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COMERCIAI CLAROS MONTES LTDA.. sociedade

comercial, poÍadora do CNPJ n" 21.6j2.1t3t0001-61, com endereço na Rua São

Sebastião, 33, no município de Montes Claros,MG, por seus procuradores in Íine
assinados, vem, respeitosamente, face à lavratura do Auto de InÍiação em epigrafe,

apresentar RECURSO, Iastreando - se nas relevantes razões de fato adiante aliúavadas:

I. DOS FATOS

O posto revendedor acima mencionado fora autuado poÍ agente

da SUPRAM, momento em que se lawou auto de infração consubstanciando a infraçào
descrita como:

"ExtÍair água subtenânea sem a
desconformidade com a mesma.,,

devida outorga ou em

Para a infração designada sob o n.o I no auto de infração, qual
seja' aquela correspondente ao código 213 do Anexo I do Dec. 44.g44/og, a FEAM
aplicou a multa de R$ 29.30r,45 (vinte nove mil trezentos e um reais e quarenta e cinco
centavos), face à aplicação de circunstância agÍavante vazada to artigo 6g, II, .,b,,1 do

Auto de Infração n.: 4631812015

t/



mesmo diploma legal

Apresentada defesa tempestiva, a SUPITAM Norte de Minas,

achou por bem indefeú o pedido de cancelamento do Auto de lnfraçào. A multa ainda

foi corrigida de forma indevida, atualmente no importe de RS 34.807,50 (trinta e quatÍo

mil oitocentos e sete reais e cinquenta centavos).

A despeito de não concordar o autuado com a aplicação da

sançâo pecuniária, este se dispõe a realizar o pagameDto à vista da multa com a

minoração facultada no artigo 10, I da Lei 21.735, publicada em 03 de âgosto de

2O15, ex vi:

"Art. 10. O débito consalidado poderá ser pago:
| - à vista, com até 90% (noventa por cento) de redução das multas;"

Assim, o empreendedor, com fins de não ser inscrito em dívida

ativa e poder obter o beneficio de direito conferido em norÍna regular, apresenta a

pÍesente defesa. Tem por fim seja rcalizada análise acerca da ilegalidade da autuaçâo

or1 altemativamente, a possibilidade de pagamento integral da multa com desconto de

90% determinado pela Lei 21.735/2015, sem que haja acréscimos e correção, tendo em

üsta que a multa ainda não é liquida, certa e exigível, pendente de deliberação do órgão.

Em que pese o renomado coúecimento jurídico e técnico deste

órgão, a infração imputada ao empreendimento deve ser julgada insubsistente,

consoante demonstrado nas razões abaixo aduzidas. Comprove-se, pois:

X.I_ AUSÊNCIA DE DOLO/CULPA E PREVIA NOTIFICAÇÀO

I '11 - agravantes:
b) danos ou perigo de dano à saúde humana, hipótese que ocorrerá aumento da multa

em trinta por cento;"



Nada obstante não haver ruzão de mérito para lawatura do Auto

de Infiaçào, o que será esmiuçado adiante, há tambern erro formal que invalida o ato

adminisrativo.

O artigo 72, parâgrafo terceiro da Lei 9.605/98, ao trataÍ das

sanções administrativas por infrações ambientais, impôe condição de haver negligência

ou dolo do infrator para imputação de multa simples, que somente pode ser aplicada

após notificaçâo para regularização, nos seguintes termos:

"Art. 72. As infrações administrativas são punidas com as
seguintes sançôes, observado o disposto no art. 60:
(...)

§ 3o A multa simples será aplicada sempre que o agente, por
negligência ou dolo:
| - adveÉido por irrêgularidades que tenham sido
praticadas, deixar de saná-las, no prazo assinalado por órgão
competente do SISNAMA ou pela Capitania dos Portos, do
Ministério da Marinha;"

Veja-se, constatam-se três pré-Íequisitos não observados para a

aplicação de multa simples: (i) a existência de prévia advertência para que, diante de

eventual descumprimento fosse aplicada a multa, o que não existiu iz casa; (ii) o dolo

ou negligência, ausentes no caso sob comento uma vez que o empreendimento jamais

descumpriu os termos de sua outorga ou omitiu-se no sentido de usar o poço sem

autorização.

Jamais pode haver penalização diante de boa-fé e adoção das

providências regulares cabíveis ao autuado. A jurisprudência é remansosa em julgar que

não pode ser penalizado aquele que não detém culpa na ocorrência de fato típico para o

qual não colaborou. llustre-se, pois:

"O Estado de Direito preserva a proteÉo quanto a
arbitrariedades estatais, não só exigindo a submissão às leis,
mas também contra toda ordem dê arbitrariedades, impondo a
observância dos direitos e das garantias individuais.Ora, no
regime jurídico constitucional desse porte, no qual se acentuam
a República, a Democracia e o Estado de Direito, não podemos
conceber haja infrações administrativas, diante da mera



voluntariedade, sem qualquer análise da culpa ou dolo do
infrator.'2

"Assim, a responsabilidade objetiva do suposto infratoÍ,
presumidamente inocente até Íinal decisão na esíera
administrativa (art. 5", LVlll da CF) não pode mais ser admitida.
O contraditório e ampla defesa garantem ao infrator o diÍeito dê
influir efetivamente, de modo eficaz, na decisão do processo
administrativo.Se a decisão puder ser Íeita objetivamente, as
garantias citadas não seriam mais do que mero esforço retórico
de um discurso apenas pragmático."3

II.3_ DA INCOMPATIBILIDADE COM O TIPO LEGAL _ OUTORGA RENOVADA E USO
ADEQUADO _ ERRO DE MEDIÇÀO DOS EQUIPAMENTOS.

O empreendimento não pode ser penalizado com lastro no artigo

213 do Decreto 44.844108, o qual caracteriza captação de água em desacordo com a

outorga.

No que toca a suposta irregularidade do uso da água sem

correspondência com a autorizaçào da outorga, na data mencionada pelo fiscal o

hidrômetro e horímetro estavam, ao que parece, descalibrados, uma vez que nunca

houve explotação de água acima do autorizado.

2 !TmA, HeÍaldo Garcia. A sanção no DiÍeito Admidshativo. São Paulo: Malheiros Editores
Ltda., 2003. P.41.
3 OLWEIRA, Régis Femandes de. IDFações e Sanções AdmilistÍativâs. 3'edição. São Paulo:
Editora Revista dos TÍibunais, 2012. P. 4l

A conclusão do fiscal acerca da suposta desconformidade da

captação com os termos da outorga decone de marcação do horímetro superior à vaáo

autorizada apenírs no dia 291M12015. Nenhuma menção à utilização do poço no

intervalo entre vetrcimento da outorga e formalização de novo processo adminisúativo

foi feita, não podendo ser inferido uso neste interim.

Ou seja, a marcaçào não refletia o real uso de água, sendo que tais

equipamentos foram devidamente reparados, tanto que somente em um dia foi

constatada ínfima diferença entre a utilização e declaração. Não pode haver punição por



falha de medidores que estavam avariados e, notado tal desequilíbrio, foram calibrados

em tempo devido.

II.4- DO DESCABMENTO DA ORDEM DE TAMPONAMENTO DO POÇO TUBULAR _
OBJETO DE PROCESSO ruDICIAL PENDENTE DE PROVA

O r. Fiscal, além da aplicação de multa majorada por

circunstância agravante inexistente, lawou o comando para tamponamento imediato do

poço tubular, ordem esta que não pode ser cumprida em atendimento ao ordenamento

jurídico.

Consoante deve ser de coúecimento da Superintendência, o

posto revendedor contende com o órgão em processo judicial através do qual fora

concedida antecipação da tutela (anexadâ) para que a SUPRAM desarquivasse o

processo de licenciamento e levantasse a interdição da empresa sem vinculação à

remediação que mostrou-se tecnicamente dispensável.

Assim, neste processo judicial, far-se-á necessária a realização de

prova pericial na fase instrutória, devendo necessariÍrmente ser amosEada a água

subtenânea do poço para corroborar a inexistência de compostos neste ponto acima dos

níveis de intervenção.

Caso seja cumprida ou persista tal ordem, haveÍá atentado contra

ajustiça. Isto poÍque, a alegada contaminação do poço tubular que causou arquivamento

do processo de licenciamento e interdição do posto são objeto do processo. Deve haver

conservação da situação como no momento do fato que gerou o litigio, consoante assim

vazado no Código de Processo Civil:

?rt. 879. Comete atentado a parte que no curso do pÍocesso:
(...)
lll - pratica outra qualquer inovaÉo ilegal no estado de fato."



A prova a ser feita depende da manutenção do poço no mesmo

estado do momento de ajuizamento da demanda. Ou seja, o comando da SUPRAM

atenta contra ajustiça e não pode ser cumprido sob pena de cometimento de ilicito.

Ressalte-se que o empreendimento cessou o uso de água

subterrânea, uma vez que intenompeu o bombeamento do curso d'água do subsolo. Ou

seja, a paraüsação do uso da água resguarda a comunidade a atende ao comando da

SUPRAM.

II.5- DA IMPOSSIBILIDADE DE IMPUTAÇÀO DE CIRCUNSTÂNCIA ACRAVANTE E

EXSTÊNCIA DE ATENUANTES

A aplicação de circrmstância agravante causou espanto e deriva de

falta de análise dos estudos ambientais ou falta de conhecimento ou atenção à situação

técrrjc\ data maxima venia.

Não existe exposição humana à risco, seja por não haver

interligação com o aquífero supostamente contaminado, seja pela interrupção de

uso do poço. A via, assim, não se completa para Íins de gerar circunstância

agravante que prevê risco efetivo.

Ao contrário, o administrado, ao qual não podem ser opostas

agravantes, faz jus a aplicação de, pelo menos três rtenuantes, sem prejuízo de

aplicação ex-oJício de outras que a Adminisração julgar cabiveis. As atenuantes que

Tal desativação ocorÍeu mesmo antes da vistoria e com fins de

evitar quaisquer desavença como a presente e este fato foi informado ao próprio órgão

que agoÍa autua a empresa, conforme protocolo acostado junto com a defesa anterioÍ a

esta manifestação.



devem ser imputadas são aquelas consubstanciadas nas alíneas *4", "C" e "E" do artigo

68, inciso I do Decreto 44.844/08, verbis:

"Art. 68. Sobre o valor-base da multa serão aplicadas
circunstâncias atenuantes e agÍavantes, conforme o que se
segue:

a) a eÍetividade das medidas adotadas pelo infrator para a
correção dos danos causados ao meio ambiente e recursos
hídricos, incluídas medidas de reparação ou de limitação da
degradação causada, se realizadas de modo imediato,
hipóteses em que oconerá a redução da multa em trinta por
cento.
(.)
c) menor gravidade dos fatos tendo em vista os motivos e suas
conseqüências para a saúde pública e para o meio ambiente e
recursos hídricos, hipótese em que ocorrerá a redução da
multa em trinta por cento;
(.)
e) a colaboração do infrator com os órgãos ambientais na
solução dos problemas advindos de sua conduta, hipótese em
que ocorrerá a redução da multa em até trinta por cento;"

O empreendedor faz jus a incidência da atenuante descrita no art.

68, inciso I, alínea "4", do Decreto 44.84412008. Isto porque, a empresa, na data

vistoria, já havia interrompido o uso do poço tubular e está realizando estudos

aprofundados para realizar todo o gerenciamento mais adequado à área.

O autuado também faz jus a incidência da atenuante descrita no

art. 68, inciso I, alínea *C", do Decreto M.844/2008. Isto porque não existe

contaminação que chegue a contato humano ou que seja irreversivel, conforme o

mencionado laudo ambiental da Ambratec juntado com a defesa, o que, por si só, já

demonstra a menor gravidade dos fatos.

A atenuante do inciso I, alínea "E" do mesmo diploma legal,

também pode ser aplicada ao empreendimento, uma vez que este se dispõe a realizar

reuniões e analisar medidas de mitigação do impacto ambiental de sua atividade perante

o órgão ambiental, medida esta quejá está sendo feita e foi comunicada ao órgão.

I - atenuantes:



III - DO PEDIDO

Assim, requer seja julgado insubsistente o auto de infração,

excluindo a aplicação concreta da pretensão punitiva (multa). Caso seja mantido o auto

de infração, reitera a impossibilidade de ser aplicada a circunstiância agravante, devendo

ser imputadas atenuantes com diminuição de 50 o/o (cinquenta por cento) do valor da

multa.

Requer a exclusão da ordem de tamponamento do poço tubular

face à comprovaçâo de ser tal medida contrária à disposiçào legal do CPC, aÍigo 879,

III, o que será levado a Juízo se persistir. Além disso, a empresa já interrompeu o

bombeamento da água subtenânea, o que resguarda a população.

Requer, ainda, seja o empreendimento intimado no endereço

preambular para atender a todâs as manifestaçôes facultadas pela Lei Estadual

14.18412002, incluindo-se alegações finais, especificação de provas, dentre outros. Por

cautela, protesta pela produção de todos os meios de prova em direito admitidos,

mormente a juntada ulterior de documentos.

Nestes termos, pede

Montes Claros, 0l de 2017

C
CNPJ: l -61


