
 
Poder Judiciário

Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba
Gabinete da Desembargadora Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti

Acórdão
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 2007359-85.2014.815.0000 – Capital
RELATOR : Juiz Ricardo Vital de Almeida
AGRAVANTE : Superintendência de Administração de Meio Ambiente - 

SUDEMA
ADVOGADO : Ronildo Pereira Lins
AGRAVADO : 3C Engenharia Ltda
ADVOGADO : Daniel Henrique Antunes Santos

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  PEDIDO  DE  EFEITO
SUSPENSIVO.  LIMINAR  CONCEDIDA.  MÉRITO.
FISCALIZAÇÃO  DA  SUDEMA.  CONSTATAÇÃO  DE
INFRINGÊNCIA  À  LEGISLAÇÃO  AMBIENTAL.  PODER  DE
POLÍCIA.  LEGALIDADE  DO  AUTO  DE
INFRAÇÃO/APREENSÃO  E  INTERDIÇÃO.  CUMULAÇÃO  DE
PENAS.  POSSIBILIDADE.   INEXISTÊNCIA DE  OFENSA AOS
PRINCÍPIOS  DA  AMPLA  DEFESA  E  RAZOABILIDADE.
MANUTENÇÃO DA LIMINAR RECURSAL PARA SUSPENDER A
DECISÃO  FUSTIGADA  ATÉ  O  MÉRITO  DO  PROCESSO
PRINCIPAL. PROVIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

Os atos praticados pelo órgão fiscalizador, no exercício do Poder
de Polícia, foram pautados em estrita observância ao Princípio da
Razoabilidade  e em respeito ao Princípio do  contraditório,  uma
vez que foi dada oportunidade para apresentação de  defesa  no
âmbito administrativo. 

Diante da legislação que rege o tema, é nítida a possibilidade de
cumulação  das  penas  e  não  constitui  ofensa  ao  princípio  da
Razoabilidade tal cumulação. 

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados:

ACORDA a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba,
por unanimidade, DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.

RELATÓRIO
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Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela Superintendência
de  Administração  de  Meio  Ambiente - SUDEMA contra decisão  interlocutória
prolatada  pelo Juízo  de Direito  da  3ª  Vara  da Fazenda Pública  da Comarca da
Capital-PB,  que concedeu a antecipação de tutela determinando a suspensão dos
efeitos dos Termo de Embargo nº 3618 e do Termo de Apreensão nº 3617,nos autos
da Ação Anulatória de Ato Administrativo proposta por  3C Engenharia Ltda.,  ora
Agravada.

Requer a Agravante que seja atribuído efeito suspensivo ao recurso,
suspendendo a decisão vergastada, fls.76/79, para evitar lesão grave e de difícil
reparação ao meio ambiente. 

Afirma a Agravante fls. 02/13, que procedendo com fiscalização lavrou
o  auto  de  infração  nº  008830,  Termo  de  Embargo  nº  003618  e  o  Termo  de
Apreensão nº 003617, agindo com estrita legalidade. 

 
Em  virtude  de  que  a  empresa  Agravada  se  encontrava  lançando

resíduos sólidos, detritos e substâncias oleosas (restos de asfalto, emulsão asfáltica)
em desacordo com o estabelecido pela legislação ambiental em vigor, cujo conteúdo
se encontra no Relatório de Fiscalização nº 337/2014 (doc.22). 

Do Relatório de Fiscalização, fls. 63/66, a Autarquia consignou que o
local se destina a fabricação de asfalto, com materiais misturados em betoneiras
(areia, brita, cascalho, emulsão asfáltica, derivados de petróleo e outros) e que, o
empreendimento, localiza-se entre zona residencial e zona especial de preservação.

Durante a vistoria foi observado que a atividade se encontra autorizada
por  esta  Superintendência,  através  da  autorização  nº  3456/2013,  porém  foi
observado  que:  resíduos  sólidos(restos  de  asfalto);  detritos  (brita  e  cascalho);  e
substâncias oleosas (emulsão asfáltica), eram lançados diretamente no solo e na
vegetação sem nenhum tipo  de tratamento  e em desacordo com a legislação e
normas ambientais em vigor.  

Do  auto  de  Infração,  fls.  17,  o  Agravado  foi  incurso  nas  infrações
contidas no art. 3º, IV, XII c/c art. 62, V do Dec. Federal 6.514/08. 

A Liminar Recursal foi deferida, (fls. 273/277).

Informações prestadas, (fls. 227). 
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Em Contrarrazões ofertadas pela Agravada,  (fls.  229/256),  assevera
que, o direito da Agravada está revestido pela Autorização Ambiental nº. 3456/2013,
além  de  que,  que  a  Agravante  não  trouxe  argumentos  para  atacar  a  decisão
fustigada. 

Sustenta  ainda  a  nulidade  dos  atos  administrativos,  pois  foram
efetuados sem a observância do princípio da razoabilidade, além de ferir o princípio
da  ampla  defesa,  argumentando  a  nulidade  do  termo  de  interdição/embargo  e
apreensão dos equipamentos. 

Parecer  da  Procuradoria,  (fls.282/287)  opinando  pelo  provimento  do
Recurso. 

É o que importa relatar.  
 

VOTO

Tenciona o Agravante evitar lesão grave e de difícil reparação ao meio
ambiente.

Assim, afirma às fls. 02/13, que procedendo com fiscalização lavrou o
auto de infração nº 008830, Termo de Embargo nº 003618 e o Termo de Apreensão
nº 003617, agindo com estrita legalidade. 

 
Em  virtude  de  que  a  empresa  Agravada  se  encontrava  lançando

resíduos sólidos, detritos e substâncias oleosas (restos de asfalto, emulsão asfáltica)
em desacordo com o estabelecido pela legislação ambiental em vigor, cujo conteúdo
se encontra no Relatório de Fiscalização nº 337/2014 (doc.22). 

Em sua defesa argumenta a Agravada (fls. 229/256),  que, seu direito
está  revestido  pela  Autorização  Ambiental  nº.  3456/2013,  além  de  que,  que  a
Agravante não trouxe argumentos para atacar a decisão fustigada. 

Alegando  ainda  a  nulidade  dos  atos  administrativos,  pois  foram
efetuados sem a observância do princípio da razoabilidade, além de ferir o princípio
da  ampla  defesa,  argumentando  a  nulidade  do  termo  de  interdição/embargo  e
apreensão dos equipamentos. 

Pois bem, conforme o Auto de Infração nº 008830, fls. 17, a Agravante
consignou que a Agravada foi incursa nas infrações contidas no art. 3º, IV, XII c/c art.
62, V do Dec. Federal 6.514/08, vejamos: 
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Art. 3o As infrações administrativas são punidas com as seguintes
sanções:
II- multa simples;  
IV- apreensão dos animais, produtos e subprodutos da fauna e
flora  e  demais  produtos  e  subprodutos  objeto  da  infração,
instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer
natureza utilizados na infração;  (Redação dada pelo Decreto nº
6.686, de 2008).
XII – Inexistente, grifo nosso.  
Art. 62. Incorre nas mesmas multas do art. 61 quem:   
V- lançar resíduos sólidos, líquidos ou gasosos ou detritos, óleos
ou  substâncias  oleosas  em  desacordo  com  as  exigências
estabelecidas em leis ou atos normativos; 
Art. 61. Causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que
resultem ou possam resultar em danos à saúde humana, ou que
provoquem a mortandade de animais ou a destruição significativa
da biodiversidade:
Multa  de  R$  5.000,00  (cinco  mil  reais)  a  R$  50.000.000,00
(cinquenta milhões de reais).

Parágrafo único. As multas e demais penalidades de que trata o
caput  serão aplicadas após laudo técnico elaborado pelo órgão
ambiental  competente,  identificando  a  dimensão  do  dano
decorrente da infração e em conformidade com a gradação do
impacto.

Entrementes, analisando também que houve cumulação de penas  pelo
mesmo  ato,  assim  como  o  embargo  de  atividade,  multa  e  apreensão  de
mercadorias, o art. 6º da Lei 9.605/98, assim preceitua da aplicabilidade da pena:

Art.  6º Para imposição e gradação da penalidade, a autoridade
competente observará:
I - a gravidade do fato, tendo em vista os motivos da infração e
suas  consequências  para  a  saúde  pública  e  para  o  meio
ambiente;

II  -  os  antecedentes  do  infrator  quanto  ao  cumprimento  da
legislação de interesse ambiental;

III - a situação econômica do infrator, no caso de multa.

Compulsando-se ainda o relatório, fls.63/66, realizado por servidores
da SUDEMA, no dia 30/04/2014, em conjunto e em apoio ao Promotor  do Meio
Ambiente, Dr. José Farias e o Engenheiro Caio do Ministério Público da Paraíba,
constataram que a Agravada se encontrava despejando resíduos sólidos(resto de
asfalto);  detritos  (brita  e  cascalho)  e  substâncias  oleosas  (emulsão  asfáltica)
diretamente no solo e na vegetação sem nenhum tipo de tratamento e em desacordo
com a legislação ambiental. 
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Dessa forma, entendo que na apuração de tal conduta, foi plenamente
analisada  a  legislação  acima  exposta  e  o  órgão  de  proteção  ambiental  agiu
regularmente para coibir tal afronta ao meio ambiente, pois constatou tudo que fora
exposto na realização da fiscalização. 

Nesse contexto, o Decreto Lei 6.514/2008, assim preceitua as sanções
cabíveis ao caso, veja-se:

Art.101.Constatada a infração ambiental,  o agente autuante, no
uso do seu poder de polícia, poderá adotar as seguintes medidas
administrativas:
I-apreensão;

II-embargo de obra ou atividade e suas respectivas áreas;

III-suspensão de venda ou fabricação de produto;

IV-suspensão parcial ou total de atividades;

V-destruição ou inutilização dos produtos, subprodutos e 
instrumentos da infração; e

VI-demolição.

Sendo assim, patente a fumaça do bom direito do Agravante a ensejar
todas os atos de poder de polícia aplicados, não constituindo ofensa ao Princípio da
Razoabilidade, nem ao contraditório, já que a mesma ofereceu defesa administrativa
e se defendeu no processo judicial. 

Entrementes, conforme preceitua a Lei 9.605/1998, que  dispõe sobre
as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao
meio ambiente, e dá outras providências, em seu art. 72, §º1º, assim preceitua a
possibilidade de cumulação das penas, veja-se:

Art.  72.  As  infrações  administrativas  são  punidas  com  as
seguintes sanções, observado o disposto no art. 6º:
I - advertência;

 II - multa simples;

 III - multa diária;

IV - apreensão dos animais, produtos e subprodutos da fauna e
flora,  instrumentos,  petrechos,  equipamentos  ou  veículos  de
qualquer natureza utilizados na infração;

 V - destruição ou inutilização do produto;

VI - suspensão de venda e fabricação do produto;

 VII - embargo de obra ou atividade;

 VIII - demolição de obra;
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 IX - suspensão parcial ou total de atividades;

X –(VETADO)

 XI - restritiva de direitos.

§  1º  Se  o  infrator  cometer,  simultaneamente,  duas  ou  mais
infrações,  ser-lhe-ão aplicadas,  cumulativamente,  as sanções a
elas cominadas.

Dessa  forma,  nítida  a  possibilidade  de  cumulação  das  penas,  não
constituindo ofensa ao princípio da Razoabilidade tal cumulação. 

De outro lado, não subsiste o argumento de que pelo fato de possuir
licença para atuar não poderia a Sudema impor-lhe as sanções. 

Um fato não implica no outro,  pois  a  licença não exime a empresa
Agravada de cometer infringências às normas ambientais, como foi constatado, tinha
local  próprio  para  despejar  resíduos,  mas  assim  não  procedeu,  quedando  na
possibilidade de ser autuada. 

Diante das provas dos autos, percebe-se que a Agravada infringiu as
normas  concernentes  à  legislação  ambiental,  devendo  a  decisão  fustigada  ser
suspensa, mantendo-se os procedimentos realizados pela Fiscalização da Sudema. 

Ante  o  exposto,  DOU  PROVIMENTO  AO  AGRAVO  DE
INSTRUMENTO, para manter a decisão liminar que suspendeu a decisão fustigada
até  o  julgamento  final  de  mérito  do  processo  principal,  em consonância  com o
Parecer da Procuradoria de Justiça.   

É como voto. 

Presidiu  a  sessão  o  Exmº.  Des.  Leandro  dos  Santos.  Participaram
ainda do julgamento, além do relator, eminente Dr. Ricardo Vital de Almeida, o Exmº.
Des. José Ricardo Porto.  Presente à sessão a Exmª. Drª.  Janete Maria Ismael da
Costa Macedo, Procuradora de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Primeira  Câmara  Cível  “Desembargador  Mário
Moacyr Porto” do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em 14 de abril de 2015.

Juiz Ricardo Vital de Almeida
             RELATOR

G/04
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