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Belo Horizonte, 17 de abril de 2015.

Comunicamos que o empreendimento Posto Pinheiro e Carvalho Ltda não cumpriu a

legislação ambiental com relação ao início imediato do processo de remediação da área
para remoção da fase livre e ao prazo para a remoção do contaminante.

Em vista dos fatos ocorridos foi lavrado o Auto de lnfração ne 66193/2015, que estamos
' encaminhando, com as seguintes solicitações:

1)Encaminhar o contrato para execução dos serviços de detalhamento da pluma de fase

livre e operação de sistema de remediação. Prazo 20 dias

2) Retomar a Operação do Sistema de Remediação. Os relatórios referentes à eficiência

do sistema de remediação devem ser encaminhados trimestralmente.

3)Delimitar a pluma de fase livre. Prazo:90 dias.

4) Realizar monitoramentos analíticos da água subterrânea para o acompanhamento da

evolução de concentrações dos contaminantes. Prazo: Semeitral
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Posto Pinheiro e Carvalho Ltda

Avenida Selim José de Sales, 505 - Canaã

CEP: 35.164-213 - lpatinga/MG

4

PA, O1757/2OO2 NM5/nms

Cidade Administrativa Tancredo Neves
Rodovia Prefeito AméÍico Gianetti, íno - Edificio Minas -'1o andar - Baino Serra Verde

Íelefone: 3915-1443 - Cep: 31630-900 - Belo Hoízonte / MG
home page: www meroambiente mg gov.br

O empreendimento também deixou de atender a solicitações da FEAM feitas por meio
do ofício OF.GERAC.FEAM.SISEMA ne. 25912O13, para instalação de sistema de
remediação. O empreendedor não deu início imediato ao sistema de remediação para

remoção da fase livie descumprindo o item 5.6 do anexo ll da DN COPAM 70812O07 e
Art. 15 da Deliberação Normativa Conjunta COPAM/CERH O2l2Ot0.
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Na oportunidade, lembramos que, nos termos da Legislação Ambiental vigente, o
autuado dispõe do prazo de vinte dias, contados a partir do recebimento do Auto de
lnfração, para apresentar defesa ao Presidente da Fundação Estadual do Meio Ambiente
_ FEAM.
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Gerente de Áreàs Contaminadas
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Cadade Administrativa Tancredo Neves
Rodoviá Prefeito Américo Gianetti. s/no - Edificio Minas -1o andar - Baino Serra Verde

Telefonê: 3915-1443 - Cep: 31630-900 - Belo Horizonte / MG
home page: www meioambrente mg.gov.br

Ate4ciosamente,
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Auto de Infração n.: 6619312O

POSTO PINHEIRO E CARVALHO LTDA.. sociedade

comercial, portadora do CNPJ n" 04.762.831/0001-51" com endereço na Avenida Selim

José de Sales. Bairro Canaã. CEP: 35. | 64-2 13 no município de Ipatinga / MG, já

qualificada nos autos do auto em epígrafe. por seus procuradores in fine assinados. vem,

respeitosamente. perante V- Exa.. apresentar sua DEFESA, lastreando-se nas relevantes

razões de fato e de direito adiante alinhavadas:

I. Dos FAros

O posto revendedor acima mencionado fora autuado por agente

ambiental, momento em que se lavrou auto de infração consubstanciando as infrações.

gravíssimas descritas como:

''Causar poluição ou degradação ambiental de qualquer ratureza que
resulte ou possa resultar em dano aos recursos hídricos. às espécies
vegetais e animais- aos ecossistemâs e habitats ou ao parimônio
natural ou cultural. ou que prejudique a saúde. a segurança, e o bem
estâr da população".

"Descumprir determinação ou deliberação do COPAM".

FOtltÂ



Para a infração designada sob o n.o I no auto de infração, qual

seja, aquela correspondente ao código 116 do Anexo I do Dec. 44.844/08, a FEAM

aplicou a multa de RS 15.026.89 (quinze mil e vinte e seis reais e oitenta e nove

centavos). Para designada sob o no 2. qual seja a correspondente ao código 122. o

mesmo valor acrescido de 30oÂ em ruzão de ocorrência de suposta agravante descrita no

artigo 68. II. "b"r do mesmo diploma legal

Supostamente teria o autoÍ descumprido determinações no que

toca o gerenciamento da área alegadamente contaminada supostamente deixando de

remover a fase livre de maneira imediata.

Em que pese o renomado conhecimento jurídico e técnico deste

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

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

II - DA DEFESA

II.l - DA ILEGALTDADE Do ATo - LAVRATURA DE

AUTO DE ÍNFRAçÃO POR ACENTE NÃO CREDENCIADO.

Um dos requisitos do ato administrativo é ser o agente capaz

para a produção do ato. ou seja. agir no estrito cumprimento do seu dever legal. A

legislação ambiental informa que o Presidente da FEAM. titular do órgão. credenciará

os Íüncionários habilitados para lavratura dos autos de infração.

E compulsando os atos legais da FEAM não existiu neúum

credenciamento do llmo. Agente da GERAC. Sr. Luiz Otávio Martins Cruz. para a

lavratura do auto de infração. Assim" se não há investidura legal do autor do ato

administrativo na qualidade de fiscal, ou de similar. o mesmo não poderia lavrar auto de

infração. consoante remansosa jurisprudência. (RDA 159/221). Comprove-se. além

disso. pela lição da doutrina. verhis:

' "b) dunos ou perigo de dano à saúde humana, hipótese que ocorrerá aumento da multa em
trinta por cento;"

I
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"No direito público há um plus em relação ao direito privado:

naquele se exige, além das condições normais necessárias e

capacidade, atue o sujeito dentro da esfera que a lei traçou.

Como o Estado possui, pessoa jurídica que é, as condições

normais de capacidade, fica a necessidade de se averiguar a

condição específica, vale dizer, a competência administrativa

de seu agente."l

Necessário pontuar que tal credenciamento deveria ser

publicado no Diário Oficial do Estado para os devidos fins de direito, mormente para

ser oponível aos administrados. Tal ato administrativo é manifestamente ilegal, pelo que

deve ser anulado.

Assim, é irrefutável que o auto de infração que gerou a

multa e suspensão das atividades é dotado de vícios insanáveis, devendo ser

revogado pela própria administração pública.

II.2 _ DA CULPA EXCLUSIVA DA DISTRIBUIDORA ILEGTIMIDADE
PASSIVA DO EMPREENDIMENTO.

Com efeito. em que pese o notório conhecimento da agente da

Fundação Estadual do Meio Ambiente - FEAM. o auto de infração não merece

prosperar. não só pelas matérias processuais. de onde se extrai a inobsenância das

formalidades para lavratura do Auto de Infração. mas também por questões de mérito.

Isto porque. cumpre mencionar que a suposta contaminâção

encontrada no empreendimento. por sua natureza e localizaçâo. parece ter sido gerada

poÍ atos de atribuição da distribuidora BR.

t CARVALHO, Jose dos Santos Filho. Msnual .le Direito ÀdminisÍrativo. g.o ed. Lúmen Júris: fuo de
Janeiro. 2002. p. 86/87.
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Ademais, não houve assinatura do autuado ou das

testemunhas, o que crâva de ainda maior ilegitimidade o auto de infração, permissa

venia,



Assim, não existe possibilidade de ter ocorrido o alegado passivo

ambiental pela normal operação e manuseio dos equipamentos, o que é realizado pelo

poslo revendedor.

A remoção da fase livre é de responsabilidade da Petrobrá

que deve realizar o gerenciamento da área contaminada, sendo que os oficios

mencionados no AI foram repassados a ela. Somente a Petrobrás, portanto,

poderia constar no polo passivo deste item relativo ao descumprimento de

determinação do órgão ambiental, devendo ser o posúo excluído para fins de

aplicaçâo de sanção, visto que ele adimpliu com o que lhe cabia.

Ou seja, nada obstante a solidariedade entrc posto e distribuidora

determinada no artigo 8' da Resolução 273100 CONAMA para reparação de eventual

dano ambiental, nada impede seja constatada a responsabilidade exclusiva de uma das

partes, inclusive porque o suposto descumprimento da remoção da fase livre to pÍazo

estabelecido somente recai sobre a BR.

Cumpre ressaltar que o empreendimento está completamente

adequado do ponto de vista aÍnbiental, sendo que não existe qualquer perda de

combustiveis.

Neste sentido, recaindo também, senão principalmente, sobre a

distribuidora o ponto descumprido/em mora. notável que esta tambem deve ser a

destinatária da multa ambiental. A jurisprudência pituia jâ se manifestou sobre questão

semelhante:

n

Inclusive, a Petrobrás conta com maior potencial econômico e

meios técnicos para realizar a remediação, corroborando sua punibilidade em

detrimento do posto revendedor. E as medidas estão sendo adotadâs, o que será

oDortunamente comDrovado nos autos.



Assim, pode-se perceber que a distribuidora possui superioridade

econômica e técnica em relação ao posto, devendo figurar no pólo passivo.

Mostra-se necessiirio. portanto, possa esta renomada Fundação

Estadual transferir o ônus imputado ao posto unicamente à distribuidora" inclusive para

que esta participe dos trâmites e solicitações do órgão. pelos motivos acima elencados.

í)

"RESPONSABILIDADE CIVIL AMBIENTAL. ALEGADA
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE PETROBRAS E
POSTO DE REVENDA. CONTRATO DE ADESÃO ENTRE AS
PARTES QUE REDUZ A OBRIGAÇÃO DO POSTO, EIS QUE
NÃo PoDERIA PRoMOVER PoR SI So AS ADEQUAÇÕES
EXIGIDAS PELO CONAMA, JÁ QUE OS TANQUES
SUBTERRANEOS SÃO DE PROPRIEDADE DA PETROBRAS.
RESPONSABILIDADE INTEGRAL DESTA. APELO DA
PETROBRAS DESPROVIDO ALEGADA INEXISTÊNCIA DE LEI
A OBRIGAR A PETROBRAS A SUBSTITUIR OS TANQUES
SUBTERRANEOS DE COMBUSTíVEL. ALEGAÇÃO
INSUBSISTENTE. NORMATIVIDADE CONTIDA NA
RESOLUÇÃO 273tOO DO CONAMA OBRTGAÇÃO DA
PETROBRAS RECONHECIDA. APELO DA PETROBRAS
DESPROVIDO.
Existe a Lei Federal 9.478197, a estipular que a comercialização
de combustíveis e lubrificantes se faz em postos de serviço
abastecidos pela distribuidora. A Petrobrás é a grande
fornecedora de combustíveis e derivados de petróleo a toda a
rede. Evidente a inferioridade dos postos de serviço, atrelados
ao monopólio do fornecimento, atados à vontade da fornecedora.
Da inferioridade dessa relação - verdadeiro contrato de adesão -
já deriva a intensidade na responsabilização da mega-empresa.
Embora a responsabilidade seja solidária, o poderio
econômico e tecnológico da Petrobrás - proprietária dos
tanques e demais equipamentos - elimina ã obrigação do
posto San Remo. Na verdade, ele se viu sozinho, desamparado
pela fornecedora e dona dos tanques, quando chamado a
substitui-los. Nem poderia -ainda que obrigado - a retirar os
tanques pois estes não
pertencem a ele." (TJSP: Apelação Cível 857.770-5/6-00, Orgão
Julgador: Câmara Especial do Meio Ambiente, Relator: Renato
Nalini, Data do Julgamento: 1 210312009)



II.3 DA ADOÇAO DE MEDIDAS PARA REPARAR O DANO _ DESNCESSIDADE DE

TNDENtZAÇÃO.

Ainda faz-se necessário pontuar que a simples ocorrência de

acidente que importe em algum impacto ambiental não é lastro suficiente para aplicação

de penalidade administrativa.

Isto porque. nadâ obstante a determinação de responsabilidade nas

esferas civel. criminal e administrativa determinada pelo artigo 225 da Constituição

Federal, faz-se necessiiria existência dos pressupostos necessários à punição do poluidor

em cada um destes âmbitos.

Para que houvesse inserção do empreendimento em ilícito

administrativo que importasse em multa. essencial far-se-ia a impossibilidade de

reabilitação da área. sendo a multa uma forma de compensação ambiental.

Em outras palawas. as medidas para remediação da área serão

devidamente diligenciadas pelo Posto. que está solicitando a continuidade dos trabalhos

que deverão ser implementados pela distribuidora- de maneira que haverá

responsabilização cível hábil a reparaÍ o dano.

..EMENTA: DIREITO AMBIENTAL . AÇÃO CIVIL PUBLICA .
DESMATAMENTO SEM AUTORIZAÇÃO DO ORGÃO
COMPETENTE - CONDENAÇÃO A RECUPERAÇÃO DA

/

Uma vez que não houve negligência do empreendimento e/ou

deliberada intençâo de causar o dano ambiental, sendo totalmente possivel sua

reparação integral in naturo, a qual está será devidamente realizada, não se mostra

legítima aplicação de multa administrativa.

A jurisprudência, apesar de muito recente início de tal tema, já se

pronunciou. entendendo que as medidas cíveis para reparação de dano ambiental

suprem a necessidade de aplicação de multa administrativa que teria somente escopo

indenizatório frente a impossibilidade de remediação integral. Comprove-se. pois:



AREA DEVASTADA - INDENIZAçÃO - DESNECESSIDADE -
OBSERVÂNCIA DOS PRINCiPIOS DA RAZOABILIDADE E
PROPORCIONALIDADE - RECURSO DESPROVIDO.
Existindo possibilidade de recuperação integral de área
desmatada pelo réu sem o aval do órgáo competentê, a
adoção das medidas compênsatórias e preventivas
determinadas em primeiro grau mostram-se suficientes
tanto para penalizar o infrator, quanto para recuperar o
meio ambiente, sendo desarrazoada a aplicação de pena
de indenização perquirida pelo Ministério Públíco, sob
pena de malferir os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, implicitamente inseridos na Lei
6.938/1981, em seu art. í4, § 'ío.- Recurso ao qual se nega
provimento." (TJ[IG, Apelação Cível n" 1.0400.07.023666-
8/001, Orgão Julgador: 3" Câmara Cível, Relator: Dídimo de
Paula, Data do Julgamento: 1210212009).

Assim. tendo \ lsta pflnclplo daoem

serãorazoabilidade/proporcionalidade. visto que adotadas medidas hábeis pelo

responsável a reparar a área impactada, bem como pela ausência de culpa do posto e

vícios na lavratura do AI. mostra-se devido o cancelamento da multa.

"Tal entendimento decorre, na verdade, do caráter subjetivo da
responsabilidade administrativa em matéria ambiental,
pressupondo, ipso facto, a aferição de culpabilidade, ou seja,
da existência de conduta dolosa ou ao menos culposa por
parte do autuado.
Assim, a imposição de penalidades na seara administrativa,
inversamente ao resultado reparatório derivado da
responsabilidade civil, se assenta - tanto quanto em sede de
responsabilidade penal - na conduta praticada pelo agente
econômico, pessoalmente ou através de seus respectivos
representantes ou prepostos, não havendo em nosso direito
positivo nenhum espaÇo para a imposição de sanções pelo
mero resultado da infração ou à margem da referência ao
elemento subjetivo."3

' CARNEIRO, Ricardo. /n Direito Ambiental Visto por Nós Advogados. Bruno Campos Silva, Henrique A
Mourão, Marcus Vinícius Feneira de Moraes, l\ilário Werneeck, Wâlter Soares Oliveira - mordenaÉo.
Belo Horizonte: Del Rey, 2005 n.

Não houve qualquer displicência do posto revendedor no que

toca a operação do negócio. sendo que atendeu os prazos da DN COPAM 108/07 para

sua adequação ambiental. A suposta contaminação deriva de fatalidade sem qualquer

intenção ou descuido, de modo que o posto não pode ser punido com pena de multa. A

doutrina é pontual neste sentido, veja-se:



Ou seja. a reparação civil obietiva não se confunde com

aplicação de multa simples administrativa. Esta última depende da aferição de culpa do

suposto tÍansgressor. o que não houve in casu, afastando a aplicação de pena pecuniária.

II.4 _ DAS ATENUANTES

Quanto à aplicação das atenuantes. cumpre mencionar que o

administrado faz jus a aplicação de, pelo menos três. sem prejuízo de aplicação ex-

oJício de outras, que a Administração julgar cabíveis. ou que. porventura. aparecem no

decorrer do feito administrativo. As âtenuantes que devem ser imputadas são aquelas

consubstanciadas nas alíneas *A". "C" e "E" do artigo 68. inciso I do Decreto

44.844/08. rerhis:

Art. 68. Sobre o valor-base da multa serão aplicadas
circunstâncias atenuantes e agravantes, conforme o que se
segue:
| - atenuantes:
a) a efetividade 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 ocoÍrerá 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 ocoÍrerá a redução da multa em até trinta por cento;"

O empreendedor faz jus a incidência da atenuante descrita no

art. 68. inciso I. alinea *A". do Decreto 44.844/2008. Isto porque. a empresa

diligentemente se adequou às diretrizes ambientais postadas em legislação, tendo

solicitado à distribuidora contratação de empresa idônea para remediação e

gerenciemento da área contaminada dentro dos prazos e parâmetros impostos pela

legislação estadual. sendo que suas medidas são eficazes, não podendo arcar com

eventual mora da distribuidora.

\

I

/)



O empreendedor também faz jus a incidência da atenuante

descrita no art. 69. inciso I, alínea "C". do Decreto 44.844/2008. Isto porque. inexiste

lesão/dano, o que não importou em consequências para o meio ambiente. uma vez a fase

livre será removida e a iírea reabilitada, sendo que não há exposição humana aos riscos.

Tal fato. por si só.já demonstra a menor gravidade dos fatos e seus efeitos.

A atenuante do inciso I. alinea "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. se dispondo. inclusive. formalizar de Termo de Ajustamento de

Conduta - TAC. apenas para fins de diminuição da multa em 50oÁ- consoante facultam

os artigos 74, § 5'e 49. § 2" do Decreto 44.844108, sem que isto implique em confissão

do cometimento da infração.

III - Do PEDTDo

Assim. requer seja julgado insubsistente o auto de infração,

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

de infração. requer seja excluída a agÍavante e aplicadas as atenuantes. bem como

incluida a distribuidora Petrobnis no polo passivo do processo administrativo e eventual

formalização de TAC. apenÍrs com fins de diminuir a multa na metade do mínimo legal

no caso de manutenção do AI. Requer. ainda. haja intimação para atender a todas as

manifestações facultadas pela Lei Estadual 14.184/2002. incluindo-se alegaçôes finais.

especificação de provas, dentÍe outros. Por cautela, protesta pela produção de todos os

meios de prova em direito admitidos. mormente a juntada ulterior de documentos,

especifi camente a procuração.

Nestes termos. pede deferimento.

Belo Horizonte. 13 de maio de 2015.

BERNARDO R. SOUTO
OAB.MG:84.947
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Govemo do Estado de inas Gereis
Sistêma Estadual de feio Ambientê
Secreáda de Esádo de neio AmbienÍ€ e De§,envotvimento Sustentável
SubsecÍeúaÍrã dê Conüole e Fiscathaçâo Ambienâl lntegnda
Supe/inÍ€,ndêncie de ÀtendimenÍr a Con,,olê Ptwessuat
Dircbia cte AuÍos de tninçáo e Con'ote Processual

MEMO/DAICP ne 1225 lz0t5 -

Belo Horizonte, 21 de Dezembro de 2015.

!

Ref.: Encaminha defesa

RECEBEMOS
- NAUFEAM

-&r,r-,-:l04,"";W
Prezado, ASSINAT[nA

Encaminho a defesa referente ao Auto de lnfração ns 66193/2015, lavrado em
desfavor de Posto Pinheiro e Carvalho LTDA, processo administrativo O175Ll2N2l0O4l2Ol5,
sendo responsabilidade desse NAl, conforme consta no SIAM, para providências.

7r:33r€O1-5r. rOSrO PtiHEnO E CARVÁLIiO LTOA

F.ro,r-Ía rÊOJt r !.... !a- ao. ri.- - iÁr - Írda d. 
^úo 

.r. hírT&

Documênto 0635277 2015

a ÍraÍ.+* FÉxê I

Ráaô.E,xênhúú rá.ib !oi a$jlÉó
rÉ.hrà. . po.lo. ftfif,i.c. d. 6nr.dí.n.

»

Atenciosamente,

*offi{k;.,,,
Diretorio de Autos de lnfroçdo

e Controle Processuol

fOIHA

Para: Núcleo de Autos de lnfração da FEAM

r - Po§ro PtxhEtRo E caRv !8o tlt»

v.À,- li---] a.orq Íi----l to.- D F..'.r. li l



DE: SEMAD/DAICP

PARA: FEAM/NAI '

((

SIGED.CORPORATIVO

Guia de Tramitação

OAÍA: 211'l2l2i'15

HORA: í 7:42 *

N" do Sipro Etiqueta Código de Barras Descrição Remetentê Solicitante Dt. Envio

0295174-11?0-2015-5 00256076-1501-2015
AUTO DE tNF 66193/20't5 nogentn neorun peRerRe POSTO PINHEIRO & CARVALHO

LTDA
21t12t2015ililltililflililtilil]tililil

I

RECEBIDO POR :

1 t1
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FEAM_FI'NDAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE

Auto de Infraçâo n.z 6619312015

POSTO PINHEIRO E CARVALHO LmA., sociedade comercial,

portadora do CNPJ n' 04.762.83110001-51, com endereço na Avenida Selim José de

Sales, Bairro Canaâ, CEP: 35.164-213 no município de Ipatinga / MG, por seus

procuradores in fine assinados, vem, respeitosamente, expor e requerer o abaixo

aduzido:

Acosta-se pelo presente instrumento Relatório de

Monitoramento Ambiental no qual comprova-se que não há dano ambiental, uma vez

que a empresa estii apenas monitorando a água subterrânea em sua área de influência.

Diante disso, conforme alíneas "a" e "e" do artigo 68 do

Decreto no 448M de 2008, o autuado se enquadra nas atenuantes, que devem ser

aplicadas ao cÍrso, sob pena de afronta ao devido processo legal, pelo que requer a

aplicação dos dispositivos acima

Nestes termos, pede defe ento.

Belo lllôrizonte, ll de bro âe 2015

IJ
t

:

,lJ ; l5
lff,M

Á,uiait
B RNARDO R.S

OAB/MG:88947

LIGIA MAcEDo DE PAULA

OAB/MG:119.890

SIGED

lilllriililll llilillfl ililt tll
00256076 1501 2015

Ande sbairo o nanEro do SIPRo
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Ipatinga, 25 de agosto de 2015.

À

FEAM - Fundação Estadual do Meio Ambiente

GERÀC - Gerência de Areas Contaminadas

A./C: Sr. Luiz Oávio Martins Cruz

Referência: Posto Pinheiro e Carvalho Ltda de IpatingalMG.

Prezado Senhor,

Para comprovação, encaminhamos, em anexo, o Relatório de Monitoramento Ambiental -
ID GEOMG 15005, concluído em agosto de 2015 pela Geoambiente Geologia e
Engenharia Ambiental.

Observamos ainda que em atendimento ao solicitado no OF.GERAC.FEAM.SISEMA N".
lMlI5, iremos dar continuidade ao monitoramento ambiental com a periodicidade devendo
a terceira campanha de amostragem ser realizada em dezembro de 2015. O relatório
referente a terceira campanha de amostragem será apresentado nesta Fundação até o finâl
de fevereiro de 2016.

Certo da compreensão, estaÍnos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem
necessiários.

Atenciosamente,

arvalho Ltda

Anexo
) Relatório de Monitoramento Ambiental - ID GEOMG 15005.

?olroe.ari/ooe!-5íl
P0§f0 HilHf |ROS a,ia:!'Áiii3 !-TDA

ÂV.Selrn Jolê 
"1: 

i;ies _ii)i 4gi:,!l:
8.Cânaâ - CIP 3:. i aê-.] 1l

E_ PATII{€Â-MC .'J

Assunto: Atendimento ao OF.GERAC.FEAM.SISEMA No. 104/15 - Entrega do
Relatório de Monitoramento Ambiental - ID GEOMG 15005.

Em atendimento ao oficio OF.GERAC.FEAM.SISEMA N". 104/15, item 4, informamos
que foi providenciada a campanha de monitoramento com periodicidade semestral na área
do Posto Pinheiro e Carvalho.
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Governo do Estado de Minas Gerais

Sistema Estadual do Meio Ambiente

Fundação Estadual do Meio Ambiente

Gabinete
Núcleo de Autos de lnfração

Ao Gabinete,
EMN

Prezada Sra. Letícia Capistrano Campos,

Remetemos o Auto de lnfração Al Ne 66193/2015 PROCESSO D5f/2002/OU/2015 autuado

empreendimento Posto Pinheiro e Carvalho LTDA para esclarecimentos.

O empreendimento foi autuado pela prática das infrações tipificadas no art.83, anexo l,

código 116 do Decreto Estadual ne 44.844/2OOB e art. 83, anexo l, código 122, acrescido da agravante

previstâ no art.68 ll b do mesmo Decreto.

. Apresentada a defesa, vislumbram-se vária5 alegações de cunho estritamente técnico, pelo

que recomendamos a remessa do expediente à área técnica competente para que esta analise as

informações levantadas pelo autuado, especialmente no tocante à responsabilidade da Distribuidora BR e

da Petrobrás pela contaminaçãô, atendimento dos prazos da DN COPAM 108/07 pelo autuado, aplicação

das atenuantes previstas no art. 68 I a, c, e do Decreto Estadual ne 44.84412008, análise do relatório de

monitoramento ambiental juntado pelo autuado aos autos, documentos colacionados pelo autuado que

supostamênte comprovam a instalação de sistema de remediação e remoção da fase livre, dentrê outros

Êsclarecimentos que se fizerem pertinentes, justificando a mãnutenção do Auto de lnfração em todos os

seus termos.

Sem mais, renovo as expressões de meu elevado apreço e distinta consideração

Atenciosamente,

Belo Horizonte,22 de fevereiro de 2019.

I
i,

\,

Marina Oliveira Marques
Analista Ambiental FEAM

MASP 1.378.300-6

Recebcmos
9.5 tQr &,1,1

Cidade Administrativa Tancredo Neves
Rodovia Prefeito Amêrico Oianetti, s/no - EdiÍicio Minas -1o andar - BairÍo Serra Verde

Telefone: 3915-'1231 - Cep: 31620-900 - Belo Horizonte / MG
home page: www.meioambienle.mg.gov.br

DESPACHO
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

FUNOAçÂO ESTADUAT DO MEIO AMBIENTE

6erência de Áreas Contaminadas

RECEBEM()5
NAI/FEAM

)1t2Jrr9

Belo Horizonte, 12 de março de 2019

r 0ÊA

EmpreendedoÍ: Posto Pinheiro e carvalho Ltda.

CNPJ: 04.762.831/0001-51
Atividãdê: Posto de Combustível
EndeÍeço: Avenida Selim José de Sales, 505 - Canaã.

Parecer Técnico GERAC 0l/2019

2

'S,sÉr'
lpatinga/MG

Em relação às alegações de cunho técnico na defesa do autuado foi solicitado, pelo Núcleo de Auto
de lnÍração/Feam, análise dos relatórios de monitoramento que comprovam a instalação de sistema de remediação

e remoção da Íase livre. O empreendedor ale8a em sua defesa que atendeu os prazos da Deliberação Normativa

Copam no. 108/2007 para sua adequação ambiental.
No processo de defesa, foram apÍesentâdos pelo autuado os seguintes documentos: 1. Relatório de

Monitoremento Ambiental (Setembro/2011) realizado pela empresa de consultoría Geoambiente Geologia e

Engenharia Ambiental (protocolado no siam sob no. R162734/2oll em 25ho/2ofl1; 2. Relatório de

Monitoramênto Ambiental (Julho/20121 realizado pela empÍesa de consultoria Geoambiente 6eologia ê

Engenharia Ambiental (protocolado no siam sob no. R325286/2012 em 3oll7/2ol2l; 3. RelatóÍio de
MonitoÍamento Ambiêntal (Setembro/20131 realizado pela empresa de consultoria Geoambiente Geologia e

EngenhaÍia Ambiental (protocolado no siam sob no. 202248f/2oL3o êm 03111/2013); 4. Manual de Remêdiação

Ambientâl Passiva do AquiÍero (Jaoeiro/2014) (protocolado no Siam sob n". 0095928/2014 em 25lff/21741; 5.

RêlatóÍio de Monitoramento da qualidade das Águas SubteÍrâneas (Dezêmbro/2014) realizado pela Trial

Tecnologia Ambiental (protocolado no siam sob no. 428678/20!5 em 06l05l2o75).
Em 3O|OS11OL2 foi realizado monitoramento na área do empreendimento pela empÍesa de

consultoriâ Geoambiente Geologia e Engenharia Ambiental, que constatou a presençá de fase livre no aquÍfero local.

Registra-se que o item 5.6 do anexo ll da DeliberaÉo Normativa Copam no. 1:O8|2OO7 e art. 15 da Deliberação
Normativa Conjunta COPAM/CERH ne 02/2010 prescreve: "Caso seia idenüficada a presença de produto em fase
livre, os procedimentos para sua remoção deverão ser iniciados imediatamente pelo responsável pelâ área,
andependentemente de notificação do órgão ambiental competente".

Como não foi identificada a implantação do sistema de remediação para remoção da fase livre, foi
encaminhado pela Feam o Of.bERAC.FEAM.SISEMA n. 259/13, recebido peto responsável do êÍnprêendimento em
O2hO/2Ot3 (conforme Aviso de Recebimento emitido pelo Correio), solicitando a implantação imediata de
tecnologia de remediação, visando à remoção do produto sobrenadante e a redução das concentrações de

hidrocarbonetos presentes em Íase dissolvida no aquífero freáüco local, ação prevista em relatório supracitado. O

prazo para envio do ãtendimento ao oficio foi datado para L6lfL/2O13, Em resposfd ao ofrtio fbi Íealizâda uma nova

campanha de monitoramento e protocolado o Relatórlo dê Monltoramênto Ambiental (em 03/11/2013 sob no.

2O22481/2Ol3l. Neste relatório consta quê a fase livre não foi mais identificada no aquífero local e as concentrações
de benzeno nas amostras de água subterrânea €ncontram-se abaixo dos valores da Deliberâção Normaüva
CoPAM/CERH n' 02 de 2010.

A partir deste resultado e seguindo as diretrizes do Art. 23 da DN CoPAM/CERH no. 02/2010 foram
solicitadas e realizadas quatro campanhas de monitoramento para reabilitação, realizados pela empresa de
consultoria CAPE Serviços Tecnológicos Ltda, na qual foi cumprida integralmente.

Conclui-se que o responsável pelo empreendimento não cumpriu o prazo para imediata remoção de
fase livre identificada no aquÍfero local. Quanto ao OF.GERAC.FEAM.SISEMA n. 2591r?, como não. foi identificado

htps:/ rww.sei-mg.gov.br/sei/controlador.php?acao=dooJmerÍo_impímir_web&acao_origem=arvore_üsualizar&id_documento=4,(93593&inia_... I/2

5
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mais a Íase livre, considera-se que houve cumprimento do mesmo e das etapas dê Gerenciamento de Áreas
Contaminadâs. Desta forma, será emito para o empreendimento o Certificado de Reabilitação de Área Contaminada.

Cíntia GuimaÉes dos Santos

Analista Ambiental - Gerência de Áreas Contaminadas

Luiz Otávio Martins Cruz

Gerente de Áreas Contaminadas

PT: 175U2002 - CGS

Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves
Rodovia Papa João Paulo ll, 4.143 - Edificio Minas -1e endar - Bairro Serra Verde

Belo Horizonte/MG - Cep: 31630-900 - Telefone: 3915-1/143 - home poge: www.meioambiente.mg.gov.br

Documento assinado eletronicamente por Cíntiâ Guimarães Santos, Servidor(a) Público(a), em
75/O3/2Of9, às 10:45, conforme horário oficial de Brasília, com iundamento no art. 6-0, § 1e, do
Decreto ne 47.222. de 26 de iulho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Luiz (Návio Mârtins CÍuz, Gerentê, em 15/03/2019, às

10:50, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6e, § 19, do Decreto ne 47.222,

de 26 de julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http-/ gLI!g.gov.brlsei/controIador externo.p-hp-l
acao=documento conferir&id orgao acesso €xterno=0, informando o código verificador 3739029 e

o código CRC 9DCCF1C1.

Refe.ência: Processo ne 2090.01.0000800/2019-14 SEI ne 3739029

https:/ íww.sei.mg.gov.br/sei/controladorphp?âcáo=doc!mento_imprimir_web&acáo-origem=arvore_üsuâlizár&id-documento=4493593&jníia- 2t2



Governo do Estado de Minas Gerais

Sistema Estadual do Meio Ambiente
Fundação Estadual do Meio Ambiente
Gabinete
Núcleo de Autos de lnfração uAt

CONTROLE

I- RETATÓR]O

O empreendimento Posto Pinheiro e Carvalho LTDA foi autuado pela prática das

infrações tipificadas no art.83, anexo l, código 122 acrescido da agravante prevista no an. 68 ll "b"
do Decreto Estadual ne 44.8M/2O08 e pela prática da infração tipificada art. 83 | código 116 do

mesmo Decreto.

Logo, a aplicação das multas totalizou o valor de RS 34.561,85 (trinta e quatro mil
quinhentos e sessenta e um reais e oitenta e cinco centavos), tendo em vista as infrações gravíssimas

praticadas e o porte pequeno do empreendimento.

Apresentada defesa (fls. 5-13, 16-111, tt3-2L1l, os autos foram remetidos (fl. 211) à

área técnica competente para a emissão de Parecer Técnico (fl. 212).

É o breve relatório. Passamos à anállse.

II - ANÁTISE JURÍDICA

lnicialmente, é importante ressaltar que a presente análise se restringe ao controle
de legalidade dos documentos que nos foram trazidos (autos numerados de fls. 01-212), onde serão

abordados unicamente os aspectos jurídicos e a estruturã formal dos atos administrativos praticados,
levando-se em conta a defesa apresentada pelo Autuado e os diplomas que regulam o processo

administrativo em comento.

Ademais, o Decreto Estadual n-e 47.373/2018, atualmente em vigor, dispõe acerca da

viabilidade de análise e decisão de defesas apresentadas em Autos de lnfração quando a autoridade
competente, a seu critério, pudeÍ definir o mérito, em que pese o eventual não atendimento de
requisitos formais da defesa apresentada.

Cidade Administrativa Tancredo Neves
Rodovia Papa Joáo Paulo ll, 4143 - EdiÍicio Minas -1o andar - Bairro Serra Verde

Telefone: 3915-1231 - Cep: 31630-900 - Belo Horizonte / MG
home page. www.meioambiente.mg.gov.br

INTERESSADO: POSTO PINHEIRO E CARVATHO LTDA

PROCESSO t7 sL I 2@2 I N4 I 20ts

At Ne 66193/2015 7êMA'
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Governo do Estado de Minas Gerais
Sist€ma Estadual do Meio Ambiente
Fundação Estadual do Meio Ambiente
Gabinete
Núcleo de Autos de lnfração

. lmportante salientar o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no
sentido de, salvo demonstração de culpa ou erro grosseiro, submetida às instâncias administrativo-
disciplinares ou jurisdicionais próprias, não cábe a responsabilização do advogado público pelo
conteúdo de seu parecer de natureza meramente opinativa" (MS 24.63VDF, Rel. Min. Joaquim
Barbosa, DJ de telZl0&l.

Ainda, a Lei Federal n.e 13655/2018, que modificou a Lei de lntrodução às Normas do
Direito Brasileiro - LINDB, dispõe em seu art.28, in verbis:

Art. 28. O agente público responderá pessoalmente por suas decisóes ou opiniões
técnicas em caso de dolo ou erro grosseiro.

O art. 28 quer dar a seBurança necessária para que o agente público possa

desempenhar suas funções. Por isso afirma que ele só responderá pessoalmente por suas decisões
ou opiniões em caso de dolo ou erro grosseiro (o que inclui situações de negligência grave,
imprudência grave ou imperícia grave).

Logo, pelo exposto, a presente manifestação jurídica reveste-se de manto
meramente opinativo e tem por objetivo expor os fatos e fundamentos com vistas ao auxílio do
aúninistrador público, titular do poder decisório a respeito do tema.

Alega o autuado em sue defesa que houve ilegalidade na lavratura do Auto de
lnfração, posto que o agente ambiental que o lavrou irão é credenciado. Alega ainda que não houve
assinatura do autuado ou testemunhas no Auto de lnfração, o que o torna nulo.

Razão não assiste ao autuado

A Lei Estadual n.e 7772/80 dispõe sobre a proteção, conservação e melhoria do mEio

ambiente. Em seu art. 16-8, leciona acerca dos agentes credenciados:

Art. 16-8. A fiscalização do cumprimento do disposto nesta Lei, no seu regulamento
e nâs demais normas ambientais em vigor será exercida pela Semad, pela Fundação
Estaduâl do Meio Ambiente - Feam -, pelo lnstituto Estadual de Florestas - IEF - ê
pelo lnstituto Mineiro de Gestão das Águas - lgam -, aôs quais compete, por
intermédio de seus servidores, previamente credenciados pelo titular do respectivo
órgão ou entidade:
I - efetuar vistorias e elaborar o respectivo relatório;
ll - verificar a ocorrência de infração à legislação ambiental;
lll - lavrar os autos de fiscalização e de infração, aplicando as penalidades cabíveis;

Cidade Administrativa Tâncredo Neves
Rodovia Pea João'Paulo ll. 4143 - EdiÍicio Minas -1o andar - Baino Serra VeÍde

Telefone: 391$1231 - Cep: 3163G900 - Bêlo Horizonte / MG
home page'. ww .meioambiente.mg.gov.br
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Governo do Estado de Minas Gerais
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lV - determinar, êm caso de grave e iminentê risco para vidas humanas, para o
meio ambiente ou para os recursos econômicos do Estado, medidas emergenciais e
a suspensão ou redução de atividades durante o período necessário para a

supressão do risco.

Já o Decreto Estadual n.e M8M/2oo8, vigente à época dos fatos, assim dispõ.e sobre
os aBentes credenciados:

Art. 27 - A fiscalização e a aplicação de sanções por infração às normas contidas na

Lei ne 7 -772, de 1980, na Lei ne 20-922, de 2OL3, na Lei ne 14.181, de 2002, e na Lei

ne 13.199, de 1999, sêrão exercidas, no âmbito de suâs respectivas competências,
pela Semad, por intermédio da Subsecretaria de ContÍole e Fiscalização Ambiental
lntegrada - Sucfis - e das Superintendências Regionais de Regularização Ambiental

- Suprams, pela Feam, pelo lEF, pelo lgarn e por delegação pela Polícia Militar de
Minas Gerais - PMMG.

§ 1e - O titular do respectivo órgão ou entidade, em ato próprio, credenciará
servidores para realizar a fiscalizáÉo e lavrar notificâção para regularização de
situação, auto de fiscalização ou boletim de ocorrência e auto de infração, com

fundamento em vistoria realizada pela Sucfis, Suprams, lEF, lgam e Feam,

competindo-lhes:
| - verificar a ocorrência de infração às normas a que se refere o caput;
ll - verificar a ocorrência de infração à legislação ambiental;
lll - lavrar notificação para rêgularização de situação, auto de fiscalizâção ou
boletim de ocorrência e auto de infraçàô, aplicando as penalidades cabÍveis,

observando os seguintes critérios na forma definida nêste Decreto:
a) a gravidade do fato, tendo em vista os motivos da infração e suas consequências
para a saúde pública € para o meio ambiente e Íecursos hídricos;

b) os antecedentes do infrator ou do empreendimento ou instalação relacionados à

infração, quanto ao cumprimento da legislação ambiental estadual;
c) a situação econômica do infrator, no caso de multa;
d) a efetividade das medidas adotadas pelo infrator para a correção dos danos
causados ao meio ambiente e recursos hídricos; e
e) a colaboÍação do inÍrator com os órgãos ambientais na solução dos problemas

âdvindos de sua conduta; e

lV - determinar, em caso de grave e iminente risco para vidas humanas, para o
meio ambiente, recursos hídricos ou para as atividades sociais e econômicas,
medidas emergenciais e a suspensão ou redução de atividades durante o período
necessário para a supressão do risco.

§ 2e - O servidor credenciado, ao lavÍar os autos de fiscalização ou boletim de
ocorrência e de infração, deverá fundamentar a aplicação da penãlidade, tendo em
vista os critérios previstos no inciso lll.
§ 3e - Nos autos de fiscâlização, cabe ao servidor credenciado identificar-se através
da respectiva credencial funcional.

§ 4e - O titulãr do respectivo órgão ou entidade, em ato próprio, credenciará
servidores pãra lavrar auto de infração, com fundamento em Boletim de
Ocorrência emitido pelâ PMMG, competindo-lhes o disposto no § 1e.
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Compulsando os autos, o servidor que lavrou o Auto dê lnfração foi Luiz Otávio
Martins Cruz, servidor devidamente credenciado pelo Presidente da FEAM, na forma da Lei, e seu
credenciamento foi publicado no Dário Oficial no dia O8/O8/2O1,4, ATO FEAM 02/2014 (em anexo),
pelo que não subsistem as alegações do autuado.

Alega o autuado que as condutas descritas no Auto de lnfração são de
responsabilidade exclusiva da Distribuidora BR de combustível. AÍirma ainda que a responsabilidade
pela remoção da fase livre é da Petrobrás. Afirma que,. em que pese a responsabilidade solidária
prevista no art. 8e da Resolução Conama 273/2000, nada impede a imputação de responsabilidade
exclusiva a uma das partes, devido à sua superioridade econômica e técnica.

Afirma o autuado que, uma vez que não houve negligência do empreendimento ou
deliberada intenção de causar dano ambiental, sendo totalmente possívela sua reparação integral rn
noturo, não se mostra legítima a aplicação de multa administrativa, invocando ainda os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade. Alega que a responsabilidadç administrativa é do tipo objetiva e
que não houve culpa no caso em tela, pelo que o a aplicação da multa deve ser afastada.

A Constituição Federal de 1988, quando dispõe sobre a Ordem Social, destina o
Capítulo Vl para tratar sobre o meio ambiente. Assim, dispõe o art. 225 § 3e:

Art.225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de
uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder
Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá- lo para as prêsentes e
[utuÍas gerações.

E a responsa bilidade e, matéria ambiental pode ocorrer em três esferas distintas - a
penal, a admiriistrativa e a civil. Para José Afonso da Sllval:

A responsabilidade administrativa fundamenta se na capacidade que têm as
pessoas jurídicas de direito público de impor condutas aos administrados. Esse

poder administrativo é inerente à Administração de todas as entidades estatais -
União, Estados, Distrito Federal e Municípios - nos limites das respectivas

' SILVA, José Afonso da- Direito Ambiental Constitucional. 4e ed. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 301
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Razão não assiste ao autuado.

§ 39 As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os

infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas,
independentementê da obrigação dê reparar os danos causados.
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competências institucionais. Dentre os poderes administrativos, interessa ao nosso

assunto de modo especial, o poder de polícia administrativa, "que a Administração
Pública exerce sobre todas âs atividadei e bens que âfetam ou possam afetaÍ a

coletividade". Todas as entidades estátais dispõem de podeÍ de políciâ

referentemente à matéria que lhes cabe regular. como cabe às três unidades
proteger o meio am.biente, também lhes incumbe fazer valer as providências de

sua alçada, condicionãndo e restringindo o uso e gozo de bens, atividades e direitos
em benefício da qualidade de vida da coletividade, aplicando as sanções
pertinentes nos casos de inÍringência às ordens legais da autoridade competente.

Assim, as infrações aos diplomas legais administrativos podeú su.ieitar o infrator a

uma sanção de natureza igualmente administrativa: advertência, multa, interdição de atividade,
suspensão de benefícios etc.

Quanto à natureza da responsabilidade administrativa ambiental, é importante
ressaltar que o atual estágio da doutrina e jurisprudência a classificam como responsabilidade do
tipo subjetiva, a qual necessita da caracterização de uma conduta culposa ou dolosa por parte do
agente e do nexo de causalidade entre esta e o dano ambiental verificado.

Nesse mesmo sentido o Superior Tribunal de justiça:

(..-) 2. A insurgente opôs Embargos de Declaração com intuito de provocar a

manifestação sobre o fato de que os presentes autos não tratam de
responsâbilidade ambiental civil, quê seriâ obietiva, mas sim de responsabilidade
ambiental administrativa, que exige a demonstração de culpa ante sua natureza
subjetiva. Entretanto, não houve manifestação expressâ quanto ao pedido da

recorrente.
3. Cabe esclarecer que, no Direito brasileiro e de acordo com a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade civil pelo dano ambiental, qualquer
que seja a qualificação jurídica do degradador, público ou privado, pÍoprietário ou
administrador da área degradada, é de natureza objetiva, solidária e ilimitada,
sendo regida pelos princípios do poluidor-pagador, da reparação in integrum, da
prioridade da reparação in natura e do favor debilis.
4. Todavia, os presentes autos tratam de questão diversa, a saber a natureza da

responsabilidade administrativa ambiental, bem como a demonstração de
existência ou não de culpa, já que a controvérsia é Íeferente ao cabimento ou não
de multa administrativa.

5. Sendo assim, o STJ possui jurisprudência no sêntido dê que, "tratando-se de
responsabilidade administrativa ambiental, o terceiro, proprietário da carga, por
não ser o efetivo câusador do dano ãmbiental, responde subietivamente pela
degradaÉo ambientâl causada pelo transportador" (AgRg no AREsp 62.584/R, Rê|.
Ministro Sérgio Kukina, Rel. p/ aardão Ministra Regina Helenã Costa, Primeira
Turma, DJe 7.10.2015).
6. "lsso porque a aplicação de peíalidades administrativas não obedece à lógica da
responsabilidade objetiva da esfera cível (para reparação dos danos causados), mas
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deve obedecer à sistemática da teoria da culpabilidade, ou seja, a conduta deve ser
cometida pelo alegado transgressor, com demonstração de seu elemento
subjetivo, e com demonstração do nexo causal entre a condutâ e o dano". lREsp
1.251.697/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, Dje
77.4.20721.1...1

Compulsando o Auto de lnfração lavrado, vislumbra-se que o autuado foi incurso no
art. 83, I código 122 do Decreto Estadual ne 44.8Á412ú8 à medida que foi constatada poluição
ambiental devido à presença de fase livre na água subterrânea, agravada com o potencial risco de
perigo à população exposta; foi incurso também no art.83, I código 115 do mesmo Decreto por
descumprir o item 5.6 do anexo ll da DN COPAM LO8122207 e art. 15 da Resolução Conlunta
coPAM/CERH 0212010.

Pois bem. A Deliberação Normativa Conjunta COPAM/CERH n.s O2/20LA institui o
Programâ Estadual de Gestão de Áreas Contaminadas, que estabelece as diretrizes e procedimentos
para a proteção da qualidade do solo e geienciamento ambiental de áreas contaminadas por
substâncias químicas.. Seu art. 15 assim determina:

Art. 15 - Caso sêja identificada a presença de produto em fase livre, os
procedimentos para sua remoção deverão ser iniciados imediatamente pelo
responsável pela área, independentemente de notiíicação do órgão ambiental
competente.

§19 - O prazo para remoção da Íase livre poderá variar de seis a doze meses,

devendo ser definido com base nos estudos apresentados pêlo responsável e

considerando o potencial de risco e perigo à população exposta.

§20 - O prazo para remoção da fase livre poderá ser revisto mediante apresentação
de .justificativa técnica pelo responsável da área.

§3o - A avaliação de risco à saúde humana deverá ser efetuada, sem prejuÍzo à

implementação das etapas de gerenciamento das outras Íontes de contaminação
da área, quando:

I - a eliminação de produto em fase livre estiver concluida, ou;
ll - a espessura máxima de produto em fase livre for menor ou igual a 5

(cinco) mm, caso a pluma esteja restrita à área do empreendimento.

§4o - Existindo situaçôes em que seja necessária a avaliação da existência de
riscos à saúde humana, oriundos da pluma de íase dissolvida, a avaliação de risco
poderá ser realizada independentemente da eliminâção ou rêdução dâ pluma de
produto em fase livre.

Já a Deliberação Normativa COPAM ne 108, de 24 de maio de 2007 altera a

Deliberaçâo Normativa Copam 50/01, que estabelece os procedimentos para o licenciamento
ambiental de postos revendedores, postos de abastecimento, instalações de sistemas retalhistas e
postos flutuantes de combustíveis e dá outras providências. O item 5.6 do anexo ll assim determina:
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5. INVESTIGAçÃO DE PASSIVO AMBIENTAL - COM OU SEM AVALIAçÃO DE RISCO

(...)

5.6 caso seja identificada a presença de produto em fase livre na execução da

lnvestigâção de Passivo Ambiental, a mesma deverá ser imediatâmente Íemovida,
independentemente de notificação do órgão ambiental. As ações de remoção
deverão ser relatadas ao órgão ambiental, no mínimo trimestralmente

Em se tratando de áreas contaminadas e aclarando o tema, a Deliberação Normativa
COPAM n.e 116 de 27 de junho de 2008 traz o conceito de responsável in verbis:

XVlll. Responsável pela área: pessoa física ou iurídicâ, de direito público ou privado,

responsável legal, direta ou indiretamênte, pela atividade causadoÍa da

contaminação, o proprietário ou o detentor da posse efetiva da área suspeita de
contaminação ou contaminada.

Pela conceituação acíma, vislumbra-se que o responsável não é apenas o beneficiário
direto, o proprietário da área contaminada, mas também aquele que se beneficia indiretamente, que

está na cadeia de relação com a causa da contaminação.

A teleologia, a finalidade da norma talvez seja, além dos ditames imperativos e

constitucionais de proteção e conservação do mêio ambiente, que a atividade empresária contém o

risco empresarial, o ônus que advém do bônus de empresariar, devendo a empresa ser

ambientalmente responsável pelas suas atividades.

Portanto, aqui não há que se falar em diferenciação entre distríbuição e revenda e
nem aplicação da teoria do risco integral ou da responsabilidade objetiva em matéria administrativa
ambiental: os autuados, diÍeta e indiretamente, são os responsáveis pela área degradada segundo o
narrado pelo Auto de Fiscalização e Auto de lnfração, pelo que se vislumbra a conduta, o dano e o
nexo causal, elementos da responsabilidade subjetiva do tipo para ambos.

lmportante ressahar que o poderio técnico e econômico de outÍos atores não é
argumento apto a afastar a rêsponsabilidade do posto de combustível pela degradação ambiental em
seu empreendimento, pelo que restam insubsistentes as alegações do autuado.

Ainda, a Lei Federal ne 6.938/81 dispõe sobre à Política Nacional do Meio Ambiente,
seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, elencando os princípios da Política Nacional do
Meio Ambiente. Ademais, a referida Lei traz o conceito de poluidor, que é aquele que é responsável,
direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental (art. 3e).

Continuando, conceitua a degradação ambiental como a alteração adversa das
característkas do meio ambiente, acarretando poluição se essas atividades direta ou indiretamente
prejudicarem a saúde, a segurança e o bem-estar da população; criarem condições adversas às

atividades sociais e econômicas; afetarem desfavoravelmànte a biota; afetarem as condições
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estéticas ou sanitárias do meio ambiente; lançarem matérias ou energia em desacordo com os
padrões ambientais estabelecidos (art 3e).

Logo, ê degradação ambiental é qualquer processo que diminua a capacidade de
determihado ecossistema êm sustentar a vida. Esse processo está ligado a alterações biofísicas que
afetam o equilíbrio ambiental, modificando a fauna e flora natural, eventualmente causando perdas
da biodiversidade. Tais alterações são muitas vezes associadas à ação antrópica, embora também
possam ocorrer por fatores naturais. (ressecamento da atmosfera ou invasão por espécies
predadoras, por exemplo), ao longo da evolução de um ecossistema.

No caso em tela, pela análise dos documentos dos autos, resta clara a degradação
ambiental, com a presença explícita de fase livre nas águas subterráneas do empreendimento e
ausência de remoção imediata da poluição como determina a Lei, práticas essas consideradas
gravíssimas pela legislação ambiental.

Assim, impossível se falar em "deixar de aplicar'' ou adequação segundo princípios
normativos, uma vez que as condutas graves perpetradas se amoldam perfêítamente ao tipo,
cabendo a aplicação de penalidade de multa, talcomo descrito no Auto de lnfração.

lsso pois o Decreto Estadual n.e 44844/2008, ao prever as penalidades

administrativas a serem aplicadas aos infratores, prevê em seu corpo a gradação segundo o tipo de
infração, gravidade e porte do empreendimento.

Compulsando o Auto de. lnfração, verifica-se que o fiscal responsável pela sua
lavratura observou atentamente o diploma normativo quando da aplicação da penalidade de multa
simples, segundo sua gravidade e porte do autuado. Além disso, explicitou de forma clara e expressa
os artigos de Lei que embasaram a penalidade e a a8ravante, além de descrever a conduta praticada
pelo autuado de foama completa no Auto de lnfração lavrado.

Requer o autuado a aplicação das atenuantes previstas no art. 68, 1, "a" , "c" , e "e" do
Decreto Estadual n.P 44844/2008.

Razão não assiste ao autuado

Quanto à aplicação das atenuantes, assim dispõe o Decreto Estadual ne 44.844/2008,
in verbis:
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Ainda, estando a aplicação das penalidades de. acordo com a Lei, não há que se falar
em redução proporcional da multa aplicada, posto que tal conduta não encontra respaldo legal, pelo
que restam insubsistentes as alegações do autuado.

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



Governo do Estado de Minas Gerais
Sistema Estadual do Meio Ambiente
Fundação Estadual do Meio Ambiente
Gabinete
Núcleode Autos de lnfração

üAl ê

§§Ml\ n

Art. 31 - Verificada a ocorrência dê infração à legislação ãmbiental ou de recursos
hídricos, seá lavrado auto de infração, em três vias, destinando-se a primeira ao
autuado e as demais à formação de processo administrativo, deveodo o
instrumento conter:
(... )

lV - circunstâncias agravantes e atenuantes;
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a) maior gravidade dos fatos, tendo em vista os motivos e suas consequências para

â saúde pública, para ô meio ambiente e para os rêcursos hídricos, inclusive
interrupção do abastecimento público, hipótese que ocorrerá aumento da multa
em trinta por cento;
b) danos ou perigo de dano à saúde humana, hipótese que ocorrerá aumênto da

multa em trinta por cento;
c) danos sobre a propriedade alheia, hipótese que ocorrerá aumento da multa em

trinta por cento;
d) danos sobre Unidade de.Conservação, hipótese que ocorrerá aumento da multa
em trinta por cento;
e) emprego de métodos cruéis na morte ou captura de animais, hipótese que

ocorrefá aumento da íilulta em trinta por cento;
f) poluição ou degaadação que provoque morte de espécie rara ou considerada
ameaçada de extinção, assim indicada em lista oficial, hipótese que ocorrerá
aumento da multa em trinta por cento;
g) ter o agente cometido a infração em perÍodo de estiagem, hipótese que ocorrerá
aumento da multa em trinta por cento;
h) os atos de dano ou perigo de dano praticâdos à noite, em domingos ou feriados,
hipótese que ocorrerá aumento da multa em trinta por cento;
i) poluição que provoque a retirada, ainda que momentânea, dos habitantes de
área ou região, hipótese que ocorrerá aumento da multa em trinta por cento;
j) poluição ou degradação do solo que torne uma área, urbana ou rural, imprópria
pâra a ocupação humana, para o cultivo ou pastoreio, hipótesê que ocorreÍá
aumento da multa em trintâ por cento;
l) o dano a florestas primárias ou em estágio avançado de regeneração, hipótêse
que ocorrerá aumento da multa em trinta por cento;
m) obtenção de vantagem pecuniária, no caso de infrações às normas da Lei ne

!4.18L, de 2oo2, hipótese que ocorrerá aumento da multa em trinta por cento;
n) cometimento de infração aproveitando-se da ocorrência dê fenômenos naturais
que a facilitem, no caso de infrações às normas da Lei ne 14.181, de 2002, hipótese
que ocorrerá aumento da multa em trinta por cento; e

o) cometimênto de infração em Unidade de conservação ou lagoa marginal, no

caso de infrações às normas da Lei ne 14.181, de 2002, hipótese que ocorrerá
aumento da multa em trinta por cento.

Pela Iêitura do artigo, vislumbra-se que são taxativas as hipóteses de aplicação de
atenuantes às infrações previstas no Decreto.

Ademais, para a aplicação das mesmas, necessária expressa e literal disposição
quando da lavratura do Auto de lnfração. Nesse sentido, dispõe o art. 31, lV do Decreto:
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Ocorre que o fiscá|, quando da lavratura do Auto de lnfração, não explicitou nem
fundamentou a aplicabilldade de atenuantes ao caso em tela, pelo que não é possível a sua aplicação
e consequente redução do valor da multa, restando insubsistente as alegações do autuado.

Por todo o exposto, considerando que a lavratura do Auto de lnfração se traduz em
ato administrativo revestido de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade; considerando a

correspondência dos fatos narrados nos autos com a penalidade aplicada; considerando que o
autuado não trouxe aos autos nenhum documento comprobatório e idôneo de suas alegações que
pudesse macular o Auto de lnfração lavrado; considerando ainda que este Núcleo de Autos de
lnfração não vislumbra nenhuma ilegalidade ou nulidade na lavratura do presente, o Auto de
lnfração deverá se manter incólume, mantido em todos os seus termos.

Fica dispensada a análise jurídica da Procuradoria da FEAM, conforme rgvogação do
inciso V, do art. 13, do Decreto ne 45.825/201,1e Parecer Jurídico da Advocacia Geral do Estado de
Minas Gerais ns 15.507/2015.

Ante o exposto, opinamos que seja mantida a multa simples no valor total de RS

34.561,85 (trinta e quatro mil quinhentos e sessenta e um reais e oitenta e cinco centavos), tendo
em vista as infraç6es tipificadas no art. 83, anexo l, código 122 acrescido da agravante prevista no

art. 68 ll "b" do Decreto Estadual ne 44.844/2OOB e pela prática da infração tipificada art. 83 I código
116 do mesmo Decreto, considerando as infrações gravíssimas praticadas e o porte pequeno do
empreendimento.

Recomendamos, ainda, a notificação do autuado para, querendo, apresentar recurso

contra a presente decisão no prazo de 30 (trinta) dias ou efetuar o pagamento da multa, sob pena de

inscrição do debito em dívida ativa.

É o parecer.

A consideração superior

Belo Horizonte, 28 de março de 2019

il'*, i!,w ün,
Marina Oliveira Marques

Analista Ambiental FEAM - Direito
MASP 1.378.300-5

cidade Administraüva Tancredo Neúes
Rodovia Papa Joáo Paulo Il, 4143 - EdiÍicio Minas -1o andar - BaiÍro Serra Verde

Telefune: 39Ít123í - Cep: 3í63&900 - Belo HoÍizonte / MG
home page. vtv.,t -Í]FJioambiente-mg.gov.br

ilr - coNcrusÃo
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Governo do Estado de Minas Gerais
Sistema Estadual do Meio Ambiente
Fundação Estadual do Meio Ambiente
Gabinete
Núcleo de Autos de lnfraçâo

DECrSÃO

Dê ciência ao interessado na forma da lei. Em seguida devem ser observados os trâmites
processuais.

setoaorizonte?íd" 6,, Ár,/ d" â.01Í

RE TO TEIXEI A Ão

Presidente da FEAM

PROCESSO L7 sl I 2OO2 I OO4 I 20ts

At Ne 55193/2015

F
l.nE5

it
líà

O Presidente da FUNDAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - FEAM, nos termos do art. 16-C

§ 1e da Lei np 7 .772 de 8 de setembro de 1980, e tendo em vista o Parecer iurídico, decide
mantêr a penalidade de multa simples no valor de RS 34.561,85 ítrinta e quatro mil
quinhentos e sessenta e um reais e oitenta e cinco centavos), tendo em vista as infracões
tipificadas no art. 83, anexo I, côdieo 122 acrescido da agravante prevista no art. 68 ll "b"
do Decreto Estadual ne 44.84t1I2008 e oela rática da infracão tiDificada art. 83 I códiso
116 do mesmo Decreto, considerando as infrações gravíssimas praticadas e o porte
oeoueno do empreendimento.

Notifique-se os autuados da decisão administrativa e do prazo de 30 (trinta) dias para
apresentar recurso ou efetuar pagamento sob pena de inscrição em dívida ativa do Estado.

Cidade AdministÍaüva Tancredo Neves
Rodovia Papa João Paulo ll, 4143 - EdíÍício Minas -1o andar - BaiÍÍo Sêna Verde

Telefone: 391S.í23í - Cep: 3163G900 - Beto HoÍizonte / MG
hoíne page: www.meioambiente.mg.gov.br

INTERÉSSADO: POSTO PINHEIRO E CARVATHO LTDA

I

lt
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FEAM_FUNDAçÃo ESTADUAL Do MEIo AMBIENTE

CÂMARA NORMATIVA E RECURSAL DO COPAM

ouA( o
RECEBEMOS
NAi/FEAM

JS,CfuI-

Auto de Infração n.: 66193/2015

PA/COPAM : 17 51 12002 I 00 4 D0 I 5

POSTO PINHEIRO E CARVALHO LTDA., sociedade

comercial, portadora do CNPJ n'04.762.831/0001-51, com endereço na Avenida Selim

José de Sales, Bairro Canaã, CEP: 35.164-213 no município de Ipatinga i MG, já

qualificada nos autos do auto em epigrafe, por seus procuradores in fine assinados. vem.

respeitosamente, perante V. Exa., apresentar RECURSO DA PENALIDADE

APLICADA, lastreando-se nas relevantes razões de fato e de direito adiante

aliúavadas:

I. Dos FAros

O posto revendedor acima mencionado fora autuado por agente

ambiental, momento em que se lavrou auto de infração consubstanciando as infrações,

gravíssimas descritas como:

"Causar 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 prejudique a saúde, a segurança, e o bem

estar da população".

SIGED

ililili1l/ililililililtflIillÍt RECEBEIIOS
D§^g-JJ2S-JJ3-

MA:

00107547150t 2019
lÀ

,4",."^a\X
Â§çÍNÂTl roÀ
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3"Descumprir determinação ou deliberação do COPAM"

Para a infração designada sob o n.o I no auto de infração, q

seja" aquela correspondente ao código 116 do Anexo I do Dec. 44.844/08, a FEAM

aplicou a multa de R$ 15.026,89 (quinze mil e vinte e seis reais e oitenta e nove

centavos).

Para designada sob o no 2, qual seja a correspondente ao código

122, o mesmo valor acreicido de 30% em razão de ocorrência de suposta agravante

descrita no artigo 68, II, "b"l do mesmo diploma legal. A situação que consistiria na

agravante, ao entendimento do fiscal, seria a nocividade para saúde humana a existência

de fase liwe, já expurgada.

A penalidade foi aplicada por ter o autor supostamente

descumprido determinações no que toca o gerenciamento da área alegadamente

contaminad4 supostÍrmente deixando de remover a fase liwe de maneira imediata.

Mesmo com apÍesentação de defesa tempestiva que demonstrou a inexistência de

conduta ilícita punível, a multa foi mantida e, inclusive, indevidamente majorada,

estando atualmente no importe de R$ 48.121,72.

Ressalva, desde ja que, a despeito de estar vigente no presente

momento o Decreto 47.383118, o Auto foi lavrado com fulcro no Decreto 44.844/08.

pelo que este será usado como base de defesa, inclusive e especificamente no que toca

exclusão da circunstância agravante e aplicação de atenuantes.

' "b1 d*or ou perigo de dano à saúde humana, hipótese que ocorrerá aumento da multa em

trinta por cento;"

FOt ü

Em que pese o Íenomado conhecimento jurídico e técnico destc

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

consoante demonstrado nas razões abaixo aduzidas. Comprove-se, pois:
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II.I_ DOS VICIOS CONTIDOS NO ATO ADMINISTRATIVO _ AUSENCIA D

REQUISITOS DE VALIDADE.

=

Cumpre pontuar que existe nulidade insanável que macula de

ilegalidade o Auto de Infração ora impugnado, acarretando no cancelamento de seus

efeitos, mormente aplicação de multa.

Isto porque, estão ausentes os requisitos legais para a lavratura

do Auto de Infração. O empreendimento fora sancionado mesmo antes do recebimento

pela GERAC dos laudos e relatórios sobre as medidas de remediação da area

contaminada.

A realidade material, do cumprimento da obrigação, contudo.

existe in casa, conforme será esmiuçado adiante, bem como a área está em fase de

reabilitação.

Ao contrario do alegado pelo fiscal, não houve desatendimento

das solicitações do Oficio GERAC,'FEAM/SISEMA 25912013 para instalação do

sistema de remediação. Isto foi feito e mera notificação para apresentação da

documentação já cumpriria a função fiscalizadora, havendo desvio de finalidade e

motivação na aplicação punitiva. O posto revendedor só soube de eventual mora, o que

não se admite, no momento de recebimento do auto de infração, vez que era de

incumbência da Petrobrás medidas iniciais.

A Lei 9.605/98, que rege a aplicação de infrações

administrativas ambientais, prescreve que a multa simples somente poderá ser aplicada

em câso de negligência ou dolo e posteriormente à advertência sobre o sqp!§lo

"An.72. As infrações administrativas sáo punidas com as

seguintes sanções, observado o disposto no art. 60:

(... )

descumprimento. Veja-se:
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§ 30 A multa simples será aplicada sempre que o age
negligência ou dolo:
I - advertido por irregularidades que tenham si tvlÀ

praticadas, deixar de saná-las, no prazo assinalado por órgão
competente do SISNAMA ou pela Capitania dos Portos, do
Ministério da Marinha;"

In casu, o órgão aplicou a multa decorrente do auto de infração

desconsiderando que houve atendimento pontual às medidas para limpeza da área e

destinação dos efluentes, sendo que a multa seria desproporcional à ocorrência.

Inclusive, o próprio DecreÍo 47.38312018, nos termos do

artigo 502, informa que o caráter da autuação tem natureza orientadora e não

meramente punitiva. A norma prevê, neste norte, a aplicação de notiÍicação quc

deveria preceder aplicação de pena, apenas em caso de não saneada a suposta

irregularidade.

II.2 _ DA CULPA EXCLUSIVA DA DISTRIBUIDORA - ILEGTIMIDADE
PASSIVA DO EMPREENDIMENTO.

Com efeito, em que pese o notório conhecimento da agente da

Fundação Estadual do Meio Ambiente - FEAM, o auto de infração não merece

prosperar, não só pelas matérias processuais, de onde se extÍai a inobservância das

formalidades para lauatura do Auto de Infração, mas também por questões de mérito.

Isto porque, cumpre mencionar que a suposta contaminação

encontrada no empreendimento, por sua natureza e localização, parece ter sido gerada

por atos de atribuição da distribuidora BR.

Assim, não existe possibilidade de ter ocorrido o alegado passivo

ambiental pela normal operação e manuseio dos equipamentos, o que é realizado pelo

posto revendedor.

' "Art. 50 - A Íiscalização tenâ s€mpre natureza orientadora e, desde que não seja verificado dano
ambiental, seÍá cabível a notificação para regularizar a situação constatada (...)"
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A remoção da fase livre era de responsabilidade da Petrob

que deve realizar o gerenciamento da área contaminadâ, sendo que os ofí

mencionados no AI foram repassados a ela. Somente a Petrobrás, portanto,

poderia constar no polo passivo deste item relâtivo ao descumprimento de

determinação do órgão ambiental, devendo ser o posto excluido para fins de

aplicação de sanção, visÍo que ele adimpliu com o que lhe câbiâ.

O posto revendedor só tomou conhecimento de eventual mora no

momento do recebimento do Auto de Infração. As ações quanto à fase livre

estavam sendo adotadas pela BR. Nada obstante, o empreendimento tomou frentc

e também passou â adotar medidas, que tornârâm-se eficazes, conforme será

adiante perfilhado.

Inclusive, a Petrobnás conta com maior potencial econômico e

meios técnicos para rcalizar a remediação, corroborando sua punibilidade em

detrimento do posto revendedor.

Ou sej4 nada obstante a solidariedade entre posto e distribuidora

determinada no artigo 8o da Resolução 273100 CONAMA para reparação de eventual

dano ambiental, nada impede seja constatada a responsabilidade exclusiva de uma das

partes, inclusive porque o suposto descumprimento da remoção da fase livre no prazo

estabelecido somente recai sobre a BR.

Neste sentido, recaindo também, senão principalmente, sobre a

distribuidora o ponto descumprido/em mor4 notável que esta também deve ser a

destinatiá.ria da multa ambiental. A jurisprudência pátria já se manifestou sobre questão

semelhante:

,RESPONSABILIDADE CIVIL AMBIENTAL. ALEGADA
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE PETROBRAS E
POSTO DE REVENDA. CONTRATO DE ADESÃO ENTRE AS
PARTES QUE REDUZ A OBRIGAÇÃO DO POSTO, EIS QUE
NÃO PODERIA PROMOVER POR SI SÓ AS ADEQUAÇOES
EXIGIDAS PELO CONAMA, JÁ QUE OS TANQUES
SUBTERRÂNEOS SÃO DE PROPRIEDADE DA PETROBRAS.
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RESPONSABILIDADE INTEGRAL DESTA. APELO
PETROBRAS DESPROVIDO ALEGADA INEXISTÊNCIA DE
A OBRIGAR A PETROBRAS A SUBSTITUIR OS TANQU
SUBTERRÂNEOS DE COMBUSTÍVEL ALEGAÇAO
INSUBSISTENTE. NORMATIVIDADE CONTIDA NA
RESOLUÇÃO 273tOO DO CONAMA OBRTGAÇÃO DA
PETROBRAS RECONHECIDA. APELO DA PETROBRAS
DESPROVIDO.
Existe a Lei Federal 9.478197, a estipular que a comercializaÇão
de combustiveis e lubrificantes se faz em postos de serviço
abastecidos pela distribuidora. A Petrobrás é a grande
fornecedora de combustíveis e derivados de petróleo a toda a
rede. Evidente a inferioridade dos postos de serviço, atrelados
ao monopólio do íornecimento, atados à vontade da fornecedora.
Da inferioridade dessa relação - verdadeiro contrato de adesão -
já deriva a intensidade na responsabilização da mega-empresa.
Embora a responsabilidade seja solidária, o poderio
econômico e tecnológico da Petrobrás - proprietária dos
tanques e demais equipamentos - elimina a obrigação do
posto San Remo. Na verdade, ele se viu sozinho, desamparado
pela fornecedora e dona dos tanques, quando chamado a
substitui-los. Nem poderia -ainda que obrigado - a retirar os
tanques pois estes não
pertencem a ele." (TJSP: Apelação Civel 857.770-5/6-00, Orgão
Julgador: Câmara Especial do Meio Ambiente, Relator: Renato
Nalini, Data do Julgamento: 1 210312009\

Assim, pode-se perceber que a distribuidora possui superioridade

econômica e técnica em relação ao posto, devendo figurar no polo passivo. Mostra-se

necessário, portanto, possa esta renomada Fundação Estadual transferir o ônus imputado

ao posto unicamente à distribuidora" inclusive para que esta participe dos trâmites e

solicitações do órgão, pelos motivos acima elencados.

II.3 _ DA ADOÇAO DE MEDIDAS PARA REPARAR O DANO _ INEXISTÊNCIA DE

CONDUTA PUNÍVEL

Ainda faz-se relevante pontuar que, mesmo antes da lavratura do

Auto de Infração, estavaÍí sendo adotadas medidas para remediação da área, inclusive

purga da fase livre, não existindo lastro para balizar a imputação de sanção.

Houve resposta, em novembro de 2013, através do protocolo no

002441177-1s61-2013, ao Oficio GERAC/FEAIúSISEMA 259/2013, com

informações de que estava havendo contratação de empresas especializadas para adoção
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de medidas cabíveis e que haveria apresentação de laudos com resultados mens

até janeiro de 2014.

E isto foi cumprido, conforme protocolo 8567-1561-2014, com

compÍovantes de remoção da fase livre. Houve plena efetividade da medida, urna vez

que em setembro de 2014 já não haüa mais indícios de retomo. A ausência de fase livre

ficou corroborada em laudo posterior de campanha rcalizada pela empresa Trial em

dezembro de 2014, bem como que não havia compostos acima dos limites de

intervenção, devendo passar pÍlÍÍr fase de reabilitação e realizaçâo de monitoramentos

semestrais.

A FEAM solicitou continuidade do monitoramento em 2017, o que foi

cumprido e agora depende da análise da GERAC de novos estudos solicitados.

Importante ressaltar que houve eliminação integral e sem efeito

rebote da fase livre, de forma eÍicaz e devida. Não poderia existir agravante por

fato que não trouxe efetivo risco de forma pontual ou continuada.

A fase dissolvida também foi suprimida de forma satisfatória, tanto que o

relatório de Monitoramento Hidroquímico realizado pela empresa FullGeo em janeiro

de 2018 recomendou encerramento do Plano de Monitoramento e tamponamento de um

poço, por cautelA o que não gera impacto na comunidade, que é abastecida por

concesslônana

Nota-se que, ao contrário do relato do liscal para lavratura do Auto

de Infração, houve contínuas, prudentes e eficazes ações adotadas para remediação

da área, que já está pronta pâra declaração de área reabilitada. Nada obstânte no

momento da autuação estarem em cürso medidas a encargo da BR, que deveria ser

desÍinatária da multa, todas as ações cabíveis foram plenamente adotadas, com

constante comunicação perânte a GERAC, cooperação e adimplência do posto

junto ao órgão.

M A-
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Não existe, assim, culpa sequer em sentido amplo que pudesse

aplicação punitiva a empresa proba e diligente, que nunca se omitiu e depen

providências que inicialmente eram de atribuição da distribuidora.

A jurisprudência, apesar de muito recente início de tal tema, já se

pronunciou, entendendo que as medidas cíveis para reparação de dano ambiental

suprem a necessidade de aplicação de multa administrativa, diante de estar cumprida a

função ambiental, sendo excessiva aplicação punitiva complementar que dependeria de

culpa ou necessidade de compensação, ausentes in casu. Comprove-se, pois:

"EMENTA: D|RETTO AMBTENTAL - AÇÃO CrVrL PUBLTCA -
DESMATAMENTO SEM AUTORTZAÇÃO DO ORGÃO
ooMPETENTE - CONDENAÇÃO À RECUPERAÇÃO DA
AREA DEVASTADA - TNDENTZAÇÃO - DESNECESSTDADE -
OBSERVÂNCIA DOS PRINCIPIOS DA RAZOABILIDADE E
PROPORCIONALIDADE . RECURSO DESPROVIDO. -
Existindo possibilidade de recuperação integral da área
desmatada pelo réu sem o aval do órgão competente, a
adoção das medidas compensatórias e preventivas
determinadas em primeiro grau mostram-se suficientes
tanto para penalizar o infrator, quanto para recuperar o
meio ambiente, sendo desarrazoada a aplicação de pena
de indenização perquiÍida pelo Ministério Público, sob
pena de malferir os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, implicitamente inseridos na Lei
6.938/í981, em seu art. '14, § 1o.- Recurso ao qual se nega
provimênto." (TJMG, Apelação cível n' I .0400.07.023666-
8/001 , Orgão Julgador: 3a Câmara Cível, Relator: Dídimo de
Pauf a, Data do Julgamento: 12lO2l2OOg).

Tendo em vista o princípio da razoabilidade/proporcionalidade.

visto foram adotadas medidas hábeis pelo responsável a reparar a área impactada. bem

como pela ausência de culpa do posto e vícios na lavratura do AI, mostra-se devido o

cancelamento da multa-

Não houve qualquer displicência do posto revendedor no que

toca a operação do negócio, sendo que atendeu os prazos da DN COPAM 108/07 para

sua adequação ambiental. A suposta contaminação deriva de fatalidade sem qualquer

intenção ou descuido, de modo que o posto não pode ser punido com pena de multa. A

doutrina é pontual neste sentido, veja-se:

3
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"Tal entendimento decorre, na verdade, do caráter subjet
responsabilidade administrativa em matéria ambi ,RúBR

pressupondo, ipso facto, a aferição de culpabilidade, ou
da existência de conduta dolosa ou ao menos culposa
paÍte do autuado.
Assim, a imposição de penalidades na seare administrativa,
inversamente ao resultado reparatório derivado da
responsabilidade civil, se assenta - tanto quanto em sede de
responsabilidade penal - na condutâ praticada pelo agente
econômico, pessoalmente ou através de seus respectivos
representantes ou prepostos, não havendo em nosso direito
positivo nenhum espaço para a imposição de sançóes pelo
mero resultado da infração ou à margem da referência ao
elemento subjetivo."3

"AMBIENTAL. RECURSO ESPECIAL. MULTA APLICADA
ADMINISTRATIVAMENTE EM RAZÃO DE INFRAÇÃO
AMBIENTAL. EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA EM FACE OO
ADQUIRENTE DA PROPRIEDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA,
MULTA COMO PENALIDADE ADMINISTRATIVA, DIFERENTE DA
OBRIGAÇÁO CIVIL DE REPARAR O DANO.
A questão, portanto, não se cinge ao plano da responsabilidade
civil, mas da responsabilidade administrativa por dano ambiental.
8. Pelo princípio da intranscendência das penas (art. 5", inc. XLV,
CR88), aplicável não só ao âmbito penal, mas também a todo o
Direito Sancionador, não é possÍvel ajuizar execução flscal em face
do recorrente para cobrar multa aplicada em face de condutas
imputáveis a seu pai.
lsso porque a aplicação de penalidades administrativas nâo
obedêce à lógica da Íesponsabilidade obietiva da esfera cível
(para rêparação dos danos causados), mas deve obedecer à
sistemática da teoÍia da culpabilidade, ou seja, a conduta deve
ser cometida pelo alegado transgressor, com demonstração de
seu elêmento subjetivo, e com demonstração do nexo causal
êntre a conduta e o dano.". (STJ, Recurso Especial 1.251.697 -
PR, Data do Julgamento: 1210412012, Relator: Mauro Campbell
Marques, Ôrgão Julgador Segunda Turma do STJ)

Ou sej4 a reparação civil objetiva, que foi cumprida com

remediação da fuea" não se confunde com aplicação de multa simples administrativa.

Esta ultima depende da aferição de culpa do suposto transgressor, o que não houve ir
casa, afastando a aplicação de pena pecuniiiria.

'CARNEIRO, Ricardo. /n Direito Ambiental Visto por Nós Advogados. Bruno Campos Silva, Henrique A
Mouráo, Marcus Vinícius Ferreirâ de Moraes, Mário Wemeeck, Walter SoaÍes Oliveira - coordenaÉo.
Belo Horizonte: Del Rêy, 2005

LI
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II.4- DA ILEGALIDADE NA APLICAÇÃO DE ruROS E CORREÇÀO

MONETÁRIA_MULTA SEM LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE

E 3

A

A multa aplicada inicialmente, esüio sendo aplicados juros e

correção monetária no DAE (Documento de Arrecadação Estadual) que apresenta para

pagamento do autuado.

Tal conduta traz em si ilegalidade e deve ser reprimida, uma

vez que não pode ser acrescido ao valor inicial da multa correção monetária e juros de

mora, sendo que houve apresentação tempestiva de defesa e ainda cabível a segunda

instância administrativa. Isso porque, neste momento, não existe obrisação certa.

líouida e exieível. visto oue a multa será discutida administrativamente. posto que não

exauridas todas as instâncias administrativas admissíveis. consoante normas do próprio

ForfiÁ f,.
.? :1Í.
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Neste diapasão, somente gerará título executivo a decisão

irrecorrível, o qual emprestará à pena pecuniária a qualidade de ser liquida, certa e

exigível. Por este motivo, o administrado não pode ser compelido a aÍcar com a

correção monetifu:ia e especialmente juros de mora duante o decurso de tempo em que o

processo esüí sendo analisado pela Administração Pública.

Ressalte-se que doutrina e jurisprudência são pacíficas e

remansosas no sentido de declarar que somente após proferida uma decisão definitiva.

delimitando o quantuom debeatur exato atribuído à multa, poderá ser dado início à

cobrança de correção moneüíria. Comprove-se, pois:

"PROCESSO CIVIL. DANOS MORAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA,
JUROS. DECISÃO DEFINITIVA, TERMO A QUO, LITIGANCIA DE
MÁ-FÉ. RAZÔES DE DECIDIR, JULGADoR. SENTENÇA BREVE,
VíCIOS. INEXISTÊNCIA.
í.(...), o.TERMO A OUO PARA A rNCrDÊNGrA DA CORREçÃO
MONETARIA, E A OATA EM QUE FOI ARBITRADO O VALOR
DEFINITIVO DA INDENIZA çÂo. IN CASU, A PARTIR DA DECISÃO
PROFERIDA PELO TRIBUNAL. QUANTO AOS JUROS DE MORA.
EM QUE PESE O ARTIGO 405 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002, O
MARCO TEMPORAL PARA SUA FIXAçÃO DEVE SEGUIR A
DETERMINAçÃO DA DECISÃO DEFINITIVA, SOB PENA DE

FERIR§E A RES IUDICATA.". (Processo 200401 1 09801 loAPC -
DF, Registro do Acórdão 248438, Data do Julgamento 07/06/2006,
Órgáo Julgador: 1" Turma Cível, Relator FIávio Rostirola).

Poder Público.
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Mesmo diante da demonstração de ser cabÍv

cancelamento da multa aplicada, cabe mencionar, na hipótese de sua persistência,

que, â pena pecuniária inicial somenÍe pode receber aditâmento de juros e

correção a partir do momento que se torne liquida, certa e exigível. Isto ocorre

com julgamento deÍinitivo do processo administrativo, não consumado.

II.5 DASATENUANTESEAGRAVANTES

Quanto à aplicação das atenuantes, cumpre mencionar que o

administrado faz jus a aplicação de, pelo menos três, sem prejuízo de aplicação ex-

oficio de outras, que a Administração julgar cabíveis, ou que, porventura aparecem no

deconer do feito administrativo. As atenuantes que devem ser imputadas são aquelas

44.844/08, verbis:

Art. 68. Sobre o valor-base da multa serão aplicadas
circunstâncias atenuantes e agravantes, conforme o que se
segue:
| - atenuantes:
a) a efetividade das medidas adotadas pelo infrator para â
correçáo 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 ocoÍrerá a redução da multa êm 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;
tl
e) a colaboração do infratoÍ com os órgãos ambientais na
solução dos problemas advindos de sua conduta, hipótese em
que ocoÍTerá a reduçáo 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 44.844/2008. Isto porque, a empresa

diligentemente se adequou às diretrizes ambientais postadas em legislação, tendo

solicitado à distribuidora contratação de empresa idônea para remediação e

gerenciamento da :irea contaminada dentro dos prazos e parâmetros impostos pela

FQlr 4"



o uAt o§

legislação estadual, sendo que suas medidas são eficazes, não podendo arc

eventual mora inicial da distribuidora.

O empreendedor também faz jus a incidência da atenuante

descrita no art. 69, inciso I, alínea "C", do Decreto 44.844/2008. Isto porque, inexiste

lesão/dano, o que não impoúou em consequências para o meio ambiente, uma vez a fase

livre foi extinta e a iárea esú apta a ser considerada reabilitada, sendo que não houve

dano irreversível. Tal fato, por si só, já demonstra a menor gravidade dos fatos e seus

efeitos-

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 e manteve constante contato e retomos perante a GERAC,

demonstrando seu espírito cooperativo e adimplente.

A aplicação de circunstância agravante que majorou a multa

consubstanciada no Código 122 do Decreto 44.844108 meÍece ser afastada. Conforme

foi amplamente narrado, não se pode alegar que a presença inicial de fase livre, por si

só, seja elemento que expoúa a risco a saúde humana. Isto dependeria do cenil'r-io e da

omissão quanto a tal ocorrência.

No caso concreto, a via não se completa e não houve qualquer

exposição a risco, seja porque houve controle e purga de tal fase livre, seja porque não

há uso de água subterrânea para consumo no local, que e abastecido por concessionária

pública. Ou seja" para que pudesse haver agravante, deveria haver contato dos humanos

com a suposta contaminação sobÍenadante, além de total abandono da iírea, o que não

ocorreu

III . Do PEDIDo

Assim, requer seja julgado insubsistente o auto de infração.

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

de infração, requer seja excluída a agravante e aplicadas as atenuantes, bem como

a

à



de documentos.

Nestes termos, pede deferimento.

Ipating4 10 de maio de 2019.

ALHO LTDA.
1/0001-51

Rivadavel Socorro de Carvalho
cPF 243.075.306-59
Socio-Administrador

0 UAI o

3

POSTO

incluída a distribuidora Petrobras no polo passivo do processo administrativo Requer,

aind4 haja intimação para atender a todas as manifestações facultadas pela Lei Estadual

14.18412002, incluindo-se alegações finais, dentre outros. Por cautela, protesta pela

produção de todos os meios de prova em direito admitidos, mormente a juntada ulterior
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FUNDAçÁO ESTADUAL

DO MEIO AMBIENTE

Autuedo: Posto Pinheiro e Carvalho Ltda.

Processo n" l7 51 12002100412015

Referência: Recruso relativo ao Auto de Infraçâo n' 66193/2015, infrações

gravíssimas, porte pequeno.

ÁN,,íLISE

0 REL-ATÓNO

A sociedade empresária acima referenciada foi autuada como incursa no artigo 83,

Códigos 116 e 122, do Anexo I, do Decreto no 44.844/2008, pelo cometimento das

seguintes irregularidades :

Foi constatada poluição ambiental devido à presença de fase
livre na ágw subterrônea da área do empreendimento,
conforme Relatório de Monitoramento Ambiental realizado
pela empresa Geoambiente, protocolo n" R325286/2012 de
30/1 l/2012. O empreendedor não atendeu solicitação de
servidor credenciado para butalação de sisíema de
remediação (OF. N' 259/13 GERÁC.DGER.FEÁM). O
contaminante não foi removido imediatamente, desctmprindo
o item 5.6 do anexo Il da DN COPAM 108/2007 e art. l5 da
DN Conjunta COPÁIuI/CERH 02/2010. O fato foi agravado
porque a presença de fase livre de hidrocarbonetos é
considerada como potencial risco e perigo à população
exposta.

Recomendou o fiscal no AI n'669312015 que deveriam ser atendidaq as seguintes

solicitações:

I - Encaminhar o contrato para a execução dos serviços de detalhamento da

pluma de fase livre e operação de sistema de remediação. Prazo: 20 dias.

2 - Retomar a operação do sistema de remediação. Os relatórios referentes à

eficiência do sistema de remediação devem ser encaminhados trimestralmente.

3 - Realizar monitoramentos analíticos da água subterrânea para o
acompanhamento da evolução de concenlrações dos contaminantes. Prazo:

semestral.

Protocdo &\
.-Í-'



Foram impostas duas multas simples, nos valores de R$ 19.534,96 (dezenove mil,

quinhentos e trinta e quatro reais e noventa e seis centavos), em razão ü incidência

do artigo 68, II, *b", do Decreto n' 44.84412008, e de R$15.026,89 (quinze mil e

A Autuada apresentou tempestivamente sua defes4 cujos pedidos foram julgados.'. 
'

improcedentes, tendo sido mantidas as penalidades impostas, nos exatos termos da- '

decisão de fls. 220.

A Recorrente foi devidamente notificada da decisão em 2310412019 e,

inconformada, manejou Recurso, protocolizado tempestivâmente em I 8/05/2019,

no qual objetou, em síntese, que:

- deveria ter sido advertida antes da aplicação da multa, conforme art.72, da Lei

n'9.605/98 e art. 50, do Decreto n'47.383/2018;

- a contaminação parece ter sido gerada por atos da distribuidora BR, já que não

haveria possibilidade de ter ocorrido o alegado passivo pela normal operação e

manuseio dos equipamentos pelo posto;

- a remoção da fase livre seria de responsabilidade da Petrobrás, que deveria

realizar o gerenciamento da iârea;

- não haveria culpa da Recorrente;

- os oficios mencionados no auto de infração teriam sido repassados à

distribuidora;

- o oficio GERAC/FEAI!flSISEMA n" 25912013 foi respondido em novembro de

2013, protocolo 002441177-1561-2013 e os comprovantes de remoçâo da fase

livre foram enviados, protocolo 8567 I 5 6 I 20 I 4 ;

- teria sido eliminada a fase liwe e, assim, descaberia a agravante;

- juros e correção somente incidiriam a partir do momento em que a divida se

tomasse líquid4 certa e exigível;

- deveriam incidir as seguintes atenuantes do art. 68, I, *a", *e" 
e "c", do Decreto

n" 44.844/2008, já que:

- "a": a empresa se adequou as diretrizes e solicitou à distribuidora a

contratação de empresa para gerenciamento da :irea contaminada;

Cidade Adminislrâliva - Prédio Minas
Rodoüa Papâ João Paub ll, 4143 - BaiÍÍo SeÍra VeÍdê - Bêlo Horizont€r'Mc

CEP: 31.63G.900 - EndeÍeço elefioírico: rvrv\,y.bam.br
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houve dano, inexistindo consequências para o meio ambiente e

exposição humana aos riscos e a fase liwe foi extint4 o que demonstraria a menor

gravidade dos fatos;

-"e": se dispõe a reallzar reuniões e analisar medidas de mitigação do

impacto de sua atividade.

Requereu que seja julgado insubsistente o auto de infração, excluindo.se a

aplicação da multa ou, caso mantido, que sejam excluída a agravante e aplicada§ .

ID TUNDAMENTAÇÃO

Os fundamentos legais e fáticos trazidos pela Recorrente não sâo capazes de

descaracterizar as infrações cometidas e, por conseguinte, tornar sem efeito a

decisão que culminou na aplicação das penalidades ao empreendimento. Senão

vejamos.

lnicialmente é preciso rechaçar a eplicabilidade da edvertêncie suscitada pela

Recorrente, uÍna vez que a Lei Estadual n'7.772119801 estabelece que somente

será cabivel na hipótese de infração de natureza leve, bem assim o Decreto no

44.844120082 e, na hipótese dos autos, houve o cometimento de infrações de

natureza gravíssima. Afasta-se, pois, a aplicação da prévia advertênci4 prevista na

Lei Federal n" 9.605/98, inclusive porque o âmbito de incidência desta norma é

federal. Melhor sorte não teve ao pleitear a notificação anteriormente à aplicação

da multa fundada no artigo 50, do Decreto n'47.383/20183, já que o regulamento

t Art. 16. As infrações a que se refere o art. 15 serão puddas com as seguintes sanções, observadas as
comperências dos órgãos e dâs entidades vinculados à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável - Semad:

§ 2" A advenência seú aplicada quando forem praticadas infrações classificadas como leves

'?Art. 58 - A advertência seú aplicadâ quatrdo forem praticadas infrações classificâdâs como leves.

3 Art. 50 - A fiscalização t€rá sempre natureza ori€ntadora e, desde que não seja vrriircado dano
ambiental, será cabivel a notificação pa'a Í€gularizar a situação constatada quândo o infrâtor for:
I - entidade sem fins lucrativos;
tr - microempresa ou empresâ de pequeno poíe;
m - microempreendedor individual:

Cidade Administrativa - Prédio Minas
Rodoüa Papa Joáo Paulo ll, 4143 - Baino Serra Verde - Belo HoÍizonte/Mc

CEP: 31.63G900 - Endoreço elemnico: www.bam.br

as atenuantes em referência.

É a síntese do relatório.



é posterior à autuação e que tal procedimento somente é cabível nas hipóteses dos

incisos listados, nas quais não se enquadra a Recorrente.

Argumentou a Recorrente que a contaminação "parece ter sido gerada por atos da

distribuidora BR", já que não haveria possibilidade de ter ocorrido o alegado

passivo pela normal operação e manuseio dos equipamentos pelo posto e que,

assim, a remoção da fase livre e o gerenciamento da área deveriam ser

providenciados pela Petrobrás. Afirmou, ainda, que os oficios mencionados no

auto de infração teriam sido repassados à distribuidora e que as medidas de

remediação teriam sido adotadas antes mesmo da lawatura do auto de infração.

Pois bem. A Recorrente foi autuada como incursa no artigo 83, Codigos 122 e 116,

do Decreto no 44.844/2008, cujos tipos são os seguintes:

- Código 122: Causú pohtiçlio ar degradaçõo ambierrtal de quaQuer nalutaa que

resuhe ou possa resaltr qr dano aos rectrsaç hídricos, às espécies vegetais e animais,

aos ecossistarrqs e habitats ou ao paÍimünio nalural ou cttltural, ou que prqudique a

satlde, a seguranç4 e o ban estm da população.

- Código I I 6: Desatmprir daerminaçdo oa deliberaçõo do Copam.

A Gerência de Áreas Contaminadas, por meio do Parecer Tecnico n" l/2019, fls.

212, esclareceu que a fase livre no aquífero local foi constatada em30l05l20l2

pela Consultoria Geoambiente Geologia e Engeúaria Ambiental e que não foi

identificada a implantação do sistema de remediação para remoção da fase liwe.

Deste modo, foi encaminhado o OF.GERAC.FEAM.SISEMA n'259113, por meio

do qual foi solicitada a implantação imediata de tecnologia de remediação, visando

a remoção do produto sobrenadante e a redução das concentrações de

hidrocarbonetos presentes em fase dissolvida no aquífero freático local, até

1611112013. Esclarece o técnico da fundação que em resposta ao oficio foi

realizada nova campanha de monitoramento e protocolado o Relatório de

Monitoramento Ambiental em 03llll20l3, no qual consta que a fase livre não foi

ry - agricultor fâmiliat';
V - proprieúrio ou possuidor de imóvel rural de até quaúo módulos fiscais;
VI - praücante de pesca amadorq
YII - pessoa fisica de baixo poder aquisitivo e baixo grau de instrução.

Cidade Administraüva - Pédio Minas
Rodovia Papa João Paulo ll, 4143 - Bairro Serra Vêrde - Belo Horizonter'Mc

CEP: 3't.63G900 - Endereço eletrônico: wwl,y.feam.br
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mais idenüficada no aquífero local e as concentações de benzeno nas águas

subterrâneas está abaixo dos valores da DN COPAM n" 0212010. A partir deste

resultado e nos termos do artigo 23, da DN COPAÀ,íCERH 02/2010 foram

solicitadas e realizadas quatro campanhas de monitoramento para reabilitação,

cumprida integralmente.

Enhetanto, no paÍecer também se explicita qlue não foi cunprido o ptazo pata

imediata remoção de fose livre identificada no aquífero /ocal e previsto no artigo

15, da Deliberação Normativa COPAM n'02120104. E se confirma a ocorrência .

da poluição ambiental, configurando-se os dois tipos infracionais imputados ar- .

Recorrente. "

Aqui se adentrará na responsabilidade administrativa da Recorrente pelo dano

ambiental resultante da contaminação de aquifero por hidrocarbonetos em fase

livre. Primeiramente é de se ressaltar que não há qualquer comprovação nos autos

de que a distribuidora tenha sido a causadora da contaminação. A própria

Recorrente, alirís, afirma em sua peça que "parece ter sido" a contaminação

decorrente de atos da distribuidora mas não conseguiu produzir prova robusta

dessa autori4 apta a afastar a sua responsabilidade. Não é o bastante para

demonstrar a sua ilegitimidade passiva a mera suposição de que a contaminação

tivesse advindo de ato de outrem.

Nessa linha de considerações é preciso lembrar que a Recorrente tiúa o direito

subjetivo de comprovar a inocorrência da poluição, trazendo aos autos a

a Art. 15 - Caso seja identificada a pres€nçâ de produto em àse livrc, os procedimer os púa sua remoção
deverão ser iniciados imediaamente pelo rcsponsável pela área indep€ndentemente de noüÍicação do
órgão ambienBl competente.

§1' - O prâzo para remoção da fas€ livre podeá variar de seis a doze meses, devendo ser deÍinido
com base nos estudos apresentados pelo rcsponsável e consideratrdo o potencial de risco e perigo à
população qposta.

§2' - O prazo parâ remoção da fase livre poderá ser rcvisto mediante âpresentação de justificativa
técnica pelo responúvel da área.

§3' - A avaliaÉo de risco à saúde humana deverá s€Í efetuada, stm prejuízo à implementâção dâs
etapas de gerenciamento dâs outms fontes de contaminação da árc4 çando:

I - a eliminâção de produto em fase livre estiver concluída, ou;

II - a espessura máxima de produto em fase livre for menor ou igual a 5 (cinco) mm, caso a pluma
estejâ restrita à áÍea do €mpreendim€n1o.

Cidadê Administrativa - PÍédio Minas
Rodoüa Papa Joáo ulo ll, 4143 - Baino SêÍra Veíde - Belo HoÍizonte/Mc
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comprovação da inocorrência da poluição, em virhrde do principio da inversão do

ônus da prova em matéria ambiental, mas não foi exitosa. Isso, por 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 nâo lhe é potencialmente lesiva, conforme

entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1237893/SP,

Rel. MinistraELIANA CALMON, SEGLINDA TURMA, Julgado em 2410912013,

DJE 01/10/2013, AgRg no AREsp 206748/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS

BÔAS CUEVÀ TERCEIRA TURMA, Julgado em 21 10212013, DIE 27 l12l21l3

REsp 883656/RS, Rel. Ministro IIERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,

Julgado em 09/03/2010, DIE 2810212012, AgRg no REsp 11925ó9/RI, Rel.

Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGLINDA TURMA, Julgado em 911012010,

DIE 2711012010 REsp 1049822/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO,

PRIMEIRA TURMA, Julgado em2310412009, DJE 18/05/2009).

Sustentou a Recorrente que não teria culpa em relação à ocorrência de

contaminação, de modo que se afastaria a responsabilidade administrativa.

Entretanto, a culpa nas infrações administrativas se presume, nos termos do

Parecer AGE n" 15.877 l2ol7 :

DIREITO ADMINISIRATTVO SANCIONADOR. MEIO
AMBIENTE. TRiPLICE RESPONSABILIDADE. ART. 225, 3 O, DA
CR/88. RESPONSABILIDADE ÁDMINISTRATIVA AMBIENTAL.
NATUREZA ST'BJETIVA. CT]LPABILIDADE.
INTRANSCENDÊNCIA DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.
ruS PUNIENDI. DEYIDO PROCESSO SUBSTANCIAL. CULPA
PREST]MIDA. PARECERES AGE NS. 15.465/2015 E 15.812/016.
PARECER ASJUR,/SEMAD 46120 I 7.
A natureza jurídica da responsabilidade a,tminisüativa ambiental é

subjeüva. admitindo-se autoria direta e concorrênci4 na forma da
legislação esadual, sendo a crúpa presumid4 incumbindo ao acusado
o ônus de provar o contrário.

Além disso, rememoro que a Deliberação Normativa Conjunta no 0212010 imputa

ao responsável pela rárea a adoção imediata das providências cabíveis para remoção

da fase livres. Responsável pela área, nos termos do artigo 1', XVIII, da DN

â!({ 
'r.W,
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11612008, é a pessoa fisica ou jurídica responsável legal, direta ou indiretaÍnente,

pela atividade causadora da contaminaçâo o proprietário ou detentor da posse

efetiva da iárea suspeita de contaminação ou contaminada. 
,..'

Portanto, da análise dos autos se conclui que a Recorrente deve responder-,.

administrativamente pelo cometimento das infrações, considerando que houve o

dano ambiental resultante da contaminação das águas subterrâneas, decorrente do

exercício das atividades pela Recorrente.

Alegou a Recorrente que o oficio GERAC/FEAiúSISEMA n" 25912013 foi

respondido em novembro de 2013, protocolo 002441177-1561-2013 e que os

comprovantes de remoção da fase liwe foram enviados, protocolo 856715612014.

De fato, mas a Recorrente foi autuada por causÍr poluição e por descumprir

deliberação do COPAM, de modo que a alegação não se presta a afastar o

cometimento das infrações.

Quanto à afirmação de que teria sido eliminada a fase liwe e, assim, descaberia a

agravaÍlte, não é procedente, já que houve a fase livre e, portanto, ocoÍreu o

potencial risco e perigo à população expost4 mesmo tendo sido posteriormente

eliminada.

A atualização do valor da multa se deu em conformidade com a legislação e

orientação contida na Nota Jurídica Orientadora 429212015, da Advocacia-Geral

do Estado.

Não se verificam nos autos quaisquer circunstâncias caracterizadoras das

atenuantes pretendidas pela Recorrente. A atenuante do artigo 68, I, "a" é relativa

à efetividade das medidas adotadas imediatamente pelo infrator para correção de

danos causados ao meio ambiente e recursos hídricos e o que se atestou foi

§l'- O p..uo pú. rcooçe d.. fue livrÊ poderâ vúiú d. s.is a doze Ecses, dêvmdô s.Í defnido co6 b6c ús esudos
rytscÍt.ílos Flo rcsDoosevel c ooôsidcÍúdo o po{erchl d. Íisco e perigo à pQitlr{,& crpGt&

§" - O Fazo pea Íeoodo da fase livE podÊrá ser Ílvi§o eêdiúE +tr§.ntrFo dê jusitrc.tivE récaics pclo rc+oosávcl da

§3' . A ar,.liação rb Íisoo à sdde hüDea dÉvcrá s€r cfetuadÀ sêrn pÍsjuizo à iql€o.otat:fo das ete.s d€ gere!§iâdenlo
ds, outrrs footcs da cdlditraçe & &ra, $reíb:

I - a aliDitrrÉo & Fo&rlo €o fuc livre esiveÍ coodrída, ou;

tr - a .sDês$ra @ÉriEa d€ pÍodÍo .6 hsc liqr foí mcúoÍ ou igu.l a 5 (cinco) mD, cáso a phrfrâ Êsrcjr Éssit à &E (b
eúOÉcrdiúaúlo.
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exatamente o contrário, já que a fase livre permaneceu por período superior ao

previsto na legislaçâo para sua remoção. A atenuante da alínea "c" trata de hipótese

de menor gravidade dos fatos, ponderando-se os motivos e suas consequências e,

ao contrário, o que se verificou foi a ocorrência de infrações gravíssimas, com

poluição ambiental das aguas subterrâneas. Por fim, a alínea "e" se refere à

colaboração do infrator com os órgãos ambientais na solução dos problemas

advindos de sua conduta e o fato de o empreendedor ter adotado medidas para

gerenciamento do passivo apenas configura o cumprimento de obrigação legal.

A atualização do valor da multa se deu em conformidade com a legislação e

orientação contida na Nota Jurídica Orientadora 429212015, da Advocacia-Geral

do Estado.

rrr) coNCLUSÃo

Ante todo o exposto, considerando que não foram apresentados argumentos

capazes de descaracterizar as infrações cometidas, remeto os autos à Câmara

Normativa e Recursal do COPAM e sugiro o indeferimento do recurso

interposto, com fundamento no aÍtigo 83, Códigos 122 e 116, do Anexo I, do

Decreto no 44.8 4412008.

É o parecer.

Belo Horizonte,30 de setembro de2O2O.

À nita da Lapa çalves Arruda

Analista Amhiental - MASP 1059325-9
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