
Àeifr3
Mêr.os Tadeu we rneck Santos

oAB,/MG 108.389 , 33.98412-6956

Édilson de Pêulâ Brândão lúnioí
oA8/MG 124.1 ! 9 - 33.98807 621 1

EXMO.(Â) SR.(A) SUPERINTENDENTE DA
REGIONAI DE MEIO ÀMBIENTE E
SUSTENTÁYEL, SUPRÀM NORTE DE MINAS.

Âuro de Infração: 65888/20ú.
N." Processo: 12491 / 2007 / 002/2013
Âuto de Fiscalização: 62747 i201i.

SUPERINTENDÊNCIÀ
DESEI{\'OLVIMENTO

(.

:3Jc íl0 , q lao,a

I

REDE HG COMBUSTiVEIS LTDÀ §ome laorasia: PO§l() SF;CUL()S tI),
inscrito no CNPI sr.rb o o." 13.5ír9.0647'0012-t)2, com endcrcço localizado na Ár'cnida Doutor
\Iario -l"ourinho, S/li, Lote 03, bairro Camiio Pratcs, \{ontes Claros - M(i, CEP 39.41)2-1t85,

srrccss(\râ por incorporaçâo de COÀdRCIO DE coMBUSTÍvEIs sÉcul-os LTDÀ,
emprcsa rcgJarmente constinrida, pessoa jutidica de dircito ptir.ado, inscrita no CI-PJ sob o n-"
06.149.955/ 0f,01-91, sediada oa.\r'cnida Doutor \{átio Toudnho, s/n, Yila Á kpes, }Iontes
Ciaros, NIG, CEP:39400{100, por seus procuradorcs infra-assinados, r''tm, no p razct legal.
apresentaÍ BEqtl,§'Q ADMINISTRÂTWO em facc da decisào profcrida pelo
Núcleo de Autos de Infração SUPRAM None de Minas no ptoccdimento
epigafado, por não condizcr com o di«:ito, conforme será dctidamenrc exposto nos
tópicos a seguir.

Ct».ri:roatior tr'alaciares, 14 cle novembro de 2019.

)

Tadeu Wemeck E,iilson Ce Paula Brandão Júnior
OÁB/MG 124.119OÁB,/MG 108.389
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Marcos -ladeu Werneck Santos
oAB/t/tG 108.389 - 33.94412-6956

Edilson de Paula Brandão lún:o.
oAB/tllG 124.119 - 33.93807,621 1

DA TEMPESTIVIDADE

BO 052 737 t§1 tsÊ

x,
Obieto eniregue ao ale$ilratário

ôbieto saiu pêra enresa aÕ dêsrinaário

Todos os objeios intenraciooais esião sureilas à co.fançâ da dtrpacno posta!
ClEue :!rj Para sat§r ira,§

@ *r,*r $ s*p*nco rn*ga

Footc }itps:/,/m§1.oÍoos.coo.brlssremav'ssaee6tô/r€sult do.cfm

DA TÂXA DE EXPEDIENTE

Nesta opomrnidade, informa a recoÍenre quc a taxa de expediente para
aprcciação do presente recurso eÍlcorlÍÍr!-se deúdamente recolhida (guia de pÍcpaÍo em
anexo),

3R j i6. Km,il: = Clf r:êi..i. !.1:a P;.r1i. Ccrern,rl..
lrrr rc; cê,,!,::é.iôrí r il ...r

33.2102.213A
2/a2

C) ptesente Rtuno Admini ratiw ó rcmpcstivo, vcz que a notiÊcaçào da inftação
íoi (nrft.gue em 17/10./2O1q- consid. rando o prazo dc 3-Q-lUia-U)_dias parz conresracâo
(at 66 do Decreto 41.383/2018), tcm-se quc o mesmo somente se Êndatia em
16/11/2019 (sábado), prorrogando-sc, ponanto, para o dia úril seguinte, 18/11/2019
(segunda feira). Vide abaixo o rastreamento dos correios:

Obiero postado
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SÍNTESE DO PROCESSO ÂDMINISTRATIVO

l:.m 14/06/2013, o Posto, ora defendentc, foi autuado pelo I. Fiscal deste
Instituto, qual seiâ, SUPRd í, conforme relatódo de vistoriâ N-." 50/ 2013 e auto de
fiscalização N.0 62.147, nos seguintes termos:

'Foi obsnuda atÉaia de mtietas noJ ?ot íoJ de deta4at e ambt$iwl m hreior dot
SL'.11P't Na áta de derarya II @arobu/ *aaol ideúifica+e a arútcia de canahtat e àôrr,ara de potêlào
fL'Mlt, bea nn a pmerça de mawhar de nmbztíul sobn o sb. "

Daí, foi Iarrado o ÀI n." 65,888, com os seguintcs dizetcs e fuodamentos

"* Duunpir determiaação ou delibemçào do COLau\4. (DNl08l
* Cawar poirição ot degradação unbie*al de qulq1er utanTa q* lerrrlte o, po$d ftrt tat

en dano dot íeLvfiaÍ bídiúÍ, dr eÍ?écier »eg?tu* e aiirrlaií, aos ensiÍemas e babitat ot do patinôxk tatual
ol tllnral, otr qte preizdiqtd a Íaride, ., $gl,tunça e 0 ben estar da Poqsla{ãl.'l

Ocorte que, a defeodente realizou as alteacõ€s deterrninâdâs pela fiscalização do
FF,À\Í, com a cxccçâo dos SUjtíP's nas descargas à disúncia, jusriEcado pela ausência dc
atirüade de descatrcgamcoto à disúncà no estabelecimento do posto rer.endedor.

Desta forma, a empÍesa realizou a instalação de todos os SUNÍP's onde
et'etir'amente sào descarrcgados os combustir-eis, isolando as demais árcas as quais
pcrmaneccnm inativâs, o que rcstâú demonsttado ao longo da peça dcfensiva e documentos
gue a acomPanhamm.

trIesmo assin! achou por bem o 1. Fiscal autuar o defendentc, apücando-lhe a

despropotcional e desarrazoada multa de R$100.002,Cú (cem mil e dois reais), fundamentanrlo
no arigo 8-i do ancxo I, códigos 1 I ó e 'l 22 do Decreto Estadual ,14.844/ 08.

Em scdc de análise da defesa, o órgão ambieítal, em face da primariedadc da
recoffeírte, concedeu como ateÍluante o desconto lcgal de 307o, reduzindo a multa
anteriormente aplicada.

Contudo, a rcferida penalidadc de multa, nào podc prosperar, tendo em vista as
tazôes de fato e de dLeito cxpostas do processo a<lrninistrativo.

PRELIMINÂRMENTE - Das matérias de ordem púbüca

Ulrrapassa a prclimilar supra, importante desúcar quc as matérias abordadas nas
preliminares a se€iuir taram de maérà de ordem pública (ilcgitimidade, prescriçào c

Rodovi3 8R.l16. Km 4l: ' 331 r.êU.os,5a4ia p3ulê, Governador Va,rd!aes, [,1G
brJ nrj,r oewe r neck eDgm::J..o m

. 33.210L2130
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BRA\I DÀO & W}'RNECt
Mâícos TedeLr wernêak §ãntos

oAB/MG 104_349 - 33.9441)-6956

Êdilson de Paula Bíandão JúnioÍ
oAB/MG 124.1 19 - 33.98807 6211

irrcgularidade) podcndo e clevendo serem apreciadas ex ofítio, ort seja, em qualquer grau
dc jurisdiçào, a tcor da jurisprudência mineiÍa sobrc o tema:

E\r-Lvr':\: ,\cR-\\'o DE INSTR r. !\IE\TO. -\Ç.\O Cn',lr. PÍ3r.rCÀ -

INÍPRoI]IDÂDE I\DÀ{INISTRA.IT!'Á, ILEGITIMIDÂDE PÂSS§â
QUF:STÀO DE ORDETT PÚBLrC,\ - SUPRFTSSÀO DE INST-{NCL\
NÀO OCORRENCI,\ NLTLID.\DE DÀ DECISÀO
INDISPONII}ILID,\DE DI] BENS SE.\I PRE\1\ OITN"\ DO
REQL'T.:RIDO . NÀO OCORXÉNCI-{ RESPONSÂBII,IDÀD]] DO
|ÁRECERTSTT\ - ELE\rr-iN'r'O SUBJETIVO - IRREG1_]1-\RIDnDL. E\{
PROCESSO LICIT.\IORIO . DÁNO I}i R.E IPS.{
RESPON'SÁBILID-\DE SOI,ID-{RL\ . OBSER\'.iNCL\ D]\S REGLâ.S
DE Ii\'IPENHORÀBILIDÀDE DFII}ENS. 1 -Â legitimidade para a causa
é úatéria de oÍdem públicã. râzão pele qual pode ser e.oâlisrde em
quâlqueÍ gieu de iurisdicão. ,rão hâvendo se falar eú supiessão de
instância. [...] (IJ\IG - Âgraro de Iostrumeoto,Cs 1.0000.19.036«7-91001,
Retatot(a): Des.(a) Jair vatao , 3' CÂNLA.L.\ CÍVEI. iulgamento cm
04,i07l0019, publicação da srirnula em 05/0712019)

r-rNÍEN',r',\: ÁPEr.,\ÇÀO CrUNIN,\L TR.iFICO Dt-] DROG-{S
DESCI-^SSrFrC,\ÇÀO DO lI*iFrCO PtR.\ O r)ELTTO DO ,\RT. 28 D.{
LEI ^\." 11.3.13,/06 EII 1" (lR,\U - PREIII\ÍI\ÁR E.\ OFFICIO
PRtSCruÇÀO D-\ PRTiTENS-\O pr \-ITl\ I l-tS-1-,1T,11
NlÔI),\LID \ I)E SL']'I:R\TNIEN II:- E\ TI\C-\O D.\ PT]NIBN-ID-\I)E
, I'R-t.IL I)IC \D,\ ,\ \\,\I.ISE DO IÍERITO RF:CI'RS\L DIiI E\SI\'O.
l. À prescrição é oatéda de otdem pública- que antecede o exame do
aecurso e há que se! teconhecidâ e declaradâ pdiminarmente. 2. l."mâ
vez verifrcaü, impôe-se o reconhecimento da ptescrição da pretensão punitiva
estatal e a consequente decrctaçào da extinçào da punibiliüde do agente. .1. De
o6cio, dcclarada cxtinta a puoibüdade pela presciçào da ptereosào punidr-4
restando prejudicada a aaáüse do médto rcculsal dcfensivo. (! ÀÍG - ,.\peJaçào
Criminal 1.0105.15,020651-7/001, Rela«x(a): Des.(a) Eduanlo Brum , ,í"

C\\L\R.{ CRL\IIN,\ L, julgameoro em 2910512019, pubiicacâo da súmula em
05/06/2019).

Deste modo, údependentemente do €ntendimcnto desres iu§adores no tocante
à preliminar avcnçada anteriomcnte, deverào as teses relativas à prescrifro e
irrqplaridade sercm apÍeciadas por este r. ógào julgador, por seÍ medida da mâis nobre
âplicaçào do dircito.

)

R.dov!ã BF ir6. Km 4ll -O:l rneiros, Sarr.r Pàu,e, Governadar Vrtf,dárê!, Mc
br rndaôewer.e(kGrgmr il-{c m

33.2102.2130
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Marcos Tadeu Werneck Sanlos
oÂB/MG 108.389 - 33.98412-6956

Edilson de Paulâ Brandão Júnio.
oAB/MG 124.119, 33.98807-621 1

PRELIMINARMEN'IE - Da prescrição

-\ntes de adentar ao mérito, aioda, cumpre dcstacar quc, os fatos iurídicos que

€ierararn o auto de infraçào sào datados em sua grandc maiotia dc mais de 5 anos arás
restando prescritos, conforme será mais detidamente dcmonstrando nas linhas a scguir.

Sabc-se que no curso do pÍoced.imcnto administtativo ambiental rcr-se-á a

incidência dc dois institutos distintos da prcsctiçâo, quais sejam: a pnttição puttitiu de
chco anos, iniciada na data da prática da iníraçào, ou de sua cessação, caso se trate dc
infraçôes permanentes ou cootimradas; e, 

^ 
pnsúi{ão izhreorft e.

O órgào ambicntal exrapolou todos os prazos administativos pata anáüse do
ptocesso, ocorrendo tanto a prescriçào punitiva como também â intcrcorÍentc.

'I ambém objcto de ttatamento cxpresso pela I-.ci n" 9.783, dc 1999 c pelo
Decreto n" 6.514, de 2008, a prcsctiçào intercorre.nte tem por principal fioalidadc coibir
a iaércia dos agentes públicos - respoosávcl poÍ cxre!Írâr a vofltade do Estado - em
promover os atos neccssários a impulsionar o processo, fiaalizando-o em ternpo
tazoávcl.

() Decreto n" 6-514, dc 2008, dispôe que:

-\Íi.21. [...]

§ 2'. Incide a prcscriçào no procedimeoto de apuraçào do auto dc io&açào
pârâlisado por mais de três anos, pcndeote de julgameato ou despacho, cujos
autos serào at<;úvados de olcio ou mediante requerimeoto da parte
intetessada, sem prcjuizo da apuraçào da tesponsabfidade funcional
decorrentc ria paralisacào.

,\ssim, a prcscriçào ?totitiüa irrlercorrerrl, poderá se dar enquaoto perdurar o
processo adminisrarivo apuratódo, bastando que, de forma injustificada, restc
parüsado, scm quaiqucr movimcnta@o, por mais de trt's anos,

Diante da ocorrôncia cios fatos jurídicos em 2013, r'erifica-se o eÍrceffâmento do
prazo prcscricional de 5 (cinco) anos em 2018, haja vista nào sc tratar de infraçào
continuâdâ-

Sendo inconteste o úaÍlscuÍso do prazo prescricional legâlmcnte estabelccido
parâ os fatos iurídicos descriros, torna-se impossível a aplicação dc qualquer penalidade
decorrcntes destes, culminando, pottanto, nâ torâl ruüdade do ptescnte auto de infraçào. J

Rodoviâ BÊ-116, Km 4ll i 033 rxalros, Sãnt,l P.ulr Governador ,.r3d.rrês, tvlG
br.rndroêwêrneclôgmnrl..om

33.i102.2í 3o
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Marcos Tadeu Werneck Santos
oAB/MG 108.389 - 33.9A412-6956

Edilson de Paula Brândão Júnior
oAB/MG 124.119 33.98807 621 1

ANÁLISE DO MÉRITO

Inicialmentc, cumpre dizcr que a empresa COÀÍERCI'O DE COIVÍBUSTI\rEIS
SECULOS IJD,\ (CN{: 0ó.149.955/0001-91), foi incorporada pcla empresa R[,DE

contrato social e o protocolo de incorporaçào c lustificaçâo da respecdva empres4
tomando-se filial, conforme iofirrmaçào no itear I deste documento:

I - DA OPERAÇÁO DE INCORPORAÇÃO

A operação se constituirá na íncorporaçáo da empresa que gira sob a
denomínaçáo social de [...], medianfe versâo de seu patrimônio para a
sociedade já existente REDE HG COMBUSIIyEIS LfDA.. que aumentaÁ
seu patimônio líquido pela impoftância veiida através dos sóc,bs da
incotporadora, na mesma proporção da padicipação gue estes possuem
nesÍa.
A incoryoração implicará na extinçâo da empresa incotporada. No entanto,
a incotporadora absorverá e gozará de rodos os dlrertos, bem como,
responderá pelas obÍigações àquela atibuídas ânteiomente à
incorporaçáo.

Com relaçâo ao auto dc infraçâo lavtado, tem se inicialmemc fato rclerantc que
nào foi considerarlo, qual seja, que os locais de descarga de combustivel onde não foram
instalados os SUMPts estavam inativost uma vez que o posto rcveodedor estar,z utüzando
apeaas o local de dcscarga existcnte sobrc o tanque de ârmazenagem.

Tais árcas permanecer:rm ircladas, sern qualcluer atiridade de dcscargá, faro esre
quc nào foi dcr.idamentc obserr'âdo e considetado oo momento da açào Íiscal,

No inicio da fucalização, demonscando sua boa fé e iotctesse no atendimenro às

cxigêncüs do auditot, a emprcsa dcfendcnte chcgou a fazer contato informal com cste ótgão
fiscalizador com a 6naüdadc de reriÊcar os procedimeotos para dcsativação/desinstalação das
árcas de desca4g de combustível a distâncü, seodo esta a proúdência mais sensata a scr tc.rmada.

Em meio à indefiniçào de instalat os SUMP's em rais áreas ou desativá-las,
aglardando âioda a rcsposta do órgão Escalizador, a empresa defeodente achou por bem realizar
as alteraçôes e instalaçâo dos SUI{P's nos 3 (tês) locais dc descarregamento à disrânci4 mesmo
cslaÍrdo cstes de§aú'ados.

lmportantc obscn ar ainda que, no inicio do processo de üceociamento, â
cmpresa possúa 6 (seis) á-rcas de dcscarregâmeito de gasolina/etanol seodo 3 (nês) sobrc os
tanqucs dc armazenamento e 3 (aês) à disúncia.

{

Rodoviã BR -;'!5,KÍr!12+ 033 fletros, Siniã Paula Gcvêrnrdcí irálád.rre5, irlG
brJ ndi delve.neck@gmr rt.co m
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Insubsistcntc, portânto, â âuruação c a âplicâção dc multa tomlmente
dcsarrazcrada e desproporcional por supostamente: "Desrrn?rir daemiaação oa deliberação do

COP.IÀL (DNl08) e Caxor pohiçào ou degtadação anbie al de qulqzer ulmqa (...)".

Quanto ao segundo ponto, a lnvestigaçào de Passivo :\mbiental feita em 2011
não apresentou qualquer iodício de coouminrção, confotre se complova pela juntada dos
laudos de iovestigaçào ambicntal preliminar ta ,ârca de descarregarnento à distâacia tealizado
pela emprcsa IERR,\ BR.\SIL Projetos c Soluçôes,\mbieotais Ltda (audos anexados a defesa).

Para que oào restasse qualquer tipo de dúr.ida, foi realizada nova inr.estigaçào na
árca de descarga gasoüna/eranol no dia 12/07 /2013, após a Escaüzaçào, a qual foi cooclúda
num prazo de ,15 (qua-renta e cinco) dias c também juntada ao processo adrnioistraú.o, nos
rermos do artigo 396 do antigo CPC (untada de documento novo), vrgcnre à época.

Fim rclaçào âo suposro descumprimcnto da DN, Êisa-se qlrc as adequações
ambientais não fotam feitas inicialmcote por scr a defendente mera sublocatátia do imóvel
comcrcüI, conforme complora o coÍltrâto dc sublocação acostado nos autos-

-à. locaçâo original foi fcira pelo ptoprieátio do imórcI c a She[ que sublocou à

defendente, conforme comprovam as certidôes alexas, sendo que a Shell foi notiÊcada a

devolver o imórel até o üt 01/A4/2014, quando tcrmina o contrato.

Deveria, portanto, ser incluido no pólo passivo da demanda a sublocadora, Shell
(sublocadora), que é ptopricúria dos ranques de armaze[amento, bombas e todos os demais
cqúpamentos instalados na área do posto de revenda de combustíveis c que dereda ser a
rcsponsárel por todas as adequaçôes ambicntais exigi<ias pela âscalização.

trIesmo inlormados acetca das alteraçõcs a serem realizadas, nem o proprierário
do imórei (locador) e nem a Distribúdora (sublocadota) se prontificaram a tealizar tais obras
descritas oa DN- Desta fotma, reqr.ier sejam os mesmo inclúdos oo pólo passivo do processo
administrati\'o.

Quânto as árcas dc dcscarregameoro sobte os taíqucs de armazenarnento, ou
seja, a<luelas em que eletivamente eram realizadas as atiüdades de dcscarga de combustílris,
foram instalados os SU\ÍP's oas dâras pÍeüstas no cron(Bt urvr aprovado pela fiscalização,

cooforme comprova a documen'.açào ancxa incluindo forogtaEas atuais do local-

'lal faro foi efetivamcntc rierificado pcla complcmentação dcsta Investigação
realizada no ano dc 2013, onde também nâo fofa constâtâdo conumioaçào, sendo quc o
complemeoto do esnrdo foi cxatameote na árca onde os SUN{?'s de descatga gasolinaf etan<»l à

disúncia nâo estavam instalados.

Rôdôvla BRr116, Km 412 + 033.1Êrros, Sanri Peuta,_6c.;ernàdor Vat3darÊs. i\.!G
bÍ.3 ni;oe!,\,,€rneci @gm,rIt_(o,:1
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Nas Cláusulas primeita e sétima do contato de sublocaçào. as quais se

uânscfel'e Írcchos âbalto, Êca claro quc os equipameotos de funcionamento são de proptiedade
e responsabilidade da SHELL, vide:

CLÁUSULA PRIMEIRA
1.1 Peto presente instrumento a SUBLOCADORA dá em SUBLOCAÇÁO
o POSTO MARCA SHELL estabelecido no endereço mencionado no item
I I I do i ntróito de ste contralo, @
de com bu stivêis bombas de abastêcim ento (... )' (G. N )

CLAUSULA OITAVA
8.1 Não podetá a SUBLOCATÁR\A instalar no PO9TO MARCA SHELL
outros tanques de armazenagem ou bombas de abastecimento de
veículos, ainda que própios, assim como ür9299!9iiÉg!2199@ !
adueles oue nele encontram-se instatados. íicando-lhe também Egblb
?!E!4 as cores e o padrão de pintun, subsütuiL moüficar ou obliterar
os nomes, marcas e insígnías da SUBLOCADORA existentes na bombas
abastecedoras, cobedura e !@3i§291849É. (G.N)

Na cláusula oitava do contJato d€ locaçào resta claÍo que o Posto tevendedot oào

podcria reatizar qualquer alteração nos eqüpamentos da SHELL, o que leva à obrigatoriedade

de sua inclusão no polo PassiÍo destc procedimento.

Orâ, todos os equipamentos instalados no Posrc são de proptiedade da

Distribúdora, scndo <pe não há grantias de que o contato de sublocação seú reoovado, pelo

cont!áio, confoúne iá dito, o proprieútio pediu que o imóvel fosse devolvido ao final do

contÍato, em abril de 2014.

Dito isto, restou ciato quc, aPós a teuíiào na SUPR,{N{ com os dirctorcs e

récnicos, oodc foi esripulado oor.o prazo pata executar as adequações, a Rede HG se ptootúcou
etn tàz.er as obtas solicitadas, restando apcnas 3 (trê, SUMPT de descarga à distância de

gasolina/ctaool sem screm instàlâdos, cm tâzão do fato de que estes csta§am desâtivados.

trIcsmo assirq comprovado esú que a Rede HG contratou cmpresa espccializada

para instalaçào de 9 (oovc) válvulas anti-traosbotdamento, 3 (trôs) SUÀÍP's, corteçâo das tiacas
iro a.rn.r"tu da pista de abastccimento e üoca calrâlctâs daoiÊcadas, cooformc oota Íiscal de

compra dos cqüpamcntos, o(rra 6scal da obra c ,\RT, cumprindo assim as determinações da

fiscaüzaçào.

Como já dito antedormeote, o único motil'o de não terem sido iasalados à época

os ii (três) SUMP's das áreas dc descarga de combustivel à distâncü é que as mesmas nào

cstâvÀm scndo utilizadas há bas'.ante tempo.

Em tazào dalattaatta do ÀI, a defcndertc que poderia sirnplesmeote de§instâ.Iât

as descargas, optou por adequar à soJicitação da SUPR.{M.

Rcdov;a BR 116, Km.ll:. Ca3 Êr'.tros S.rnli P.rql,r. Govê.nâdo. V3i3dire3. rüG

bí3ndroewerne.k@8m;rl.coÊr
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Ediison dê Pãula Brandão rúnior
oABtMG 124.119 - 33.98807.621 1

Ora, no que cooceme âo compÍomctimcnto assumido pelz empresa no momcnto
rlo üccnciamcnto ambiental, csta procedeu conforme exigido pela F-undação Estadual do Mcio
,lmbicnte, realizando «rdas as obras tcqucridas.

Desta forrna, há dc sc considerar o cumpdmcoto das obtigações assumidas, bem
como da ioeristêocú de daoos ou dcgadaçã<l ao meio ambiente, cooforrnc comprova a

documenraçào anexa.

Posto isso, o Âuto de In&açào é destinrido de base fática e tegal, nào podendo
subsisú, r'ez que se apresenta injusto para com ulnâ cmpresa que tem inr.estido com seriedade
c â6nco pala o descmpeoho de suas atiridades e na obscn ância de todos os disposilvos legais
pertineotcs âo ramô dc aruaçào do cmpreendc<lor.

QUANTO AO DIREITO

Utilizou-se o agcnte quc lavrou o Âuto de Inftação, da fundamentaçâo legal,
constanrc no art 83, aaexo l, itens 116 e 122 do dccreto r,o.44.844/2008,tgeflte à época do
fato, por eoten<lcr quc a empresâ autuada supostamente tcria deixado de cumptir no prazo as
obrigaçõcs das quais se compromercÍa € por causat dano ambiental.

Pata melhot elucidaçâo dos fatos, ranscrevemos abaixo o rettddo dispositivo
em sua intcgralidade:

Ar1. 83. Constituem infrações ás noímâs soôre a proteção, conseNaçáo e
melhoria do meio ambiente, as tiF,iticadas no anexo l_

Anexo I
Código 116: Descumprír deteminação ou deliberação do COqAM.
Código 122: Causar poluição ou degÍadação ambiental de qualquer
natureza que rcsulte ou posaa resultat em dano aos recursos hídicos, às
espécies vegetais e ar1imais, aos ecoss/sle mâs e habitats ou ao patrim,nio
naturalou cultural, ou que prejudique a saúde, a segurança, e o bem eslar
da população.

No caso dos âuros, por analogia, deverü o agente fiscal, por analogia, tet
considerado a fundamentaçào legal do código 114 do ancxo l, mas sim embasado oo código
102 do citado anexo, do qual tanscrevcmos:

Código 102. Deixar de atendêí ou descumDrir determinacão de
servidor credenciado , que não seja objeto de infração especifica.

,\tualmcntc todos os locais de descarga de gasolioa/eaaol já possucm SUMP's,
coaforme ootâ Escal e fotos anexos aos autos.

Rodoviâ BR-116. Km4i2 -033 merrros. Ssnti Psuir covern.S0r v;i3cares. MG
brandJôew€rnerk@Bmr I côm

33.2102.2130
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Maraos Tadeu WeÍneck Sântos

oAB/lV G 108.389 - 33.98412-6956

Edilson de Pàula Erandâo Júnior
oAB/lVG 124.119 - 33.98807.6211

Dcsta forma, no caso dc eventual descumptimento, fosse aplicada a

penalidade, quc diga-sc de passagem, NO CÂSO SERIÂ UMA ÂDVERTÊNCIA., uma vez
que ao final foram atendidâs as exigência necessárias para o processo de licenciarnento
ambiental,

Pena - . (grifo
nosso)

Impottante dcstacar que tal rnedida decolfe oào somcote dâ regúamentaçào

lega! mas como taÍnbém é qucstào de aplicaçào do principio da razoabilidade, Pat§!-Polquc

IIüEDI,q.TÀ?

Com base oo alegado, é que dereú set cassado o preseote Àuto de Inftâçào,

c caocclada a absutda mulu no vaior de 1tS100.002,00, tedrLzida em 30% cm sede de fecurso,

r.1ue ó totalmentc desattazoada e rlespropotcioaal. Sequet foi iustiÊcada a emissào dc multa de

tamanha monta, que tliga-se, é insustenúvel para a emptesa

Ad atgumentandum, sem que isso seiâ interPtetâdo conüádo ao

aoteriormente defendido, tendo em vista o princípitl da evenoalidade e da concentraçào da

defesa e recurso, hipoteticamenre, acaso úo seja a multa ora combatida, declarada nula, tequer

seia seu r,alot reduzido, para o mínimo ptevisto na legislaçâo específica, por questào de dteito.

DÂS ATENUAI\{TES CONCEDIDAS E DÂ AI.EGÀDA NÃO REDUçÃO DOS 30%
. VALOR DA }IfiLTA.

À recorrente apresentou em sr:a defcsa, como Ârodamento, a resoluçãtr

conjunta do SLIL\I)/FL!\I/IEI/IG,\I'1 N'2.223,26 de novembro de 2014, dispôs

sobrc a correçào anual dos va.lores das mútas aplicadas às infraçôcs por descumprimento

das oorrnas prcvistas no Decreto Estadual n' '14-844, de 25 de iunho dc 2008-

O agentc que lavtou a autuação nào levou em conúdcraçào as siruaçôes

atenuantes descritos aüneas "a", "c" e "e", no anigo 68, do f)ecrcto Estadual 44.8'14/08, o qual

de uanscreve a scguin

AÍt. 63. Sobre o vaioÍ-base da multa serão aplicadas circunstâncias
atenuantes e agravantes, conforme o que §e segue:

.{

I - atenuantes (

RsdovÍa BR 116 K,ô al: + 03? mêlrôr, Santâ P,rul:, Govêrnedor Vê!3al,rrês. [4G
br3ndr cevíe r n e. ti ôg n r,l..c Íl

13.2102,2130
10 /12



&1âr(ôs Tade! We r seck Santôs
oAB/MG 10a.3a9 , 33.98412,69§6

Edilson de Paula Brândão lúnioÍ
aAB/Mç 124.119 , 33.98807,621 l

a) a efetividade das medidas adotadas pelo infrator para a correção
dos danos causados ao meio ambiente e recursos hídricos, incluidas
medidas de reparação ou de limitaçáo da degradação causada, se
realizadas de modo imediato, hipóteses em que ocorrerá a redução da
multa em trinta por cento.
b) (...)
c) menor gravidade dos fatos tendo em vista os motavos e suas
consequências para a saúde pública e para o meio ambiêntee recursos
hídricos, hipóiese em que ocorrerá a redução da multa em trinta por cento;
d) (...)
e) a colaboração do intratorcom os órgãos ambiêntais na solução dos
problemas advindos de sua condutâ, hipótese em que ocorrerá a
reduÉo da multa em até trinta por cento;

Na análise do órgão ambiental, fora constatada â siruacão atenuante descrita na
letra "e", do art{o 68 do Deccto Lei 44,844,/08.

Todaria, o r.alot atibúdo na iiquidaçào oào condiz com o qtarrtum descÀto no
.\I, (R.$100.002,()0) subtraído os 307o conccdido crn anáüse das situaçôes atcnuantes arguidas
na defesa do empreendedor.

Ora, se a multa aplicada fota de R$100.0(t2,00, considetando o desconto de 30o.i,,

o r.alor nominal para cotrecão <la mulú scria cie 70-000,02 e nâo de R$96.631,44, corrigido para
\151,19.627,62, como sc vcri{ica da decisão e guia pata pagâmerto conridos no processo
aclrrrinisuativo.

Desta for,tra, rcquet seja liquidado de forna coreta, coÍn cálculo clato e exato
do valor cla multa infoÍmado âo empÍccndedor Recoffente, \,ez que existe falha flagrante oo do
\%lol úflaI da muita no pÍesenre crso.

DOS PEDIDOS

Diante do exposto, a toda a matétia fáica e de direito despendidas em Linhas
ânterioÍes, â atuadâ pugna que Vsa. Sta. se dignem em:

, 1) Ultrapassa a preliminar acima, requer que seia apreciado ra totalidade, o
À{ERITO do presente tecurso administrativ-os e, ptincipalmente, a as PRELIMINÂRES
descritas a seguir poÍ kâtâÍem de matérias dc ordem pública;

0(.)
s) (...)
h) (...)

0(.)
i) (.)

: ê. X§ 4l I : Cl- fietras; §ini.-} P.rula, GcvÊrnadcr V;.iC;t--:
b rnô ioel\- o., Lg-Í, t(,.

33.2102.2130
|a/12

t\4 G

={



Mar(os Tadeu Werneck Santos
oAB/MG 108,389 , 33.98412-6956

Edilson de Paula Brandão Júnior
oA8/MG i24.1' 9 - 33.98807-62',i1

a'j

2) PRI-LI\,ÍIN,\RÀ.IENTE apreciar o pedido pÍefacixlmente fomrulado
reconheccodo a PRESCRIC.\O da pretensào punitiva pelo órgào;

3) Supcraras as pre limioares, quâoto â ao IvÍI1)NTO, que se digne em iulgar
I'O't :\LN'ÍENTÊ PROCEDENTb, 

^ 
o presente rccrlÍso administrativo, a âm de

dctcrminar a TO1'ÀL INSUBSIS'IENCIÀ do combatido ,\uto dc Inftaçào ante a

atipicidadc das condutas descritas e da ausência de dano ao meio ambiente, nos teflnos
da fundamentaçào;

4) Ultrapassados os pedidos supra, requer seja liqüdado de fotma corrcta, com
cálculo claro c exato do r.alor da multa ioformado ao empreeodedot Recortentc, r'ez <1uc eriste
falha flagtaate oo do valor final da multa no presente casor nos termos da fundamentação.

Protcsta provar o aleg-ado por todos os meios de ptova admitidos em direito,
especialmene, medàntc prova documeout e pericial nos termos da lei.

Requer que todas as htimações seiam dirigidas ao procurador da autuada, Dr.
Matcos Tadeu Wemeck Santos, regularmcntc inscrito na OAB/MG 108.389, no seu
endereço profissional clescrito no rodapé desta peça, -sob peoa nulidade.

'.t ernos em que requer deferimento por ser medida da mais nobre aplicação do
DIREITO e da mais lidima JUSTIÇÀ

(lovcmadr:r \rúdates, 14 de novembro de 2019.

Tadeu lYerneck Eülson de Paula Brandão Júniot
OAB/MG U4.119OAB,/MG 108.389

DOS REQUERIMENTOS

\ ,\
\--l I\,./ \-

À I J

Rodov!3 BR-l:6. Km 4l: ' 033 rlelror, 5aâr.l PtLlà, Govê.nádor Vêi3dãres, MG
b13nCãoewernêck@gmrrl-com

33-2102:213O
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DOCUMENTO DE ARRECADAçÁO ESTAOUAI.

SECRETARIA DE ESTADO DE
FAZENDA DE IIIINAS GEPAIS

13.569.064iO012{2

433REOÉ HC COMBUS-TNEIS ITOA.

MONTES CLÂRO§

SECREIARIA ESiÁDO MEIO AUAIENTE E
ANÂIISE RECURSO INÍERPOSTO AL]TO DE INFÊÂC{O

ÍÂXÁ EXPEDIE\ÍE . SEiJAO

lnr(màçóês Comdâft nlaro6
alJro DE |NFRÀ;ÀO Nr 6r€AA?013

Ê]ú .* d. úI,Id. q.TíI. & DAE D.@D.(o) S€CREÍÂRIÂ ÊsT,ADo MEIo AMaIENTE E DEsÉNvoLVIMENÍo §JSÍENTÂ!€L
P{ir.neb.lr6r aRÁoEsco - cÂrxÀ ÉcoNcMtca FEDE5IÂL - trERC,lNTlL E'o BFr^StL - SÁNTÂÀôER _ STCOOÊ
l!§r. lrnàan É ffip6d.rr. brEanô ,€êndas Loléiieá: Ma§BB ê Êeó poid

Dktrtu: 35ôC0rl,c0 a2 31 9 29 252C495 3 9 C 37

Iliiliiilliill tililililtilt rllliili ililffiil iiillilt1ti

3

SÊCRETARIA OE ESTADO DE
FAZENDA DE 1\,,INAS CÊRÂIS

3oocuMEÍ{To DE aRREcaDAÇÂo ESTaDUAL - 13.569.064/0012 C2

REDE HG COMBUSIIVEIS LÍDA,

520C959939591

MONTES CIÁROS
RS 2Aa aa

RS

RS

TO-aÂL

.?

3

MC

TOTAL
R§ 283,86

85600000002 Í 83860213191 7 12912520095 3 99395910137 5
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GOVER\O DO ESTADO D' $íII§ÀS CERAIS
Secrctârir de Esl{do de Meio ArÍbiêtrlc e l»senlohlmerto Sirstc[lát'el
§uleriÍlêndêffiâ RcgioD:.| dc lteia Ambiebte do \oíe ú: lli0Í!

oÊl( to

65888:20t3

\"doP i:i9I '1007 l.l
C,{P: ó7r8:.{, r9

\ome.rRszão l-rda.

c t, t', c r-P.t:

í)!il Superiorendente Regional de el. 54. panigíâtb
l6

Ern ohierv&cia ao di:rposts nos anig.,s i,t. 35. ió. l? c 3E do DecÍetu n."
]{.8.1+!00t. ç tcndo em vistâ o PaÍê.er acoíalo ms auios. decide

I'cl(, ronhaairnenlc tla dcfesr cprcsentarla. lrajr !i\aa que teopesri\a e que loram

I'clo scolhiiocnto pârcial dos arglmmtos
nllt sêgrinte6 temDs:

pelo Ar{u.rlo ÊÍB sua defesa.

' - f,,!ânureoÉ) d6 p.nslidades de rnülias sinples pelo mm€timento das iniia;õcs dos
códisos I 16 e l, d§ De.Ír'io d4-8441?004:
-Aplicatâo dâ algloant€ previsra no aat. 68, inciso I. alíne! 't", (.om rr{uçâo do vâlor i

lotãl e 3gÀ sendô o r"âlor finâl de RS 9ó.631.44 {novenra e s€is mii seis.âros e 
'L[!ü e nm reâis e ouar(lrts e q!âúo cafllâ]o§ ],

Lcrnhrarnos que. nos tellnos d8 Ambiental, V S" dispôe do p.ãzo de l0
I iiirlJ, Jiirs. làra aFríês€yrtsr RÊcurso quaÍl!ô a mnnütençào das penalidadss splicÀda§-
oü ctile0í o patâmêrito do valo[ da mult4 deyidamenl§ atuâliráda, soh pclx d.
cncrnrnharren!o Jo pr§.csso administratilo pirn lins de ins!ÍiçÀr) do \slü cm dirid{

PaÍa delnais informaçô€s, faYm mtrar em crrnÉt<) coÍÍ o Núeleo de Aulo de tafração.
atrd!és d.) relct(xle (3t) 1224?500.

)
nlcnden d.r SLrf..irr I\1

St ]PRAM NM t-

\lonres ( lsros. l7 de rctcmbro-Ce:ú19/ //'/
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