos autos do Processo Administativo
COPAM/?A/0039211996100812010, lavrada pela FEAM conforme Oficio 98712018
NAVGAB/FEAÀ,í/SISEMA; pelas razões de fato e de Direito a seguir aduzidas.

I- DATEMPESTTYIDADE

Conforme disposto no artigo l6-C, §2o da Lei 7 .77A80" artigo 66 do Decreto 47.383/18, bem
como consta expÍessamente do Oficio 987/2018NAVGAB/FEAIÚSISEMA, o prazo para
apresentação de Recurso é o de 30 (triata) dias, contados a partir da cientificação oficial do
interessado, nos termos do referido artigo 66 do Decreto c/c Artigo 59 da Lei 74.184102, e na
forma alusiva à contagem dos prazos em geral (Artigo 224 do Código de Processo

CiviV2015).

Considerando que a RECORRENTE foi notificada da decisão em 09/11/2018 (sexta-feira),

tem-se o início da contagem do prazo no primeiro dia útil subsequente, ou sej4 dia
1211112018 (segunda-feira), tendo-se o encerramento do prazo em llll2l20l8 (terça-feira).

Registre-se que a RECORRENTE interpõe o presente Recurso por meio de postagem pelo
Correio, nos termos do artigo 72, §1" do DeueÍo 47.373/ 18, sendo válid4 para fins de

cumprimento de prazo, a data da postagem.

tr- DAS RAZÕES DO RECURSO

A RECORRENTE vem à presença de Vossas Excelências expor Ís razões do presente

Recurso, o fazendo de forma mais sucinta e diret4 a fim de não tomar enfadoúa a anáLlise do
tema-

1) Conforme fl. 81 dos autos, a penalidade em face da RECORRENTE foi mantida tendo em

vista o Parecer Jurídico emitido, motivo pelo qual o mesmo será objeto da presente

manifestação.

Constou-se da Anrílise Jurídica que a RECORRENTE não apresentou motivos ou provas
capazes de afastar a autuação e sua responsabilidade, e que os atos administrativos gozam de
presunção de veracidade e legalidade.

Entretanto, a RECORRENTE reprisa que sua responsabilidade não restou nrovada!

Respeitosâmente, pondera-se que muito embora a atuação da Administração seja resguardada
pela presunção de veracidade e legalidade, não está ela isenta do atendimento âos
Princípios inerentes, em essencial, os da Legalidade e Motivacão, nos termos do artigo 37
da Constituição FederaVSS e artigo 2o da Lei 14.1841021

)

L
totHA tt"
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Or4 consta do artigo 83, código 122 do Decreto 44.84412008 como fato típi
ambiental atribuída em face da RECORRENTE o fato de " causar poluição ou degradaçào

ambiental de qualquer natureza que rcsulte ou posso resuhar em dano" 1...1.

veja-se que a legislacão impõe a existência de um nexo de causalidade
entre a conduta (causar poluição / degradação) e o resultado dela decorrente (dano /
possibilidade de dano); cuja existência náo ficou comprovada nos autos!!!

Eis que a presunção de legalidade / legitimidade - que diz respeito à confomridade do ato
com a lei - resúou afastada!

O Parecer Jurídico FEAM assinala que o trexo de causalidade fora comprovado em virtude
de a RECORRENTE ter confessado ter havido rompimento de parte de uma caixa subterrânea
de efluenles, e que essa conduta negligente seria o bastante para atribuir o nexo de
causalidade.

Em outra passagem, referindo-se ao Parecer Técnico 0212018, coDsta que o vazamento do
efluente já bastaria para caracterizar o dano ambiental.

Ainda, em conclusão, o Parecer registra que ficaram delineadas a conduta irregular da
empresd e o resultado do dano ambiental ocasionado.

Respeitosamente, não merecem guarita as imputações feitas!

Conforme se verific4 o estabelecimento do nexo causal é elemento essencial para a

configuração do delito, o que se abstrai do próprio tipo legal disposto no artigo 83, código
122 do Decreto 44.84412008; o que por si só afasta a atribuicão feita em face da
RECORRENTE, no sentido de que o nexo estaria atribuído, por si só, em função do
rompimento da caixa subterrânea !

Nesse üame, para atribuição da referida Íigura juridica, é imprescindível a p4iüsê_dg
determinada conduta desconforme a legislação, da qual advenha uma conseouênci4 ou seja"

determinado dano, que por sua vez, em matéria de Direito Ambiental, só se prova mediante
perícia!

consideracão os argumentos e fundamentos constantes da peça defensiva interposta pela
enrâo RECORRENTE, sendo que o anigo 8", ú* da Lei i4.it4izúit2 Írssegura

- SUPRAIÚF -At 009936 3dêll-

O nexo causal, na composição da responsabilidade civil, corresponde à relação de causa e

efeito entre o .fulo. e o dano objeto de ressarcimento (SILVA, De Plácido e. Vocabulírio
Jurídico. Rio de Janeiro: Forense, 2005, p.952).

Conforme constou-se da peça Defensiv4 reprisa-se qrre a oerícia é essencial para a
configuracão do dano, nos termos do artigo 19 da Lei Federal 9.605/1998! Eis que absoluta e
perfeitamente aplicável a presente Lei no caso, já que a norma esú em pleno vigor e a

inÊação atribuída é de 29109/2009.

Nesse ponto (perícia), a RECORRENTE pondera que o Órgão RECORRIDO não levou em
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dos postulantes em processo administrativo que suas alegações sejam o eto
consideração pela autoridade competente! Entrctanto, respeitosamente. o Orgão
RECORRIDO não manifestou-se qrxmto à exigência legal da períci4 demonstrada pela
RECORRENTE na ocasião da peça defensiva!

Em, referênci4 demonsüe-se a douui::a de Edis Milaré em sua obra de Direito do Ambiente:

Em matéria de dano ambiental, ao adotar o regime da responsabilidade civil objetiva, a Lei
6.938/1981 afasto a investigaçõo e a discussão da culpa, mas não orescinde do nexo causal.
isto é, da relaçõo de causa e efein entre a aíividade (= fonte poluidora) e o dano dela
advindo. Analisa-se a atividade, indagando-se se o dano foi causado em razão dela, para se

concluir que o risco que lhe é inerente é suficiente para estabelecer o dever de reparar o
prejuízo. Em outro modo de dizeri basta que se demonstre a exisíência, do,dano para cujo
desenlace o risco da atividade influenciou decisivamente (MILARE, Edis. Direito do
ambiente: a gestão ambiental em foco: doutrin4 jurisprudênci4 glossário. 7. ed. São Paulo:
Revista dos Tribunais, 2011, p. 1.245-1.255).

Milaré ahda cita Alvino Lim4 ao ensinar que em cada caso concreto hwerá de existir prova
de dok pressupostos indispensóveis: a exkíência do dano ambiental e seu ago-eg§g! com
a ação ou omíssão do preterco responsável que seja a causd eJiciente do evenÍo capaz de
gerar o prejuízo a ser indenizado (Culpa e risco. 2. ed. São Paulo: Rl 1998, p. 320).

AÍt. 19. A pericia de constatagãO do dano ambientâ1, sempre que possível,

fixaní o montante do prejuizo causado para efeitos de prestação de fiança e cálculo de

multa

Registre-se que negar a aplicação da legislação (sobretudo Federal, emanada da

União), seria afrontar diretamente o Princípio da frcgalidade, previsto tanto

na Constituição Federal quanto na legislação que rege a Administração Pública

Estadual!

Conforrne se verific4 nâo é o bastante apenas afirmar que o nexo causal teria ficado
provadl em virtude do caso fortuito ocorrido l:3 e.poca (rompirnento de caixa sr-rbterrânea de

efluentes), já que a atribuição do nexo câusal é formada pelo binômio CAUSA e

EFEITO , ou seja" conduta e consequência dela decorrente, conforme claramente eúge o
póprio tipo legal do artigo 83, cóügo 122 do Deüeto 44.84412008: cawar pfulgfig ou
depradacão ambienÍal de qualquer notureza <----+ que resulte ou pp;;g_y;u!1ar em dano"
t...1.

Recurso Cemil - SUPRATTUFEAM - Al 009936 í 4 de l l -
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Nesse ponto, a própria Lei dos Crimes Ambientais (ki n" 9.605/1998), conforme se extrai de

seu Anigo 19, determina a utilização de peicia para a constatação do dano ambiental, veráls:
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Diante disso, conclui-se que se o Orgão RECORRIDO entendeu que houve
"conduta irregular da empresa e o resultado do dano ambiental
ocasionado", imprescindível ter sido configurado e comprovado o nexo
de causalidade e, por conseguinte, ter sido constatado o dano mediante
pgÍsiê, o que restou ausente nos autos!

Segundo a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988:

AÍ. 5' Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-
se aos brasileiros e aos estrargeiros residentes no Pais â inviolabilidade do direito à
üda, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...).
LV - aos litigantes, em processo judicial ou âdmi.uistrâtivo, e aos acusados em geral
são assegurâdos o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos â ela
inerentes (...). Destacou-se.

tut. 37. Â administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecení aos principios de
legâlidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eÍiciência (...). Destacou-se.

De acordo com a Lei 14.184/2002:

Aft. 2' A Admidstração Pública obedecerâ dentre outros. aos princípios da
legalidâde, impessoalidade, moralidade, publicidade, finalidade, motivação,
razoabilidade, eficiênci4 ampla defes4 do contrâditório e da ransparência.

AÍ. 46 A Administração tem o dever de emitir decisáo motivada nos processos, bem
como em solicitação ou reclamação em maléria de sua competência-

Destaques feitos.

Conforme demonstrado, muito embora o Orgão RECORRIDO teúa indicado, aúavés do
Parecer Jurídico, que os atos administrativos gozam de presunçiio de legalidade e
veracidade (o que teria sido configurado mediante o lançamento de eJluentes) e que foi
observada a motivação na prática dos referidos aÍos (o que no caso teria sido configurado

mediante a conduta irregular da empresa e o resultado do dano ambiental) - os fefefidos
requisitos não foram preenchidos, de modo a sustentar a atuação da
Administração e imposição de penalidade!

A presunção de legalidade / legitimidade, que diz respeito à conformidade do ato com a lei,
restou afastada, uma vez q'.i3 o noxo Cc ca';saliCade, cu seja, relação entre a .onduta e

resultado produzido, apto a configurar o delito atribuído, não foi atingido! Ausente a perícia
exigida na Lei, imprescindível à fonnação do elo causal, de modo que se pudesse atribuir
algum dano ou sua possibilidade em virtude de ato praticado!

A motivação, segundo Di Pietro, exige que a Administração Púbüca indique os firndamentos
de fato e de direito de suas decisões, Princípio esse de observância obrigatória em qlelquer

N
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tipo de ato, a frm de permitir o controle de legalidade dos atos administrativos (DI o,
Maria Sylvia Zanella" Direito Aciministrativo. 19. ed. Sào Paulo: Atlas, 2006. p. 97'1.

Conforme se verifica., a motivação também estii relacionada à coesão entre o fato e sua

previsão na lei, o que re u afas já que não foi comprovada a correlação
entre o caso forn:ito ocorrido (lançamento de efluente) e o dano alegado (morte de peixes), ou
sequer sua mera possibilidade. Repita-se: ausente perícia nesse sentido, perícia essa, exigida
por Lei !

Nesses termos, reitera-se os argumentos constantes da Defesa, e pede sejam
apreciados os argumentos jurídico-legais constântes do presente Recurso!

NÃO RESTA CONFIGURADO O COMETIMENTO DA
INFRACÁO TIPIFICADA NO ARTIGO 83 CÓDIGO 122 DO

ANULANDO / EXCLUINDO-SE A PENALIDADE ÁPLICADA:

2) Caso os Dignos Julgadores - desanazoado e a desgosto dos direitos da RECORRENTE -
entendam por manter a penalidade aplicad4 ou sej4 uma vez superados os termos expostos

no Item I das razões do presente Recwso, em ordem subsidiária passa-se a tratar sobre a

ATUALIZAÇÃO OO DÉBITO aplicada sobre a pena base de multa simples.

A penalidade aplicada em face da RECORRENTE foi a de multa simples, no valor base de
R$50.001,00 (cinquenta mil e um reais).

Segundo a ficha de Atualizzção do Débito (fl. 84), o valor corrigido resulta em R$155.560,68
(cento e cinquenta e cinco mil, quinhentos e sessenta reais e sessenta e oito centavos),

tendo sido aplicados correcão monetária (tabela TJMG), iuros de mora e fator
SELIC.

Verdadeiramente, a RECORRENTE discorda da attalização feita, impusnando
desde já sua aplicação !

E de se ponderar que diante da lawatura do Boletim de Ocorrênci4 foi lalrado também o
Auto de lnfração, coxx apresen*.:.çãc de Defe:e pela cn RECORRENTE e:r 23 de outubro de
2009! Desde então, a RECORRENTE aguardava pela apreciação do processo e emissão de
decisão pelo Orgão RECORRIDO, que ocorreu somente em outubro de 2018 (fl. 81), com
cientificação à RECORRENTE em 09 de novembro de 2018!

E fato que a interposição de Defesa e Recurso não possuem efeito suspensivo. nos termos do
artigo 70 do Decreto 47 .373118, e do artigo 47 do Decreto 44.844/08 (esse úl

A:

l@tltA t{o
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., vigente à

DECRETO 44.844/2008!

PELO NÃO COMETIMENTO DA INFRACÃO ÀTRIBUÍDA.
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época dos fatos atribuídos). Entretanto, a RECORRENTE questiona a JUS t
LEGÂLIDADE da afialização do débito, uma vez que o tempo dispendido na análise do
processo deu-se por fato único e exclusivo da Administração Púbüca, in casu, por pafie do
Orgão RECORRIDO, que necessitou de 09 anos para emitir a decisão! Seria justo e legal o

fato de essa morosidade prejudicar a RECORRENTE, imputando-a a arcaÍ com a

atualização da multa simples?!?! ! ! !

Destaque-se que a RECORRENTE apresentou Defesa e ora apresenta o presente Recurso nos

Autos em exercício ao direito de defender-se, conforme prerrogativa conferida pela
legislação, inclusive a Constituição Federal ! !

Portanto, é inconcebível que seja penalizada com ATUALIZAÇÁO DE DÉBffO apenas

por ter exercido direito que lhe é assesurado Delâ lesislacão. ficando à

mercê da Administração!

Veja-se que após a lawatura do Auto de lnfração, a ora RECORR-ENTE teve o prazo de

apenas 20 (vinte) dias para apresentar Defes4 que ocoreu em l9ll0/--, Desde então,

somente em 19/021]/J18 (f1.74, verso) foi dado andamento ao processo, com
requerimento de emissão de Parecer Técnico, então feito em 21106D018, sendo que o Parecer
Jurídico foi emitido em 19110/2018.

Portanto, respeitosamente, é absolutamente injusto e ilegal a RECORRENTE ser penalizada
com AIUAIZAÇÃO DO DÉBITO em virtude do temp. que o Órgão RECoRRIDo levou
para conduzir e decidir o processo, ou sej4 09 anos; o que igualmente não guarda prudência
com os Princípios da Proporcionaüdade e Razoabiüdade.

De acordo com a Lei 14.18412002:

AÍt. 2' A Administração Priblica obedecerá" dentre outos, aos princípios da
legâlidâde, impessoalidade, moralidade, publicidade, finalidade, motivação,
razosbilidrde, eliciência, ampla defesa" do contraditório e da transparência.

Em referência" demonstre-se o contido naLei 9.78411999, que rege o processo administrativo
no âmbito d3 flrlministração Pública Federal:

AÍ. 2' A Administração Priblica obedecerá, dentre outros, aos principios da
legalidâde, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade,
ampla defesa, confraditório, segurançajurídic4 interesse público e efrciência.

Nos termos do artigo 5o, L)O§III da Constituição Federal:

L)O(VIII a todos, no âmbito judicial e administrativo, são

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

íso Cêmil - SIJPRAMFEAM - Al 009936 i 7 de I t
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não cabe falar-se. em absoluto. em

luros de mora. já que o crédito não tributário ainda está sendo discutido,

ou seja, não está vencldo!!!

Nesse sentido, prevê o artigo 48 do Decreto 44.8 4412008, vigente na época:

Art. 48. As multas previstas neste Decreto deverão ser recolhidas no prazo de vitrte

dias da notificação da decisao administrativa definitiYa. ressalvadas as hipóteses
previstas no art. 47 e desde que acatada a proposta de assinatura de Termo de
Compromisso.

§ 1" Na hipótese de apresentação de defesa ou I99gI§g as multas deverão ser

recolhidas no prazo de vinte dias, contados da notilicaCão da decisão
administrativa definitiva, sob pena de inscrição em dívida ativa.

tl
3o o vâlor da multa será corrigido monetariâmente a Daúir dâ

data da âutuação e, a partir do vencimento incidiÍão juros de
mofa de um por cento ao mês.

Em mesmo sentido, acertadamente dispõe o vigente Decreto 47.383/2018:

tuL 113 - As multas preüstas neste decreto deverão ser recolhidas nos seguintes
prazos, sob pena de inscrição em dívida ativa:

I - no prazo de vinte dias, contados da cientificação do auto de , no caso
não apresentação de defesa;

§

RecuÉo Cemil- SUPRAiTFEAM -Al 009936 Í18

De outro norte, é de se ponderar que se leeislacão garante o direito de defesa

em todas as esferas administrativas, e se esse direito está sendo exercido pela

interessa, ora RECORRENTE,

C)ra, uma vez ausente decisão administrativa definitiva.
ausente também a exigibilidade do crédito, bem como a cobrança de juros!

Conforme se depreende, o Decreto 44.844 autorizou a Administração a aplicar
apenas a correção monetária sobre o valor das multas sofridas pelos Entes
Administrados, devida a partir da autuação ! Por sua vez, não autorizou, de modo algum, a
incidência de juros, exceto diante do vencimento do crédito, o que não é o caso, já que o
mesmo ainda está sendo discutido, o que ratifica não esêr vencido!
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II - no prazo de trinta dias, contados da data da notiÍicâcão dâ decisão
administfativa, no ca:io de rer sido apresentada defesa ou fecufso
administrativo;
t...1

§ 30 - o yâlor ds multa terá como fator de atualização, a DaÉir da
deÍinitiüdade da penalidade, a taxa referencial do Sistema Especial rle
Liqúdação e de Custódia - Selic - ou em outro criterio que vier a ser adotado para
cobrança dos débitos fiscais federais.

§4. -Até o noonoento em que se tornâr exisíve o valor da multa

será corrigido peto índice de correcão monetária diwlgado na
Tabelâ dâ Corregedoria Geral de Justiça de Minas Gerais.

§ 5o - Vencido o prazo para pagamento da mult4 o processo administrativo deve ser
encaminhado ao órgâo de execução da Advocacia Geral do Estado - AGE - para
inscrição do débito em díüda ativa.

Em mesmo sentido ao Decreto 44.844/2008. o Decreto 47.383/2018 autorizou a
Administração a aplicar atualizacão e correcão monetária sobre o valor das mulras
sofridas pelos Entes Administrados! Igualmente não autorizou, de modo algum, a incidência
de juros, mesmo porque o crédito torna-se exigível apenas após a decisão administrativa nos
casos de apresentação de Defesa e Recurso. Ineúste, pois, crédito vencido!

Portanto, nem o Decreto vigente na época (44.844) nem o Decreto ora em
vipor (47.383) autorizam a cobrança de juros de crédito não tributário em
discussão!

NÃo HÁ CRE ITO VENCIDO , DE MODO QUE SE PUDESSE
VENTILAR A INCIDÊNCIA DE JI]ROS DE MORÂ!!!

Em resumo:

a) o Decreto 44.844/2008 previu apenas a incidência de GORREçÃO
MONETARIA, aplicável a partir dâ âutuâcão (artigo 48, § 3");

b) o Decreto 47.373t2018 prevê a incidência de GORREçÃO
MONETÁRIA (tabeta'ruMG), aplicável até o momento em que o crédito
se tornar exisível (artigo 113, § 4"); bem como a incidência de
ATUALTZAçÃO lSetlc;, aplicável a partir da deÍinitividade da pena, ou
sejâ, de seu vencimento, após esgotâdos todos meios de defesa e emitida
decisão administrativa irrecorrível.

tl-Reclrso Cemil- SUPRAWFÊAM -Al 009336 fl 9 branco.
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De acordo com a Lei 14.18412002:

AÍt. 2" A Administração Pública obedecen! dentre outos, aos princípios da
lesâlidâde. impessoalidade, moralidade, publicidade, finalidade, motivacão,
razoabilidade, eficiênci4 ampla defes4 do c.nt'aditório e da Fansparência-

PELA ILEGALIDADE, E FALTA DE MOTTVACAO NA
APLICACÃO DE JUROS SOBR.E O VALOR DA PENAI

III- DASALEGAÇÔES FINAIS E DO PEDIDO:

A RECORRENTE apresenta aos Nobres Julgadores o presente recurso, pedindo seja o mesmo
recebido analisado e deferido, Íeiterando ainda os termos da Defesa interposta.

A RECORRENTE destaca que restou ausente a configuração do nexo causa! entre a
conduta e o dano alegado, já que ausente perícia hábil a essa comprovação; restando
prejudicados os Princípios da Legalidade e Motivação dos atos administrativos.

De outro tumo, absolutamente indevida a aplicação de juros de mora sobre o crédito, uma
vez que a RECORRENTE ainda estrí exercendo seu direito de defesa, não havendo crédito
definitivamente constituído e, por conseguinte, vencido no caso; igualmente restando
prejudicados os Princípios da Legalidade e Motivação dos atos administrativos.

Nos termos do artigo 8" da Lei 14.18412002:

fut. 8' O postulante e o destinatií'rio do processo têm os seguintes !!gq!199 perante a
Administrâção, sem prejuízo de outros que lhes sejam assegurados:
I ser tsalados com respeito pelas autoridades e servidores, que deverão facilitar o
exercicio de seus direitos e o cumprimento de suas obrigações;
tr ter ciência da ramitação de processo de seu interesse, obter cópia de documento
nele contido e coúecer as decisões proferidas;
m ter vista de processo;
W formulâr âlesâcáo e apresentâr documento antes da decisão,os quais Sglaq
objeto de considerâCão pelâ âutoridade compet€nte:
V fazer-se assistir, facultativamente, por advogado, salvo quando obrigatória a

represeDtação, por força da lei. Destacou-se.

F0tH, i"
í

Rêcurso il - suPRÂu/FEÂM - At 009936 í t0

Conforme exposto, Íica impugnada, em absoluto, a aplicação de iuros de

mora sobre a multa aplicada, uma vez que O crédit0 NAO está
vencido!
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EX pOSitiS, tendo-se afrrnado tudo o mais concorde a verdade e procedido

com clarez4 lealdade, urbanidade e boa-fé, cumprindo assim a RECORRENTE para com seus
deveres, nos termos do Artigo 9' da Lei 14.18412002, considerando ainda seus direitos,

especialmente o disposto no artigo 8o, [V dessa mesma Lei, RESPEITOSAMENTE
REOUER O ACATAMENTO DO PRESENTE RECI]RSO.
DESCONSTITUINDO-SE A INFRAÇÃO ATRIBUÍDA,
ANULANDO-SE / EXCLUINDO-SE PoR CoNSEGTItr{TE A

Em ordem subsidiária, cÍrso os Dignos Julgadores - desarrazoado e

a desgosto dos direitos da RECORRENTE - entendam por mânter a penalidade aplicada
REOUER sejam ExCLÚDos DA ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO os JUROS DE
MORA aplicados, fazendo incidir apenas A CORRECÃO MONETÁRIÀ (tabela

(Selic, aTJMG, até o momento em que o crédito se tornar exigível) e aATUALIZACÃO
partir da definitividade da pena) - nuito embora o Decreto vigente à época prqvsis anenqs d
CORREÇÃO, não prevendo o ÁTUALIZAÇÃO - em respeito às questões de fato e de Direito
expostas no presente Recurso; por serem essas as medidas que mais culminam com a
realização do Dircito e da Justiça!

Anexos:
- Ata de Eleição da Diretoria Executiva atual;
- Certidão Simplificada da empres4
- Procuração Pública conferida ao subscritor.

Nesses termos,
pede NTO

Patos de Minas, de de bro de 2018.

NASCENTES PEREIRA.
or

RONIBERTO

Reclrso Cemil- SUPFÁiúFEAM -41009936 ff tl de ll - Verso em branco.

MULTA APLICADA, ARQUTVAIIDO.SE PLENAMENTE O AUTO
DE rNrRAÇÃO 009936t2009 E TODA DOCUMENTAÇAO
RESPECTM, em respeito à questões de fato e de Direito expostas no presente
Recurso; poÍ serem essa.s as medidas que mais culminam com a realização do Direito e da
Justiça!
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FUNDAçÃo ESTADUAL

DO MEIO AMBIENTE

Autuado: Cooperativa Cenüal Mineira de Laticínios Ltda. - CEMIL

Processo n" 3921 19961 00812010

Referência: Recurso relativo ao Auto de Infração rf 993612009, infração

gravissima, porte grande.

ANÁLISE

4 REr.ArÓRrO

A Cooperativa Central Mineira de Laticinios Ltda. - CEMIL foi autuada como

incursa no artigo 83, Codigo 122, do Anexo I, do Decreto n',14.844/2008 pelo

cometimento da seguinte irregularidade:

I - Causar degradação ambiental através da emissão

de resíduos líquidos (um de coloraçdo branca e ou.tro

de coloração escuÍa e aspecto viscoso) sem tatamento

adequado através de canais que caem diretamente no

Córrego Canavíal (zona rural - Patos de Minas/MG)

podendo vir a causar dano a este recu$o hídrico, às

espécies vegetais e animais.

Foi imposta uma penalidade de multa simples no valor de R$50.001,00 (cinquenta

mil e um reais).

A autuada apresentou defesa tempestivamente, cujos pedidos foram julgados

improcedentes, mantendo-se a penalidade de multa simples aplicada, consoante

decisão de fls. 81.

Regularrnente notificada da decisão em 09/l l/2018, a Autuada protocolizou

Recurso tempestivamente em O6112/2018, no qual argumentou, abreviadamente,

que:

- não haveria comprovação do nexo de causalidade entre a conduta e o resultado

dela decorrente, o dano ambiental;



a perícia para constatação do dano seria essencial e o órgão ambiental não r' I

r4 FANDAMENTAÇÃO

Os fundamentos fâticos e legais trazidos pela Reconente não são bastantes para

descaracterizar a infração que lhe foi imputada, com a devida vênia.

Sustentou a Recorrente que não haveria comprovação do nexo causal entre a

conduta praticada e o resultado dela decorrente, qual sej4 o dano ambiental. Nesse

sentido, afirmou que a perícia seria indispensável para provar o dano e que, auserte

tal comprovação, se afastariam a presunção de legalidade/legitimidade e a
motivação do ato administrativo. Enfim, não se teria configurado a infração a ela

imputada.

Nega, em sum4 a existência do nexo causal entre a sua conduta e o dano ambiental

e deste, em ultima análise, já que afirma a indispensabilidade da perícia - que não

foi realizada - para sua comprovação.

Todavia, carece de razão a Recorrente quando confrontados seus argumentos com

os fatos trazidos no processo.

Primeiramente há de se destacar que à Recorrente foi imputado o cometimento da

infração do aÍigo 83, Codigo 122, do Anexo I, do Decreto n" 44844/2008, cujo

lipo é cawar poluição ou degradação ambiental de qualquer natureza que resulte

ou possa resultar em dano aos recursos hídricos, às espécies vegetais e animais,

aos ecossistemas e habitats ou ao patrimônio natural ou cultural, ou que

considerou tal argumento da peça defensiva; !

- não haveriam a presunção de legalidade/legitimidade e a motivação, já que não

teriam sido comprovados o nexo causal e o dano;

- não teria a Recorrente cometido a infração a ela imputada;

- a incidência de juros de mora sobre o crédito seria ilegal, já que não haveria

crédito constituído.

Requereu que seja desconstituída a infração atribuída à Recorrente, anulando-se a

penalidade de multa ou excluidos da atualização os juros de mora.

É a síntese do relatório.

prejudique a saúde, a segurança, e o bem estar da população.



E assim relatou o agente fiscalizador no Boletim de Ocorrência acerca do dano '.
ambiental: J

Comparecemos à Fazenda Canavial, zora rural de Patos del

Minas, onde constatamos a exhtência de resíduos líqaidos

lançados sem tratamento diretamenle no Có,nego Canavial

Tais resíduos possuem aspecto viscoso e coloração escura. O

referido resíduo líquido se encontra caneado ao longo do

referido manancial, aonde constatamos também a

mortmdade de muitos peívs.

Trago esse trecho a lume por ser categórico quanto à incontestável ocorrência do

dano ambientâI, gerado pelo lançamento de efluentes líqüdos sem tratamento

diretamente no Córrego Canavial, que culmiÍlou na mortandade de peixes.

Nesse sentido, aind4 destaco as manifestações da iárea tecnica da FEAM exaradas

no Parecer Técnico GEDEF n" 0212018, fls. 76v:

... O fato do vazamento do etluente de laticínios sem

tratamento já basta para caracterizar o dano ambiental e que

a coloração branca verirtcada pelo agente fiscalizador

fortalece o constatado, pois essa coloração é uma das

características do efluente de laticínios. ... Os elluentes

líquidos oriundos da inúistria de laticínios englobam os

efluentes sanitários e as águas pluviais captadas na

respectiya inàistria.

... A Demanda Bioquímica de Oxigênio do efluente de

laticínios pode chegar até 6000 mg/L, valor esse 100 (cem)

yezes maior ao mfu.imo faado pela DN COPÁLüCERH

0t/2008.

... O lançamento do e/luente com alta concentraçtio de DBO

lançado in naÍura no curso d'água pode ocasionar a

mortandade de peixes.

q:



Da análise dos autos deflui que é prescindível a perícia para averiguação do dano

ambiental, na hipótese. E se fosse indispensável, como alegou a Recorrente,

deveria ela própria, para tentar se eximir da sua responsabilidade, tê-la , ,
providenciado e apresentado nos autos deste processo, o que não fez. Isso, por que, I

em matéria ambiental, há a inversão do ônus da prov4 em respeito ao princípio da

precaução, do que mais adiante se trataní. Prevalecem, desta feita, as presrmções

de legitimidade e veracidade do ato administrativo, expedido por agente

competente para fazê-lo.

Configurado, pois, o dano ambiental - resultante do lançamento de efluentes sem

tratamento diretamente no curso d'água - resta-nos verificar o liame causal com a

atividade desenvolvida pela Recorrente.

Mais uma vez a terminante prova se encontra nos autos, mais precisamente no

boletim de ocorrência:

Ao percorrermos a margem esquerda do Córrego Canavial

até próximo à Rodovía MGT i54, constatamos a existência de

um canal que se iniciava à jusante da empresa CEMIL

(Cooperativa Central Mineira de Laticínio Ltda.). Por este

canal verirtcamos um catreamento de grande quantidode de

um líquido de coloraçdo branca e em vórios ponlos desle

canal constatamos ainda considení'vel quanlidade do jri

citado resídao líquido de coloração escuta. Constotamos

que o líquido branco é oiundo das instalações da empresa

CEMIL (...) Fomos informodos pelo Sr. Áirton Soares de

Melo, Gerente industrial e responsúvel técnico da CEMIL que

possivelmente hoüve am vazamcnío na estruíuto da enqttesa

que podetia ter causado o incidente em questõo.

A propria Recorrente nos esclarece em sua defesa que foi cowtatado, de fato, o

rumpbmenío de parte de uma catxt subtenônea de efluentes, sendo que parte

desse misturou-se à rede pluvtal.

^ .acçl..t,..

?*ta'IJL-t
;



Evidenciou-se, pois, o nexo causal entre o dano e a as atividades desenvolvidas

pela Recorrente e, assim, deve ser responsabilizada administrativamente pela

infração ao artigo 83, Codigo 122, do Decreto no 44844/2008.

É o que tambem conclui o Parecer Técrico em referência: ' í
I

Noutro giro, é preciso que nos lembremos do posicionamento do Superior Tribunal

acerca da incumbência dos transgressores ambientais de carrearem aos processos

as provas necessárias à descaracterização da infração que lhes foi imputada. A

Recorrente tiúa, desta form4 o direito subjetivo de provar a inocorrência da

poluição ambiental, em virtude do princípio da inversão do ônus da prova em

matéria ambiental:

PROCESSUAL CIVIL. AMBIENTAL. CUSTEIO DE PEÚCIA PARA
AVALIAR SE HOIIVE INVASÃO DE /(REA DE PRESERVAÇÃO
PERMANENTE. PNNChIO OI PNECAUÇÃO. INVERSÃO DO, ÔNUS
DA PROVA. POSSIBILIDADE. REEXAME DO CONTEXTO FATICO-
pRoBATóRIo. rNCnÊNcn oa súuuA 7/srJ. RECURSO euE NÀo
ABRANGE TODOS OS FTJNDAMENTOS DO ACÔRDÀO
VERGASTADO. SÚMULA 53t/S'IT. MULTA PROCESSUAL.
INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INIERNO CONTRA DECISÃO
MONOCRÁTICA. NECESSIDADE DE JTJLGAMENTO COLEGIADO
PARÂ ESGOTAMENTO DA INSTÂNCIA. IMPOSIÇÃO DE MULTA
INADEQUADA. SÂNÇÃO PROCESSUAL AIASTADA. PRECEDENTES
DO STJ.

f. Ne hipótese dos autoq o Juízo originário cousiglou que a inversão
do ônus da prova decorrcr da aplic!Éo do princípio dr precaução,
como troticiâdo pelo prúprio r€corr€ntc à lL 579/STJ. Nesse s€ntido, a
decMo csú em consonância com a orientâção desta Corte Superior de
que o princípio de precaução prcssupõe e inverslo do ônus probstório.
(AgRg no ARDsp lE3.202lSP, ReL Minbtm Ricrrdo Villâs Bôrs Cueva,
Terceira Turma, iulgado em 10/lll2015, DJe l3/ff20ffl.
2. O Tribunal de origem acrescentou que o ônus da prova Íecaiu sobÍe a paÍte
recorrente, em raáo de ter sido ela quem requerera a produção dâ proya
pericid (n. 5ó3/e-STJ).

l. Q x66lhims s da pÍetensão recusal demanda o reexame do contexto fático.
probatfio, especialmente das circunstâncias fáticas que levaram o Juízo
origiaário a adota o princípro ambiental alâ pÍecaução, o que faz incidh o

,4)
.G.+i

óbice da Súmula 7/STJ

Desse modo, considerando os íatos e os relatos acima, os

argumentos apresentados pela defesa da Cooperativa Central

Mineira de Laticínios Ltda. - CEMIL não descaracterizam

tecnicamente a infração cometida. Portdnto, esse parecer

sugere a manutenção do Auto de Infração n" 000688/2008.



4. A pafie recoEente Embem não âtítcoq €m Recurso Es:pecial o
fimdamento de que o ônus da pericia foi imputado a ela por ter sido a

requerente da produção da pmv4 o que arai o disposto na Súmula 2E3ISTT.

5. PoÍ outÍo lado, A Corte Especial do Superior Tribunal de Jusüça já
estabeleceu que agra.vo interposto contra decisão monocútica do Tribunal de
origem com o objetivo de exaurir a instância Íecursâl ordináriâ, a fim de 1 

",permitir a inteÍposição de recurso especial e do extraordinário, não é _

manifestâm€nte inadmissivel ou infimdàdo, o que toma inaplicável a mufra \
preyistâ no ârt. 557, § 2', do Codigo de Processo CiüI.
6. Agra.vo lnterno parcialm@te pmüdo ap€nas para afastrr a multa

processual. (Aght no AREsp 719250 I SP, Rel. Min. Herman Benjamim,2"
Turmq julg. 0ó/1212016, DIe 19 112/2016)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECI]RSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CryIL. DIREITO CrvIL E DIREITO ÂMBIENTAL
CONSTRUÇÂO DE USINA HIDRELÉTRICA. PRODUÇÃO
PESQUEIRA. REDUÇÂO. SÚMULA N" 7/STJ. NÃO CABIMENTO.
RESPONSABILIDADE OBJETryA. DANO INCONTESTE. NEXO
CAUSAL. PRINCÍPIO DA PRECAUÇÁO. INVERSÃO DO ÔNUS DA
PROVA. CABIMENTO.

Recurso especial interposto co ra acóldilo púlicado na üg€ncia do Código
de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administativo6 nos 2 e

3/STI).
2. Não há falar, na especie, no óbice contido na Srimula n' 7/STJ,
haja vistâ que os fatos já restaram delimitados nas instâncias
oÍdináÍiâs, devendo ser revistâ nesta instância som€nte a

inteÍpretação dada ao direito para a resolução da cmtrovéÍsia. 3. A
Lei n" 6.938/1981 adotou a sislemática da res?onsabilidade objetiva
que foi integralmente recepcionada pela ordem jurídica atual, sendo
irrelevante, na hipótese, a discussão dâ condutâ do agente (culpa ou
dolo) para atribúção do dever de rcparàção do dano causado. que, no
c,§o, é inconteste.
4. O princípio da precauÉo, aplicdvel ao caso dos autoq pr€ssupôe
a inveEão do ônus probatório, transferindo prrt r concBsionária o
encârgo de provar que suâ conduta não ensejou riscos ao meio
rmbientc e, por consequência, aos pescadores d8 região,
5. Agravo intemo não pÍovido.

(Aglnt no AREsp 13116ó9/SC AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL 2018/01,1691G.3, Rel. Min. Ricardo Villas Boas
Cuev4 Terceira Turma, julg. 03/1212018, DJe 06/1,2018).

É que o princípio da precaução pressupõe a inversão do ônus probatório,

competindo a quem supostamente promoveu o dano ambiental comprovar que não

o causou ou que a substância lançada ao meio ambiente não lhe é potencialmente

lesiva, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (REso

1237893/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TLIRMA, Julgado

en 2410912013, DIE 0lll0l20l3, AeRe no AREsp 206748/SP. Rel. Ministro

RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMÁ5 JUIgAdO CM

2U0212013, DIE 27/02/20t3, 8836s6/RS Rel. Ministro HERMAN

ffi

BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, Julgado em 09/03/2010, DIE 2810212012



AeRg no REsp I192569/RI. Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA

TURMA, Julgado em 19110/2010, DIE 2711012010, REso 1049822/RS, Rel.

Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, Julgado em 2310412009,

DJE l8/05/2009).

Dos autos se colhe que a Recorrente não comprovou a inocorrência do dano,,í

tampouco que as substâncias por ela lançadas no curso d'água não "*.\,-
potencialmente lesivas ao ambiente.

Por todas essas razões é que deve ser mantida a penalidade de multa imposta à

Recorrente.

Quanto à alegação de que a incidência de juros de mora sobre o cr&ito seria ilegal,

por não ter sido constituído, ressalvo que se faz amparada na legislação vigente e

na Nota Jurídica Orientadora da Advocacia-Geral do Estado no 429212015. Ainda"

a título de ilustrar o entendimento da AGE, cito o excerto do Parecer no 16046/18:

9. Assim, quanto à incidência de juros no cwso do processo administ'ativo de

constituição de crédito não EibuúÍio decorÍente de multa administrativa
reafirmamos o €ntenítimento da AGE, o qual é, nos teÍmos da Nora Jurídica n.
4.292Do15, no sentido de que as impwnaçõ€s e rccursos, nos pÍocessos

adminisnativos de aplicação de multa mbienral, não têm efeito suspensivo.
Aindâ que tivessem, a decisão adminisnativa proferida no processo

administativo, que confirma ajuridicidâde da penalidade aplicada. tem natureza
meramente declaratória e, por isso mesmo, efeitos ex nmc, da mesrna foma para

o caso de ser reconhecida ilegêlialade na aplicâção da sanção.

10. Ad€mais, esse e endimento é coÍroboÍado pelâ posterior Lei Estadual n.
21.735DO15, cujo § 2" do dt. 5" pevê que a "taxa selic incid€ tambem durante
o período de suspensão da exigibiüdade do credito não tributário decorreate de

impugnâção ou recurso". Entenda-se: até que haja decMo adminisEativa
defuritiv4 confrmadora da p€nâlidade, o Estado não pode exigü o cÍedito (§ 1'
do art. 3' da Lei L 21.7352015)logo, incidem juros e, a partir de 2015, de

acordo com estâ mesmâ lei, o frror de atualizaçâo é a Tâxâ SELIC.
1 l. Essa compreensão tem a mesma lógica do processo judicial, nos câsos em
que incidem juros desde a ciração, seja por ser um dos efeilos desse ato a

constituição do devedor em mor4 ou poÍque, em contestando a ação, ao invés
de coDpor a situação jurídic4 o impugnante assume o risco de sua decisão.
Entendimento diverso implica que o insuÍg€nte promoveria enriquecimento
ilicito em seu favor (REsp I 10.795).
12. No sentido de s€Í€m devidosjuros desde a citaçâo, em virtude de haver uma
relação juridica prévia à obrigâção de indenizar, no caso de rcsponsabilidade
contr'àtual, conferir os julgados do STJ - AgRg no AREsp 541927, AgRg no
REsp 1-229.t64 -, cujos fimdamentos aproveitam pâra ratificâr a posição dâ
Cotrsuftoriâ Jwídica no sentido de serem exigíveis jruos no cuÍso do processo

administrativo, tendo em vista que hil mora do devedor decorrente de obrigação
pÍov€oiente de ato ücito (pÍévio), em virtude do qual impõe-se sanção
pecuniáÍia (infàção a normas de direito mbiental).
13. PoÍanto, a interpretação adequada do art. 4t do revogado Decreto Estaduâl
n. zl4.8rl4l08 é no sentido de que o "Íecolhim€nto' da multa fica postergado para

o período posterior ao prazo de vinte dias (21" Áiâ), contado da notificação da
decisão administrativa definitiva (§ l'do aÍt.4t), no caso de aDÍesetrtâçâo de
defesa. Essa previsão não afasa a data do vencimento original à quâl Íetroage a
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decisão adminisn'ativa que cmfiÍma a aplicâção da penâlidâde. Em outros
teÍmost o devefur da muft4 çe opta por afes€Írtr defesa e úo faz o
pagmento, t€rá de hzôlo nâ formâ do § 1", sob pena de inscrição em dívida
âtiv4 aÍcedo com os ônus de sua dsisão.
14. Trâtâ-§e, ademais, de múta aplicada com objeto c€rto ejá defmido, ou sej4 ;
de uma obrigação conhecida do devedor. Ao ryres€ntaÍ defesa e deixâr de
recolher o valm da multa nâ data €Ín que ssria devidâ, sujeita-se o contendor aos
riscos de uma decisáo declaraória desfavorável, tal como ocorre em pÍocesso
judicial. O raciocÍnio é o mesmo.

Por conseguinte, deve ser preservada de qualquer repÍro a decisão de manutenção

da penalidade de multa ao empreendimento da Recorreüte.

IID CONCLUSÃO

Ante todo o exposto, sejam os autos remetidos à Câmara Normativa e Recursal do

COPAM com a sugestão de indeferimento do recurso e monutençâo da

penrlidede prevista pelo cometimento da infração do aÍigo 83, Codigo 122, do

Anexo I, do Decreto n'44.84412008.

E o parecer.

Belo Horizonte,30 de setembro de2O20

Rosan da Lapa Arruda
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