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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 
1000229-59.2020.8.26.0157, da Comarca de Cubatão, em que é apelante 
PETROBRAS TRASNPORTES SA., é apelado CETESB COMPANHIA 
AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2ª Câmara Reservada ao 
Meio Ambiente do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: 
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, 
que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA 
(Presidente sem voto), LUIS FERNANDO NISHI E MIGUEL PETRONI NETO.

São Paulo, 15 de outubro de 2020.

PAULO ALCIDES
Relator

Assinatura Eletrônica
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2ª CÂMARA RESERVADA AO MEIO AMBIENTE

VOTO Nº40672

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1000229-59.2020.8.26.0157
COMARCA DE CUBATÃO  2ª VARA JUDICIAL
APELANTE(S): PETROBRÁS TRANSPORTE S/A - 
TRANSPETRO
APELADO(S): CETESB COMPANHIA DE TECNOLOGIA 
DE SANEAMENTO AMBIENTAL 
JUIZ (A) DE ORIGEM: RODRIGO PINATI DA SILVA

AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA AMBIENTAL. 
VAZAMENTO DE PETRÓLEO EM MANANCIAL 
EXISTENTE NA REGIÃO DA BAIXADA SANTISTA. 
RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DA APELANTE 
COMPROVADA. FALHA ESTRUTURAL QUE 
OCASIONOU O VAZAMENTO. TESE DE 
INEXISTÊNCIA DE DANOS AMBIENTAIS 
AFASTADA. LAUDOS DE VISTORIA QUE BEM 
DEMONSTRAM A REPERCUSSÃO DO VAZAMENTO 
NO "RIO CUBATÃO", QUE ENSEJOU, INCLUSIVE, A 
SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DO ABASTECIMENTO DE 
ÁGUA EM CIDADES ADJACENTES. HIGIDEZ DO 
AUTO DE INFRAÇÃO CONFIRMADA. SANÇÃO 
PECUNIÁRIA PROPORCIONAL A GRAVIDADE DOS 
DANOS E À CONTUMÁCIA DA APELANTE NA 
PRÁTICA ILÍCITA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA 
MANTIDA. 
RECURSO DESPROVIDO.

Trata-se de recurso de apelação 

interposto por PETROBRÁS TRANSPORTE S/A - 

TRANSPETRO contra a r. sentença (fls.346-350), relatório 

adotado, que julgou improcedente o pedido formulado em 

ação anulatória de multa ambiental proposta contra CETESB 

 CIA DE TECNOLOGIA E SANEAMENTO BÁSICO. 
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Alega, preliminarmente, a nulidade da 

r. sentença, por ofensa ao contraditório, ampla defesa e 

devido processo legal. Aduz, ainda, que houve decisão 

surpresa. No mérito, sustenta a inexistência de danos 

ambientais, diante da rapidez com que agiu a sua equipe ao 

instalar barreiras para a contenção do óleo. Afirma que a 

suspensão do abastecimento de água da região já vinha 

ocorrendo muito antes do incidente. Defende a nulidade do 

auto de infração e a total procedência da ação. 

Subsidiariamente, postula a substituição da pena pecuniária 

pela de advertência ou a sua redução (fls. 378/443).  

Recurso processado e contrariado.

É o breve relatório.

Trata-se de ação anulatória de multa 

ambiental proposta pela empresa PETROBRÁS contra a 

CETESB. 

Aduz a autora/apelante, em síntese:

“ter sido lavrado, em 30 de março de 

2016, auto de infração e imposição de penalidade 

de multa n. 25000631/2016, após transbordamento 

de óleo no Rio Cubatão no dia 22 de março de 

2016. Afirmou ter evitado dano ambiental em 

virtude de ação rápida e diligente da autora para 

neutralização dos riscos. A defesa administrativa da 

autora foi negada. Postulou a concessão de tutela 

antecipada para abstenção de inscrição em dívida 

ativa. No mérito, postulou a declaração de nulidade 
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do ato administrativo e a inexigibilidade da multa; 

subsidiariamente, a conversão da penalidade em 

advertência” (fl. 346).

Inicialmente, afasta-se a preliminar de 

nulidade da r. sentença arguida pela apelante. 

Não houve o propalado cerceamento 

de defesa. As provas documentais apresentadas são 

suficientes para a análise da questão controvertida, o que 

torna despicienda a pretendida dilação probatória. 

A recorrente, ademais, teve 

oportunidade de contrariar todos os argumentos da apelada 

e juntar os documentos que entendia pertinentes à defesa 

do seu direito. 

Por fim, não há que se falar em 

julgamento surpresa. O magistrado não é obrigado a sanear 

o processo, tampouco deferir os pedidos de dilação 

probatória quando avalia oportuno o julgamento antecipado 

da lide, tal como ocorrido. 

No mérito, melhor sorte não resta à 

apelante. 

O grave incidente consistente no 

vazamento de petróleo no “Rio Cubatão” (importante 

manancial utilizado para abastecimento de água da região 

da baixada santista) restou suficientemente demonstrada.

As inúmeras vistorias técnicas 

realizadas pela CETESB revelam que a substância química 

atingiu, sobretudo, a margem direita do manancial, 
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produzindo forte odor irritante e provocando a paralisação 

da captação de água em municípios adjacentes.

Diante disso, foi lavrado auto de 

infração, com imposição de multa no montante de R$ 

600.000,00 (seiscentos mil reais), com fulcro no artigo 61 e 

62, II e III, do Decreto Federal n° 6.514/2008, que 

dispõem:

“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 (cinqüenta 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. 

Art. 62.  Incorre nas mesmas multas 

do art. 61 quem:

(...)

II - causar poluição atmosférica que 

provoque a retirada, ainda que momentânea, dos 

habitantes das áreas afetadas ou que provoque, 
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forma recorrente, significativo desconforto 

respiratório ou olfativo devidamente atestado pelo 

agente autuante;

III - causar poluição hídrica que torne 

necessária a interrupção do abastecimento público 

de água de uma comunidade”. 

Como se sabe, o conceito de poluidor 

previsto no art. 3º, inc. IV, da Lei n. 6.938/81 compreende 

“a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, 

responsável, direta ou indiretamente, por atividade 

causadora de degradação ambiental”.

Em igual sentido a previsão contida no 

art. 7º da Lei Estadual nº 997/76, parágrafo único, que 

estabelece que responde pelos danos ambientais não só o 

infrator direto, mas também àquele que de qualquer modo 

concorrer para prática do ilícito ou dele se beneficiar.

Esta Câmara, ademais, pacificou o 

entendimento segundo o qual a responsabilidade 

administrativa ambiental tem a natureza subjetiva, a 

demandar a prova de dolo ou culpa por parte do agente.

 

“(...)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, 

proprietário ou administrador da área degradada, é 
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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 referente ao cabimento ou não de multa 

administrativa. 

5. Sendo assim, o STJ possui jurisprudência no 

sentido de que, "tratando-se de responsabilidade 

administrativa ambiental, o terceiro, proprietário da 

carga, por não ser o efetivo causador do dano 

ambiental, responde subjetivamente pela degradação 

ambiental causada pelo transportador" (AgRg no 

AREsp 62.584/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Rel. p/ 

acórdão Ministra Regina Helena Costa, Primeira 

Turma, DJe 7.10.2015).

6. "Isso porque a aplicação de penalidades 

administrativas não obedece à lógica da 

responsabilidade objetiva da esfera cível (para 

reparação dos danos causados), mas 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 conduta e o dano" (REsp 1.251.697/PR, Rel. 

Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, 

DJe 17.4.2012).”1 (sem grifos no original).

Ou seja, é certo que a responsabilidade civil pelo 
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dano ambiental é objetiva, conforme disposto no §3º 

do art. 2252 da Constituição Federal e no §1º do art. 

143 da Lei da Política Nacional do Meio Ambiente 

LPNMA (Lei nº 6.938/1981).

Por outro lado, a responsabilidade administrativa 

ambiental decorre da aplicação de sanção 

administrativa prevista em lei para determinado ato 

tipificado como transgressor, ou, em outras palavras, 

um comportamento em desobediência a determinada 

norma, uma conduta contrária a ela, razão porque 

possui natureza subjetiva, aferindo-se a 

responsabilidade mediante a comprovação de culpa” 

(Ap. n° 0001776-84.2013.8.26.0291, Rel. Fernando 

Nishi, j. em 14/03/2019).

“Embargos à execução Arguição de nulidade de auto 

de infração ambiental Caráter subjetivo da infração 

Necessidade da indicação do infrator e de se 

descrever a conduta culposa ou dolosa Diferenciação 

entre responsabilidade administrativa ambiental e 

responsabilidade civil ambiental Corte de cana 

queimada para uso Conduta que não constitui ilícito 

quando não se identificou o autor do incêndio 

Aproveitamento da cana como consequência natural 

para a recuperação da cultura Impossibilidade de se 

exigir conduta diversa da parte Auto que não 

identifica o causador do incêndio - Recurso provido” 

(Ap. n° 1002370-28.2016.8.26.0210, Rel. Des. 

Miguel Petroni Neto, j. em 13.09.2018).

“APELAÇÃO. Ação anulatória de auto de infração e 
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imposição de multa ambiental. Demanda proposta 

contra a CETESB e a Fazenda Pública. Sentença de 

improcedência. Apelo da parte autora pleiteando a 

alteração do panorama decidido. Com razão. 

Preliminares. Alegação de cerceamento de defesa. 

Não acolhimento. Prova documental juntada ao caso 

suficiente para o regular deslinde do feito. 

Ilegitimidade passiva da corré Fazenda Pública. 

Inocorrência. Mérito. Multa ambiental em decorrência 

da queima da palha de cana sem autorização prévia. 

Beneficiamento. Não ocorrência. Incêndio de autoria 

desconhecida. Sanção de índole administrativa que 

exige dolo ou culpa. Ausência de comprovação do 

nexo de causalidade. Presunção de veracidade do ato 

administrativo afastada. Não comprovada a 

responsabilidade da parte autora pelo incêndio em 

plantação de cana de açúcar, ou que tenha dele se 

beneficiado. Incidência do princípio da legalidade. 

Sentença reformada. Inversão do ônus sucumbencial. 

Recurso provido” (Ap. 1048371-23.2017.8.26.0053, 

Rel. Des. Roberto Maia, j. em 25.10.2018). 

“CAUTELAR ANTECEDENTE E ANULATÓRIA DE 

PROTESTO MULTA AMBIENTAL QUEIMA DA PALHA DA 

CANA AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA AUTORIA 

IMPUTADA À EMPRESA AUTUADA PRESUNÇÃO DE 

VERACIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO AFASTADA 

PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS MANTIDA RECURSO 

NÃO PROVIDO. O ato administrativo goza, em 

princípio, de presunção de legitimidade e certeza. 

Uma vez refutado, abre-se a oportunidade de se 

comprovar a sua pertinência ou não, cumprindo ao 
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agente público o ônus da provar a regularidade de 

seu proceder, nos termos do art. 373, II, do CPC. 

Diante dos elementos dos autos, que não 

demonstram ter sido a autora responsável pelo 

incêndio em plantação de cana de açúcar, de rigor a 

procedência da cautelar antecedente e da anulatória 

ajuizadas. Recurso não provido” (Ap nº 

1039249-03.2016.8.26.0576, Rel. Des. Paulo Ayrosa, 

j. em 27.03.2018).

Trazendo a questão ao caso concreto, 

inafastável o reconhecimento da responsabilidade da 

apelante pelo incidente descrito no auto de infração. 

Houve inegável falha estrutural da 

recorrente, que lucra com a atividade de risco e não foi 

competente para evitar o lamentável derramamento de 

petróleo no importante manancial que circunda a região da 

baixa santista.

Não procede a tese de que o dano 

ambiental não foi devidamente comprovado. Não precisa ser 

expert no assunto para saber que o despejo de óleo em rios 

tem o condão de causar prejuízos à biota.

Ademais, repita-se, a ampla prova 

documental (relatórios e fotos) que instrui a demanda é 

mais do que suficiente para demonstrar que o óleo 

derramado efetivamente atingiu áreas do manancial em 

questão.

O fato de a recorrente ter acionado 
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suas equipes para conter o vazamento não a isenta de 

responsabilidade, ao contrário, consubstancia a postura 

minimamente esperada para ao menos atenuar a sua falha. 

Vale ressaltar que há inúmeras ações 

neste Tribunal envolvendo práticas análogas por parte da 

recorrente, o que nos leva a conclusão que o desprezo ao 

meio ambiente é fato costumeiro por parte da recorrente. 

Aliás, a negligência de grandes 

empresas que realizam atividades potencialmente 

poluidoras do meio ambiente tem sido cada vez mais 

noticiada na mídia, de modo que deve ter especial atenção 

do Poder Judiciário. 

Exemplos como os desastres 

ambientais de Mariana/MG e Bacarena/PA, e mais 

recentemente os incêndios criminosos ocorridos na 

Amazônia e Pantanal devem ser lembrados como forma de 

estimular um rigor cada vez maior dos órgãos ambientais 

diante de acontecimentos como este.  

Nesse contexto, o auto de infração 

impugnado tem base no texto constitucional, que assegura 

a todos um meio ambiente ecologicamente equilibrado e 

sujeita aqueles que lhe causem danos à responsabilidade 

penal, administrativa e civil, cumulada com a obrigação de 

indenizar (art. 225 e § 3º).

Por fim, a gravidade presumida dos 

danos e a contumácia da apelante em práticas análogas 

(repita-se, há outras ações contra a Petrobrás já julgadas por esta 
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Corte pela mesma conduta ilícita) impedem a pretendida 

conversão da pena pecuniária em mera advertência ou a 

redução do seu valor (já arbitrado em quantia relativamente 

baixa considerando que o tipo legal prevê sanção máxima de 50 

milhões de reais). 

Considere-se que a reparação 

pecuniária infligida tem por escopo não apenas punir o 

ofensor, mas desestimulá-lo de novas práticas semelhantes. 

A redução pretendida seria um 

incentivo à autuada (uma das maiores empresas do país), a 

agir novamente sem os cuidados necessários a evitar 

acidentes desta magnitude.  

Em demandas análogas, outro não tem 

sido o entendimento das Câmaras Reservadas ao Meio 

Ambiente deste Tribunal de Justiça:

“AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA VAZAMENTO 

EM TANQUE DE ARMAZENAMENTO DE PETRÓLEO. 

COMPETÊNCIA DA CETESB PARA AUTUAR E EXECUTAR 

MULTAS AMBIENTAIS. DANO AMBIENTAL 

CARACTERIZADO. LEGALIDADE DA AUTUAÇÃO. 

APLICAÇÃO CORRETA DA LEGISLAÇÃO VIGENTE. 

PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. PENALIDADE APLICADA 

CONFORME CRITÉRIOS LEGAIS SENTENÇA MANTIDA 

RECURSO NÃO PROVIDO” (Ap. 

n°0004580-39.2013.8.26.0157, Rel. Paulo Ayrosa).

“AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO 

AMBIENTAL. ÓRGÃO ESTADUAL- CETESB QUE DETÉM 

COMPETÊNCIA PARA IMPOSIÇÃO DE MULTA POR 
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INFRAÇÃO AMBIENTAL. APLICAÇÃO DA LEI ESTADUAL Nº 

997/96 E DECRETO ESTADUAL Nº 8468/76. ALEGAÇÃO 

DE ILEGITIMIDADE DE PARTE CETESB. MATERIALIDADE 

DEMONSTRADA. O FATO DE INEXISTIR LAUDO TÉCNICO 

PARA CONSTATAÇÃO DO DANO AMBIENTAL NÃO IMPLICA 

FALTA DE MATERIALIDADE DELITIVA, VEZ QUE RESTOU 

CABALMENTE DEMONSTRADA, ATRAVÉS DE 

DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA, EXPEDIDA POR ÓRGÃO 

OFICIAL COMPETENTE NA ÁREA ESPECÍFICA DO MEIO 

AMBIENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO 

E IMPROVIDO” (Apelação Cível nº 

0005936-74.2012.8.26.0587 2ª Câmara Reservada 

ao Meio Ambiente Rel. Des. Vera Angrisani j. 

16.04.2015).

“DIREITO AMBIENTAL - AÇÃO ANULATÓRIA 

DE MULTA ADMINISTRATIVA - LIBERAÇÃO DE PETRÓLEO 

AO SOLO DECORRENTE DE ACIDENTE EM TUBULAÇÃO DO 

OLEODUTO OSBAT LOCALIZADO JUNTO AO CRUZAMENTO 

COM A ESTRADA DO MAQUININHA, BAIRRO DE 

BOIÇUCANGA, SÃO SEBASTIÃO/SP - PRESUNÇÃO DE 

LEGITIMIDADE E LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO -

COMPETÊNCIA DA CETESB PARA A AUTUAÇÃO DO 

INFRATOR - MULTA APLICADA DE ACORDO COM OS 

LIMITES LEGAIS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

FIXADOS DE MODO A INDENIZAR CONDIGNAMENTE O 

PROFISSIONAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO” (Apelação Cível nº 

0000111-52.2010.8.26.0642 1ª Câmara Reservada 

ao Meio Ambiente Rel. Des. João Negrini Filho j. 

07.11.2013).
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Correta, portanto, a r. sentença de 

improcedência, a qual deve ser mantida por seus próprios e 

jurídicos fundamentos.  

Diante da atuação do patrono da 

apelada nesta Instância, de rigor a majoração dos 

honorários sucumbenciais de 10% para o equivalente a 

12% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, 

§11, do NCPC. 

Ante o exposto, nega-se provimento 

ao recurso.

 PAULO ALCIDES AMARAL SALLES
                      Relator 
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