
A/C DO NÚCLEO 
SUPERINTENDÊNCIA 
V ARGINHA- MG. 

DE AUTO 
REGIONAL DE 

A\·. Manoel Diniz, 145, industrial JK, 
37.062-480, Varginha/ MG 

Prezados, 

" 1 r h~ 

~ 
~?/ -

07 de fevereiro d1 7. 

DE INFRAÇÃO DA 
l\ffiiO AMBIENTAL 

({11;zDS4 / t)ot!J 

15 / 02 I Q_ o I '7 

~ 

Segue recurso administrativo de PK CABLES DO BRASIL INDÚSTRIA 

E COMÉRCIO LTDA., protocolado na via posta no dia 07/02/2017 (cf. art. 39, 

do Decreto n° 44.844/2008), a ser juntado no processo administratiYo n° 

442247/16 (AI n° 029565/2016), em que contende com Fundação Estadual do 

~1aio Ambiente - FK \~1, do Estado de :Minas Gerais. 

Ainda, encaminhamos envelope selado para que a cópia - com o devido 

protocolo - seja-nos remetida. 

:Mantenho-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se 

fizerem necessários. 
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ILMO. SR. SUPERINTENDENTE REGIONAL DE REGULARIZAÇÃO 

AMBIENTAL DA SUPRAM SUL DE MINAS 

VARGINHA/MG 

Auto de infração n° 029565/2016 

Processo no 442247/ 16 

UNIDADE DE 

{/ 

f \ 

PK CABLES DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., já 

devidamente qualificada no processo administrativo em epígrafe, vem 

respeitosamente perante vossa senhoria, por meio de seu representante legal, 

apresentar RECURSO ADMINISTRATIVO, com fundamento nas razões de 

fato e direito expostos a seguir. 

OS MOTIVOS DETERMINANTES DA DECISÃO SÃO INEXISTENTES 

A Autuação em epígrafe e a decisão ora recorrida aplicaram ao autuado a 

sanção de multa - reduzida em sede de decisão administrativa para R$85.288, 7 4 

(oitenta e cinco mil, duzentos e oitenta e oito reais e setenta e quatro centavos), por 

suposta infração ao código 105, do anexo I, a que se refere o art. 83, do Decreto 

Estadual n° 44.844/ 2008: 

Art. 83. Constituem infrações às normas sobre a proteção, 
conservação e melhoria do meio ambiente, as tipificadas no Anexo I. 
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ILMO. SR. SUPERINTENDEN'lE REGIONAL DE REGUL1\RIZAÇL\O 

Ai\ffiiENTAL DA SUPRAM SUL DE MINAS 

VARGTNHI\ / MG 

Auto de infração no 029565/ 2016 

Processo no 442247/ 16 

UNID;\DE DE 

PK CABLES DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., já 

devidamente qualificada no processo administrativo em epígrafe, vem 

respeitosamente perante vossa senhoria, por meio de seu representante legal, 

apresentar RECURSO ADMINISTRATIVO, com fundamento nas ra7.Ões de 

fato e direito expostos a seguir. 

OS MOTIVOS DETERMINANTES DA DECISÃO SÃO INEXISTENTES 

A Autuação em epígrafe e a decisão ora recorrida aplicaram ao autuado a 

sanção de multa - reduzida em sede de decisão administrativa para R$85.288,74 

(oitenta e cinco mil, duzentos e oitenta e oito reais e setenta e quatro centavos), por 

suposta in fração ao código 1 OS, do anexo I, a que se refere o art. 83, do Decreto 

b:stadual no 44.844/ 2008: 

;\rt. 83. Constituem infrações às normas sobre a pro teção, 
conservação e melhoria do meio ambiente, as tipificadas no Anexo I. 
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Código 

Especificação 
das Infrações 

Classificação 

Pena 

ANDERSEN BALLÂO 
ADVOCACIA 

105 

. Descumprir condicionantes aprovadas na Licença de 
Operação, inclusive planos de controle ambiental, Jc 
medidas mitigadoras, de monitoração, ou 
equivalentes, ou cumpri-las fora do prazo fixado, se 
não constatada a existência de poluição ou 
degradação ambiental. 

:Grave 
i 

- multa simples; ( ... ) 

-------

Contudo, é preciso registrar desde já que a decisão de manter a sanção de 

multa dei.. .. wu de observar a correta aplicação sistemática das normas inerentes ao 

licenciamento ambiental, o que consequentemente tem violado direito subjetivo Ja 

Recorrente e a correta motivação do ato administrativo. 

1\ propósito, como se verá a segwr, a decisão recorrida desconsiderou o 

direito subjetivo da Recorrente de ter uma resposta (durante o processo de 

licenciamento ambiental) a respeito da causa supervenientes de extinção da licença 

ambiental, que foram apresentadas após emissão da licença de operação. E no que 

diz respeito a melhor compreensão do direito subjetivo, é oportuno transcrever a 

ensinamento dado pela doutrina: 

Segundo Weber, o direito moderno se compõe de disposições 
jurídicas, ou seja, de normas abstratas em cujo conteúdo uma determinada 
situação de fato deve produzir tais ou quais consequências jurídicas. Assim, 
a divisão mais corrente das normas jurídica é a de dividi las em três 
agrupamentos, a saber: (a) imperativas; (b) proibitivas c (c) pcrmissi\'aS. 

Destas três classes de normas surgem os direitos subjetivos em 
exercício tlos quais um indivíduo pode ordenar, proibir ou permitir a outro 
um determinado comportamento, de modo que a este poder Juridicamente 
limitado e garantido, correspondem, sociologicamente dizendo, as seguintes 
cxpcctaci'\'as: (1.3

) A de os outros observarem determinada conduta; (2.a) 
.A de que omitam um determinado proceder e (3.a) que uma pessoa pode 
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ANDERSEN BALLÃO 
ADVOCACIA 

fazer, ou se quiser, dctxar de fazer determinada cotsa sem inten cnçào de 
terceiros (faculdades) 1 

Dessa forma, para se evitar maiores ofensas à segurança jurídica e ao direito 

subjetivo da Recorrente, é preciso rever aqui detalhadamente as raz<>es que 

equivocadamente estão impondo a sanção de mulm à ora Recorrente. 

É importante lembrar que a empresa autuada (ora recorrente) te\'C renovada 

sua licença de operação em março/2015, ocasião em que foram impostas as 

seguintes condicionantes para manutenção da sua atividade fabril (fabricação 

de produros eletro-cletrônicos), as quais constam na revLO n°035/2015-SM: 

··"-*P""""' . , ___ ,, .. -· 
-~ 

··"'"··· 
-~-

Item "' Dtscrlçlo da Condicionante Prazo• --- --· 
Executar o Programa de Automon1toramento, oonforme def1nído Durante a vlgênc1a de 

01 
no Anexo 11 Revalidação da 

. l1cença de Operação . 

02 
, Estudo detalhado. acompanhado de ART, pàra c~racterizaç&o. e 

60dias apresentaçêo de relatório fotográfiCo demonstrando a conclusAo · 
da adequaÇAo da ETE para a nova realidade da empresa. • 

Em que pese tenha obtido a revalidação Ja licença de operação, é preCiso 

registrar que a autuada peticionou no mês seguinte (30 de Abril de 2015) 

informando fatos supervenientes que modificariam substancialmente a forma de 

atendimento às referidas condicionantes ambientais, lJUais se jam: (i) a retlução do 

número de empregados c, (i) o encerramento do processo fabril no dia 15 de maio 

de 2015. 

Em razão disso, a ora recorrente também Jei..xou claro que tecnicamente não 

haveria a possibilidade de se prosseguir com o cumprimento das condicionantes -

que foram instituídas para o caso de manutenção do processo fabril- numa situação 

I \BBOUD, Gcorgcs; c C\RNIO, Henrique Garbelliru. Dm:lto subJetivo I: conceito, teona geral e aspectos 
consuructonats Revista de Direito Privado, São Paulo, v. 52, p. 11-23, out., 2012. 
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ANDERSEN BALLÃO 
ADVOCACIA 

de encerramento das atividades empresariais c redução da mão de obra, como se 

nota pelo trecho do documento transcrito abaixo: 

O estudo nao se fará necessário ooi5 a pal'ttr de 1 de ma\0 de 20 ~ 5 trabalnarào na empcesa . 
men<Js do que 50 pessoas e no dta 15 de mato se encerra o processo fabril ftcando no 

empreendimento apenas as pessoas que ficarão respotlsáveis pelo s:.Jporte para o 

fechamento completo da empre5a que deverá ocorrer ate outubro de 20, 5 

Com um númefQ reguzido de pessoas (mer'!Os que 50) nt.c é ponivel tecnicamente operar o 

sistema de tratamento de eftuente sanitário e a sotvçOo técnica encontmda f01 a dt! desligar 

a bomba da estação elevatória de esgoto e utiliZar o poço d8 elevatÓM, para atmazenar o 

esgoto bn..:to. que após $.&u enenimento, seta esgotado por camtnhao t1po hmfm t~sa e o 

conteúdo será destinado para o tratamento por empresa teroeirizada e hcenctada para ta! 

O conteúdo (lodo) que restou no .reator será desidratado llO fútro prensa da própna ETE. 

O reator 2 será limpo e permanecerá desativado como está lloje o reator 1 

Pelo exposto, a partir do maiof.2015, a PKC nlo realizará mais em suas dependênCias o 

tratamento do •fluente santtáriO, e por conseguinte nlo apresentará mais o 
a<Jtomoruroramento e sim o comprovante ~ destlnaçlo do efluento tm01tário como 

cumprimento do programa de automonitoramento da REVLO. 

Ou seja, a autuada informou previamente a FEAM que não seria 

possível cumprir as duas condicionantes da forma em que foram propostas, 

em virtude de se encontrar em processo de encerramento de suas atividades. 

Aliás, ao informar que as atividades seriam encerradas, a ora recorrente 

estava agindo em estrito cumprimento do que determinava o anexo 11, da 

revLO n°035 /2015-SM, para os casos de mudança no empreendimento que 

resulte na alteração do projeto: 

IMPORTANTE 
QueJqu~r.mudança Pfí>trl:Ovklà tto êrnpteencftmento que venha a alterar a condiçao originai ~Cio 

PrOJeto das instalaç~es e causar mterterttncia neste p(O{Jrama ~vero ser previamente informada e 
aprovada p~lo ôrgao s~pbiental. • , 
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ANDERSEN BALLÀO 
ADVOCACIA 

Com efeito, é de se notar que a autoridade ambiental não apresentou 

qualquer resposta às informações trazidas pela Autuada, bem como não 

manifestou qualquer determinação quanto à forma de prosseguimento do 

programa ambiental, posto o que também prevê a orientação acima. 

Desse modo, o que a ora recorrente vem demonstrando é que houYe uma 

Yiolação ao seu direito subjetivo de obter uma resposta formal frente ao fato 

superveniente informado ao órgão ambiental. Até porque, em razão do fato 

superveniente (encerramento do processo fabril) seria impossível do ponto 

de vista técnico atender as condicionantes na forma originalmente proposta. 

O que imprescindivelmente demandaria um retomo técnico por parte do 

órgão ambiental, o que não houve. 

Ocorre <.1ue, mesmo ass1m, a decisão recorrida indica como moU\·o 

determinante para o cometimento da infração - de desatendimento as 

condicionantes da licença ambiental - , o fato da Autuada não apresentar no 

processo de licenciamento os relatórios do programa de automonitoramento 

ambiental, ou por não ter apresentado a comprovação da destinação correta dos 

e fluentes/ resíduos gerados. ln lJerbis: 

"' lvad ~ra seu o~r aptesentar os 
Alnd• que a empresa tenha tido suas .tMdades uesat as 

1 d ue esteve tunclonando, bem 
ri!làtórlos do programa de automonl\ora!"'-ento para o per c ~em q 

Jo da des-tinaçlo correta 
como damonstrar, dentro ~9 processo de lgncia.mento, fi comprovaç 

dos efluen.tes/reslducs gerados. o que não ocorreu . 
• 

d u~c:uçlo do Proararrta .de 
Como bem con111 na dtt~lo das c:on lcionantes. • 

' d · tla · c:Mfef dwanta a vjc6nda de 
AUtomc:tnttcramtnto, conforme <Mflnldo no AntJCO 11, ~v• 0 

Rwatlda(lo da Uomça de Optrac:lo-

Mas nao se pode olvidar que a Nota Jurídica DINOR nn 08/2009, que 

ilispõe sobre o arquivamento do processo de regularização ambiental, orienta os 
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ANDERSEN BALLÃO 
ADVOCACIA 

agentes públicos que "o fato de o requerente não apresentar documentação( ... ) 

solicitadas pelo órgão ambiental não significa, necessariamente, que seu 

empreendimento ou atividade esteja irregular ... ", como é o caso. 

-'-\liás, para a situação da autuada, a mesma Nota Jurídica esclarece que a 

autoridade ambiental pode declarar extinto o processo de licenciamento, 

quando exaurida sua finalidade por fato superveniente, cf. lógica do art. 50, da 

Lei Estadual n° 14.184/2002 (art. 50- A administra{ào pode dedarar extinto o pro,·e.rso 

quando exaurida ma finaltdade ou quando o objeto da decisão se tomar impossível. 

inútil ou prejudicado por fato superveniente). ... ... ... ) 

J. \ssim, ao infonnar a desativação de suas atividades, a autuada apresentou à 

autoridade ambiental causa extintiva do processo de licenciamento, c guc 

conseguentemente modificou a forma de atendimento às condicionantes ora 

impostas. 

,\Iém disso, sob a finalidade pública de proteger o meto ambiente 

ecologicamente equilibrado e atender ao direito subjetivo da Recorrente, caberia a 

autoridade ambiental solicitar esclarecimentos e complementações à autuada a 

respeito da forma que se deu a correta destinação dos resíduos. Mas ao invés disso, 

a autoridade ambiental preferiu autuar e impor a sanção de multa, sem oporrunizar a 

demonstração da regularidade do seu cmprccndimcnro. 

Por sinal, após petitório que indicou a existência de fato novo, a autoridade 

ambiental manteve-se inerte, sem sequer encaminhar qualquer solicitação de 

informações adicionais para a autuada (baixa quantidade de empregados e 

encerramento do processo fabril) . 

..c\ssim, foi de iniciativa da J.\utuada a demonstração da correta destinação dos 

resíduos, cf. comprovantes apresentados no processo, conduta esta que foi 
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indispensável para a constatação da inexistência de dano ambiental no local, 

cf. confirmado pela própria decisão recorrida: 

Nesse sentido, 15U lind• alnfof'INÇ'Io inesteda ,:tela Oiretorl~ Técnica da Supram Sul na 
qual dehct dera que • documen._._ apresant~ ... -

•..,..v !IN no presente processo cumpre, 
intempestwamente, o Progama de Au1omonttoramentc. 

Assfm, a correu destlnaçJo dos sfd• ·-1 • . · · re · ~,.,enuentes constitui uma colo~boraçlo na soluçlo 
lfos PfObJemas advindos de sua conduta de d -1 • • ven o, PutS, ser iphcada uma atenuante de 30CJG. 

Logo, ao apresentar fato superveniente modificati,·o do programa ambiental 

aprovado, a autuada apresentou causa de extinção da licença ambiental rC\-LO n° 

35/2015-SM c de suas condicionantes (na medida em que o act:ssório segue a sorte 

do principal). 

E ao invés de laHar a autuação em t:pígrafc, caberia ao órgão ambiental 

apronr o encerramento fabril da autuada, como também diligenciar a obtenção da 

documentação pertinente à destinação correta dos resíduos. E, quando 

apresentadas, não sendo constatado nenhum des,;o (como de fato não foi), cab1a ao 

órgão ambiental arquivar o caso, pois não há justa causa para a autuação. 

Com efeito, após providenciar a correta destinação dos resíduos, a autuada 

também providenciou a correta solicitação de cancelamento da REYLO n° 

35/ 2015-Sl\f em requerimento protocolado no clia 20/ 03/2016, que restou 

aprm·ado pelo parecer único n° 0459075/2016, do (Üa 27 de abril de 2016. E, 

coincidentemente, após reali?.açào desse requerimento é que a autoridade ambiental 

optou por autuar a ora recorrente, no dia 20 de abril de 2016, ao inYés de diligenciar 

e Yerificar que a destinação dos resíduos hada sido efetuada. 
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ANDERSEN BALLÀO 
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Sendo assim, o auto <.lc infração supra é nulo, pois é um ato adnúnistrativo 

CUJO motiYo determinante é inexistente - descumprimento de condicionante da 

licença ambiental. Afinal, quando ocorreu a autuação, a ora recorrente já haúa 

solicitado o encerramento da atividade e a consequcntc extinção da licença 

ambiental e das respectivas condicionantes, o que torna juridicamente inadequado 

esse motivo ao resulta<.lo obtido. 

E como foi esse o motivo invocado para lavrar o auto de infração c para 

justificar a manutenção da sanção de multa, então este é o moti\'O determinante do 

auto <.lc infração e da decisão da autoridade ambiental estadual. _ \ssim sendo, pela 

teoria dos motivos determinantes, a ,-alidadc do auto de infração está sujeita à 

validade do motivo. De todo modo, como o motivo im·ocado é nitidamente 

inadequado à sua finalidade (e portanto, inexistente), então a lavratura do auto <.lc 

infração e a decisão que o manteve são atos nulos. Este é o raciocínio adotado pelo 

Superior Tribunal de Justiça quando avalia a validade das decisões administrativas: 

( ... ) Pela Teoria dos Motivos Determinantes, a validade do ato 
administrativo está vinculada à existência e à veracidade dos 
motivos apontados como fundamentos para a sua adoção, a 
sujeitar o ente público aos seus termos (STJ - AgRg no REsp 
670.453/RJ, Rel. Min. CELSO Lli\IONGI, Des. Conv. do 'lJSP, 
Sexta Turma, Dje 8/3/10). 

Portanto, a autoridade competente para o julgamento do presente recurso 

de' e reconhecer a nulidade do auto de infração c da decisão administra ti' a <.lc 

primeira instância c, em seguida, arquivar o processo sem que qualquer sanção seja 

imposta à ora recorrente, sob pena de, com o <.lcvido respeito, vir a ser questionada 

judicialmente. 

Av. Jaime Re1s. 861 F ore: 55 41 3221-77771 Fax: 55 41 3223-2070 1 Curitiba 1 Para na 1 Brasil! CEP 80510-010 1 wv.wandersenballao.com.br 

' 



ANDERSEN BALLÃO 
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DA FALTA DE VOLUNTARIEDADE E AUSÊNCIA DE DANO 

AMBIENTAL NA CONDUTA AUTUADA 

Não é demais notar que, durante a aplicação do direito 

ambiental infracional, não é adequado sacrificar direitos c garantias fundamentais. É 

que em matéria de direito repressivo, seja ele ambiental ou não, é incontornável a 

necessidade de o Poder Público ser capaz de demonstrar a culpabilidade do 

administrado, isto é, o aspecto subjetivo da sua conduta, para que possa lhe ser 

imposta uma sanção. 

O princípio jurídico da nulfa poena Jine m!pa está presente 

na Constituição de 1988 (art. 1°, Tll e no art. 5°, XI ,V) e consiste em um dos limites 

ao poder repressivo, no contexto do Estado Democrático de Direito brasileiro. 

Em que pese a princípio da culpabilidade do infrator 

seja palco da doutrina crinúnal, é certo que este princípio não se limita a esta seara. 

E a doutrina mais autorizada demonstra que é cabível a aplicação de princípios do 

direito penal na lógica do direito repressivo em geral: 

Quando o art. 5°, inc. XL VI, prescreve: ( ... ); ele não assevera que esse 
dispositivo se restringe aos crimes; ele não fala que esse dispositi\'o é 
do Direito Penal, é do Direito Administrativo ou é do Direito Civil. 
De qualquer forma são todas penas e, portanto, é difícil ser afastada a 
proposição de que existe um Direito Constitucional Penal ou um 
Direito Constitucional Sancionatório, que implica um regime 
jurídico ou um Direito Público de intervenção que é o núcleo 
comum do Direito Penal, do Direito Administrativo ou até mesmo 
do Direito Civil... 2 

E esse entendimento possui ainda mais clareza quando 

se analisa a doutrina ambiental aplicável, que leciona que a constatação da 

2 GA1HRDO, Emerson; c BLA\:CJTET, Luiz Alberto. ·'\ aplicação dos princípios do dirello penal 
no direito admtnistrativo. Resvista de Direito Administrativo & Constitucional, Belo Honzome, ano 12, 
n . .+7, j~m/mar, 2012. 
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culpabilidade é condição sine qua non para imposição da sanção administraciYa, sob 1 
pena de ferir direitos fundamentais da pessoa aumada: 

Portanto, as regras em vigor que instituem a respomabilidade 
administrativa ambiental podem e devem ser interpretadas de modo 
compaável com a lógica do direito repressivo em geral, a ftm de que o 
princípio da dignidade (culpabilidade), que caracteriza o Estado 
Democrático de Direito instituído na Constituição de 1988, seja 
observado, como verdadeiro limite à ação repressiva das autoridades 
ambientais. 3 

Ou seJa, como leciona Daniel Ferreira4, as infrações 

administrativas são "comportamentos voluntários" violadores das normas de 

conduta. 

Logo, no caso sob análise, é rútida a necessidade de se 

Jemonstrar o aspecto subjetivo da conduta Ja aumada, na medida em que "não 

atender conilicionante da licença ambiental" é uma atitude necessariamente ornissi,·a 

voluntária. E, assim, a autoridade ambiental deveria ter amealhado provas de que a 

Recorrente manteve-se inerte no processo de licenciamento ambiental antes de 

autuar e impor sanção Je multa, o que é vcrdaJeiramente impossível, na medida em 

que isso não ocorreu .• \final, a Recorre te protocolou dentro Jo prazo estipulado 

informações supervenientes passíveis de extinção da licença ambiental. 

Diante disso, é certo que as regras em v1gor que 

instimem a responsabilidade administrativa ambiental podem c de,·em ser 

interpretadas de modo compaúvd com a lógica do direito repressivo em geral, a ftm 

de que o princípio da dignidade humana (culpabilidade), que caracteriza o Rstaoo 

Democrático Je Direito instituído na Constituição de 1988, seja obsen·ado, como 

verdadeiro limite à ação repressiva das autoridades ambientais. 

Fl LTPPIN, Rafael rcrrcua. Natureza juríclica da rcsponsabtliuacle admuustranva ambH.•n tal. 
Cadernos jurídicos, Cunnba, n. 47 , Jezembro, 2013. 
1 FERREIR:\, Darucl. San!<Ões adm.inistraóvas São Paulo: \falheiros, 2001, p. 63. 
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~\ propósito, em recente julgamento do c. STJ essa 

Interpretação do direito ambiental infracional, mais conscntânea com os cânoncs de 

um direito repressiYo democrático, preYaleceu c, enfim, a noção de que a natureza 

da responsabilidade administratin é subjetiva foi adotada por esse que é o úrgào 

jurisdicional encarregado de unificar a interpretação c aplicação do direito brasileiro, 

in 11erbis: 

~\l\lBIENTAL. RECURSO ESPECIAL. MULTA \PLICAD \ 

-\Dl\1INISTRA1TV"\MENTE EM ~\ZAO DE lNF~-\Ç\0 

A~fBTEl\T.AL. RXECUÇ\0 l·ISC\L ,\jt..;IZAD \ EJ\1 F"\CE DO 

A-DQUIRENTE D.\ PROPRIEDADE. ILEGIT1\110ADE 

PASSIVA. :\1ULT\ C0:\10 PEN.ALID,\DE .ADMINISTR..\TIV \, 

DIFERENTE DA OBRIGAÇÃO CIVIL DE RRPAR.AR O DANO. 

( ... ) 8. Pelo princípio da intransccndência das penas (art. 5", inc. XL Y, 

CR88), aplicável não só ao âmbito penal, mas também a todo o 

Direito Sancionador, não é possível ajuizar execução fiscal em face do 

recorrente para cobrar multa aplicada em face de conJuras imputá\ e1s 

a seu pai. 9. Isso porque a aplicação de penalidades administratins 

não obedece à lógica da responsabilidade objetiva da esfera ch·cl (para 

reparação dos danos causados), mas deve obedecer à sistemática da 

teoria da culpabilidade, ou seja, a conduta deve ser cometida pelo 

akgaJo transgressor, com demonstração de seu elemento subjcti,-o, e 

com demonstração do nexo causal entre a conduta c o dano ( ... ) 

(REsp 1251697 /PR, Rel. l\linistro J\L-\URO C\MPBELL 

\l-\RQLJES, SEGCND"\ TlJIUvL\, julgado em 12/ 04/2012, DJe 

17 /04/2012). 
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E, em complemento, nessa mesma lógica o c. 

também manifestou entendimento que não há que se falar em infração quando 

não há dano ambiental e constatação de culpabilidade do infrator: 

CRIME AMBIENTAL. ART. 60 DA LEI N. 9.605 / 1998. INÉPCIA 
D i \ DENÚNCIA.FALT1\ DE JUSTi\ CAUSA PARA AÇAO 
PENAL. ORDEM CONCEDIDA. ( ... ) 2. Quando falta à denúncia 
a descrição individualizada da conduta do acusado, com a 
exposição do fato criminoso e todas as suas circunstâncias, isto é, se 
não reúne a peça as exigências do art. 41 do Código de Processo Penal 
, é formalmente inepta. 3. N a espécie, a peça acusatória não relata, 
nem singelamente, o nexo de imputação correspondente, não 
esclarece de que forma o gerente de redes da empresa de telefonia 
celular teria contribuído para a consecução do delito - instalar e fazer 
funcionar as Estações de Rádio Base (ERB) potencialmente 
poluidoras -, tampouco aponta o eventual dolo na ausência de 
licença ou de autorização dos órgãos ambientais competentes. 4. 
Além disso, para a caracterização do delito previsto no art. 60da 
Lei n. 9.605 /1998, a poluição gerada deve ter a capacidade de, 
ao menos, poder causar danos à saúde humana. No caso, não se 
justifica a ação penal, pois o próprio :Ministério Público estadual 
atestou que" os niveis de radiação praticados pelas investigadas estão 
regulamentados pela -'\natel e que os possíveis efeitos biológicos em 
seres humanos ainda não são completamente conhecidos". S. Como 
somente se admite a responsabilizaçào penal da pessoa jurídica em 
crimes ambientais nas hipóteses de imputação simultânea da pessoa 
física que atua em seu nome, responsável por sua gcrência,in casu, 
concedida a ordem em relação ao gerente da TIM CELULARS.A., 
não há como manter o feito apenas em relação à empresa. 6. Ordem 
concedida a fim de trancar a ação penal. (STJ - f-L\BEA.S CORPUS 
HC 147541 RS 2009/ 0180525-3 Data de publicação: 14/ 02/2011). 

Ou seja, considerando que na própria decisão 

administrativa restou confirmada a inexistência de dano ambiental, e que na 

apuração da infração administrativa restou ausente qualquer definição Ja 

culpabilidade Ja Recorrete, é certo que não há que se falar em manutenção da multa 

no presente caso. 
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Enfim, a Recorrente demonstra <-}Ue a no,Ta posição do 

c. S'l} está em sintonia com as noções de limites ao poder repressivo, em que o 

Poder Público nào pode simplesmente dei. .. mr de lado a culpabilidade e a constatação 

de dano ambiental, corolário do princípio da dignidade humana, para impor sanções 

ambientais aos administrados. 

Sendo assim, por não ter demonstrado que a autuada 

agiu de modo voluntário e que praticou dano ambiental, o auto de infração em 

epígrafe é nulo, pois transgride garantias fundamentais contidas no art. 5° da 

Constituição da República e deve ser arquivado, sem gerar quaisquer sanções 

administratrvas. 

CAUSA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE 

Se já não bastasse o diagnóstico de que o auto de infração é nulo, em razão 

da inexistência dos seus motivos, a ora recorrente chama atenção que a decisão de 

primeira instância ignorou olimpicamente a causa excludenre de responsabilidade 

administratiYa existente no caso, na medida em que a ora recorrente atuou somente 

no exercício regular de um direito. 

Com efeito, o \nexo II da REVLO n° 035/2015-Sl\1 garantiu à autuada o 

exercício do Jireito subjetivo de comunicar à autoridade ambiental estadual 

competente as modificações de suas atividades, na esteira do que está definido no 

art. W' da Lei Estadual n" 777'2./1980 e no Art. 4° do Decreto Estadual44.844/200H. 

E essa comunicação ocorreu efetivamente por meio dos protocolos de 30 de 

abril de 2015 e em 22 de março de 2016, de modo que a autuada agiu no exercício 

regular de um direito pre,-isto claramente na legislação ambiental em vigor e na 
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licença ambiental, o que é causa excludente de responsabilidade conforme leciona a 

mais autorizada doutrina: 

( ... ) é corrente o uso da expressão 'excludentes' para referir hipóteses 
em que se considerará inexistente a infração, ou não sancionável a 
conduta, conforme o caso. São encontráveis menções ao ( ... ) (11) 
exercício regular de direito. Em nosso entender, as oito primeiras 
hipóteses dizem com a falta de voluntariedade - logo, elidcm o 
próprio cometimento da infração, uma vez que a voluntariedadc é o 
mínimo elemento subjetivo que se exige para imputação de uma 
infração a alguém. Já as três últimas correspondem a uma exclusão 
da sanção, propriamente dita.5 

Desse modo, não se pode impor qualquer sanção à autuada, uma ,-ez que não 

agiu de forma antijurídica. Aliás, ao destinar adequadamente seus resíduos e o lodo 

da ETE e, também, ao protocolar novamente 22 de março de 2016 o pedido de 

baixa de sua REVLO n° 035/ 2015-SM, a autuada evitou a configuração do ilícito 

preYisto no Código 345 do Anexo I do Decreto Estadual 44.844/ 2008: "Dci..'l:ar de 

promover a baixa no registro, quando encerrar as atividades" . 

Ou seja, até mesmo esse cuidado a ora recorrente tomou, de modo que não 

pode sequer ser imposta uma multa leve. Muito menos uma multa graye, como a 

<-JUe a autoridade impôs por meio do referido auto de infração. 

O VALOR DA MULTA NÃO FOI JUS TI FICADO 

Para fins de dosimetria da multa é indispensável que a autoridade ambiental 

classifique o porte e a aüvidade empresarial desenvolYida pelo autuado, cf. art. 66 do 

Decreto Estadual no 44.844/ 2008. 

s T\IELLO. Celso Antonio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo, 19' cd., São Paulo: 
Malheiros, ::WOS, p. 786. 

! ·\~\ 
~·'c, 

-7 
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Ocorre que, tanto no auto Je infração, quanto na Jecisào recorrida, a 

autoridade ambiental classificou a autuaJa como empresa Je grande porre c 

reincidente genérica, fatores estes que conscqucnrcmente influenciaram na apuração 

equivocada da multa na importância de R$85.288,74 (oitenta e cinco mil, duzentos c 

oitenta e oito reais e setenta c quatro centavos). 

' 1 Penlllldadc 

lo A•h Cl1t:t!Clcl ~iUlhl SitnJll~ 

Com o devido respeito, é preciso registrar que pelo critério de classificação 

do porte e potencial poluidor estipulado pela Deliberação Normativa COP_\~1 n" 

74/2004, não é possível classificar a autuada como empresa de grande porte. 

lnt•ebú: 

4.14 - r-.. úmero de empregados - É o número total de pessoas que 
trabalham no empreendimento, seja nas atividades de produção, seja 
nas a ti' iJaJcs administrativas ou de suporte, incluiJas as contrataç<)cs 
de qualquer natureza cujo objeto seja a prestação não C\'entual de 
serviços. ( ... ) 

B-08-01-1 Fabricação de componentes eletro-eletrônicos. 
Pot. Poluidor/Degradador: ,\r: M; \gua: M; Solo: M; Geral: M; 
Porte: 
Area útil< 5 ha e Número de empregados < 100: pequeno 
\rea útil > 50 há ou :t\úmcro de empregados 300: grande 
Os demais: médio 

Isso porque, como se nota pelo formulário de caracteri7.açào do 

empreendimento protocolado no dia 12/05/2014 (doc. anexo), a autuada possuía à 

época do pedido de renovação da Licença de Operação apenas 99 (noventa c nove) 

empregados - nl'unero este que diminuiu no decorrer do tempo até o momento do 

encerramento da empresa -, c estava localizada em imóvel com área útil Je 0,09 ha. 
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Em outras palavras, de acordo com a definição legal, o enquadramento 

correto da autuada é como empresa de pequeno porte, o que 

consequentemente impacta no valor da multa ora fixado. 

Desse modo, como o Decreto Estadual n° 44.844/2008 tipifica a sanção para 

a infração prevista no Código 105 do Anexo I como sendo de natureza grave, tem

se que a multa base a ser aplica à autuada é de R$12.461,51 (doze mil quatrocentos e 

sessenta c um mil c cinqüenta e um centavos), cf. quadro de valores dispostos na 

Resolução Conjunta SEI\1AD n" 2349/2016. 

\NO: 
REINCIDENCL\ 

P. 
P.PEQUENO P.\IÉDIO P.GR. \.l\,DE 

201ó l)Jl'ERIOR 

Sem Reincidência RS ~3,CJ7 R.$417,03 RS R32,39 RS 3.32+,5H 

Reincidência 
R$ 193,84 R~ 554,93 

RS 
R$ +.9b5,50 

l.e,-e Genérica L.óú2,57 

Reincidência 
R$415,37 RS 830,73 

R~ 
RS ~.307,31 

Específica .1.322,92 

Sem Reincidência R$ 415,37 R~ 4.155,31 
RS 

RS 33.230):\9 
1 ó.6 16.27 

GraYe 
Reincidência 

RS l.ú(i 1 ,4(, R$ 12.461,51 
RS I~S 

Genérica 27.691 ,57 121.~41.05 

RcinciJcncia 
R$ 4.153.65 R$ 16.614,61 

RS RS 
Específica 33.22(),22 ló6.1+ó.12 

Sem Reincidência RS 4.151,65 R$ 16.616,27 
RS 

RS H3.()74,72 
33.2.)!),89 

C; ra' íssima Reincidência RS 
RS 33.229,22 

RS RS 
Gcnénca 16.614,61 83.lP3,U6 830.730,60 

Reincidência R$ R$ 33.229,22 R$ RS 
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Específica 16.ó14,<íl 

E, considerando a atenuante do art. 68, do Decreto 44.844/08 (redução de 

30%) concedida pela decisão administrativa - em razão da inexistência ue dano 

ambiental -, tem-se que a multa final a ser aplicada à autuada compreende a 

importância (em tese) de R$ 8.723,05 (oito mil, setecentos e vinte e três reais 

e cinco centavos), caso não se tratasse de decisão administrativa cujos motivos 

determinantes são inexistentes c de existir causa excludente de responsabilidade 

administrativa. 

Portanto, não há razão de ser para a multa ser mantida na importante de 

R$85.288,74 (oitenta e cinco mil, duzentos c oitenta c oito reais c setenta e quatro 

centavos), na medida em que a decisão administrativa se fundamenta em parâmetros 

equivocados uo cmprccnclimcnto da autuada. 

TERMO DE COMPROMISSO 

O art. 63 do Decreto Estadual 44.844/200~ assegura à autuada o direito de 

firmar termo de compromisso, por meio do qual pode diminuir o valor da multa e 

aplicar 50°1o do seu valor em serviços ambientais. Este é um direito subjeriw> da ora 

recorrente que foi ignorado pela autoridade ambiental estadual. 

Portamo, quando a decisão recorrida deixou de acolher o pediuo de rermo ue 

compromisso requerido pela autuada, em razão de não ter sido constatado poluição 

ou degradação ambiental c conscqucntcmcntc ser inviáYcl coordenar a reparação de 

dano provocado pelo empreendimento, ela praticou uma violação a esse direito 

subjetivo. In verbiJ~ 
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' 1 
A reparaç!o do daf'lo ambiental. eJCilêntla para apHcaçJo dil benesse, deve ser 

induida em eventual pacto sempre que o mesmo thler ocorrido, para quê o elo entre 0 

insbumento e sua origem nio seja perdido. Contudo, il pn5pria natureza da infraçio 

apttcada requer a n:Jc constat-t~çlo de "existência de poluiç&l ou degrodaç~a ombim tar · 

Assim, tendo em vtsa il inedrtiocla dl! polulr;io ou degradaçiO ammental. p.,eçe - . 
despropOrdool e des1rraroado firmar compromisso com tai flrqlidade. 

Ora, é contraditório negar tal benesse por essa razão. Afinal, é de se ohserYar 

que o termo de compromisso é Yoltado para os autuados que receberem a sanção de 

multa e l}Ue desejarem reYerter até 50°1o (cinquenta por cento) em prestação de 

serviço ambiental a ser prestado em qualquer parte do Estado de Minas Gerais 

(Art. 63. Até dnqiienta por ,·ento do r•alor da multa [. . .j poderão ser ,·om;ertido.r, f. . .J em medidas 

de controle, que poderão induir apio reparadora a ser realizada em qualquer parte do 

Estado ... ). 

~\ssim, sucessivamente, caso os itens anteriores não SCJam acatados pela 

autoridade ambiental competente, a autuada reitera que possui interesse em firmar o 

termo de compromisso. 

PEDIDO 

Em Yista do exposto, a ora recorrente, mu1 respeitosamente, requer a 

reforma da decisão de primeira instância e: 

I - seja a decisão administrativa e a sanção de multa declaradas nulas, por 

conta da inexistência de motiYos, falta de constatação da culpabilidade c inexistência 

de dano ambiental, o que fazem com que a repressão administrati·ça seja 

desnccessána, senão nula de pleno direito; 
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11 - alternativamente, seja reconhecida a ocorrência de causa excludente de 

re~pomabilidade, gual seja o c.\.crcício regular t.lu direito de modificar sua atividade e 

de destinar adequadamente seus resíduos c o lodo da ETE, t.lc modo que seJa 

arquivado o auto de infração sem gue nenhuma sanção seja imposta; 

Ill - sucessiYamentc, SCJa reduzida a multa para RS 8.7 23,05 (oito mil, 

setecentos e vime c três reais e cinco centaYos), em razão do enquadramento da 

autuada como empresa de pc(.1ueno porte; 

111 - e caso nenhum dos pedidos anteriores seja acatado acima seja f1rmado o 

rermo ue compromisso c com-crtida a mulra em setTiços ambientais; 

IV- sejam juntados os documentos aprcsemauos ora em anexo; 

V - que as futuras intimações sejam encaminhadas ao escritório profissional 

cujo endereço segue no rouapé. 

:--Jestes termos, 
PeJe uefcrimcmo. 
Curitiba, 06 de fevereiro de 2017 , 

Rafael Ferreira I •'ilippin 

O \B /PR 27.200 

-
. de Jesus Luize 
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