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T,pO l.lo~ RECURSO ADMINISTRATIVO
'}lJid Ad"" SUPRAM. NORTE D£ HlhA:.,INFRkrÃO - SUPRAM
PHq ",I. 11'ÚC1£0 DE AUTOS DE .."

R«q Ex',. FlORESTAS RIO PARDO
p.Ee àI 54655/201S~. - .

DEFESA ADMINISTRATIVA
AUTO INFRACIONAL: 54666

~Iorestas Rio Pardo Lida. - ME, CNPJ: nº 14.317.847/0001-09, com sede

. administrativa/jurídica localizada na AV. Brasii, nº:1831, sala 811, Ed. 1vlontSerrat,

Bairro Funcionários, CEP: .30.140-901, B~lo Horizonte Minas Gerais" neste ato.
representado por seu sócio administrador, SAMUEL PERES DE NORONHA

SANCHES; inscrito sob RG nº: MG19853193 e CPF nº: 018024246-60, lCÓdigo de. I, .
controle: 50CS.E014.683ª.9EIE), vem respeitosamente à vossa presença, por ocasião

do direito de petição, nos termos do art. 5º, XXXIV,alínea lia" da Cç>nstituição

Federal e art. 32 da Resolução Conjunta SEMAD/IEF nº 1905/ 2013, apresentar

RECURSO ADMINISTRATIVO contra aplicação de multas descritas (lO auto de

infração supracitado, pelos fatos fundamentos seguintes:

DOS FATOS

Trata-se
I _

de defesa administrativa qu.e se interpõe em razao de

, 1 ;

----'"

I.

suposto c0me ambiental, descrito no auto de infração nº: 54666 dEtrivado de

vistoria témica.

. Rua Eu~io Alves .5anTIento,n!! 161-BiIirro Jardim São Lull CEP39.401-050 - ontes Oa:ros MG
E-mail: addiarocha19t!gma/l.com e twrba hotmall.aHJl

Fone:I38)3014-2077/ 111-1564

I



na presunção de que tenha ocorrido.ali crime ambiental passível de punição.

Fora protocolada defesa administrativa (conforme

protocoJo08000003693/15, cuja cópia segue anexa).
!

Não obstante, não houve ,concessão de prazo para jrtada das

provas témicas, conforme solicitado na defesa. Ademais, o .indeferento do

recurso se dá sem qualquer fundaJ11entação, infringindo o artigo 70, parágrafo 4'
\

da Lei 9.605/98 e art. 38 do Decreto 44.844108.

Em razão disso, além de não se verificar elementos para a:imputaçãó

de multa, não há nexo de causalidade entre o ato praticado ,e o sócio
,

administrador da empresa. I

. Sobra dizer ~ue ao tipificár o crime é necessário apontar J conduta o

que no caso n~o foi possível'fa~r pela técnica posto que o AI fora exeltado com. . I
bãse na presunção de dano. ' I

Em síntese, a tentativa de imputar conduta criminosa à atividade é.
absolutamente desarrazoada e não deve persistir ~b pena de abandonarmos a

legalidade para sucumbirmos à ações arbitrárias sob um falso escopo de proteção
I

ambiental cuja finalidade se apresenta muito mais arrecadatória do qu~ de efetiva. ,
I

proteção e preservação dos bens ambientai?_ . J
Ante aos fatos supra, propõe-se o presente re lISO CUJos

fundamentos leg?-isapresentam-se a seguir.

r. PRELIMINAR

1.1- DA TEMPESTIVIDADE

o recebimento do ofício 992/2017 NAI{DRCP/SUPRAM, ocorteu no dia,

16/05/2017, logo, ante a previsão de 30.dias para re"curso, o presente irlstrumento

encontra-se tempestivo e a termo _
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DE' FUNDAMENTAÇÃOFALTAPOR

INDEFERIMENTO DO RECURSO ADMINSITRA TIVO

NULIDADE
,
I
I

É preciso ressaltar que a ~plicação da sanção administrativa: (poder de

polícia) somente se toma legítima quando respeita, ao prinápio da il~galidad~

(CRFB, ar!. 5', 11e XXXIXc/c art. 2' da Lei 9784/99). Nesse sentido, cumpre
. I .

observar, que não se observou o prinápio da legalidade ou da amp~a defesa e

lI.

devido processo legal (CR~B, art 5º, LIV e LV) no. curso do processo

administrativo, cuja decisão é mencionada no oficio supracitado sem, sequer,

justificar/fundamentar a decisão.

Sobra dizer que o dever de fundamentar as decisões é requisito elementar.

p~lfaa existência válida do processo, seja ele administrativo ou judicial.

Nesse sen~do, cita-se o Decreto 44.844/08, art. 38, cuja redação I determina
. . I ... ,

que: 'Ia autoridade deverá fundamentar sua decisão, podendo val~r-se de análises

técnica e jurídica do corpo técnico da respectiva unidade".

Na sequêricia, tem-se que o art. 41., seg,undo o qual:

110 processo será decidido no prazo de sessenta dias, ~ontados da,
conclusão da instru~ão. !
9 1!!O prazo a que se refere o caput poderá ser prol':(ogado uma
vez, por igual período, mediante motivação expressa;'.

Ora, quando da apresentação da defesa administrativa - cóp~a anexa -

Protocolo nº: 08000003693/15, datado em 04-12-2015 às 15:'\8, houve

expressatp.ente pedido de, produção de p~óvas, o que está previsto como direito

inerente ao de defender-se. ~ão obstante, não houve sequer ~esposta à

solicitação, e menos ainda prazo para juntar provas das alegações.

Como se vêl o p~ocesso administrativo é nulo de pleno direito, posto que
•não observa-os requisitos mínimos de sua existência.

Cumpre esclarecer ainda que a suposta ação aduzida no auto lnfracional

já fora suprida, tanto que consta como comprovação da recuperação da área em
,

condicionante em fase de LP e PI em empreendimento da parte ora recorrente.

,
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111. DO DIREITÓ E DA INEXISTENCIA DE CRIME

Ressalte-se que não há prova da prática do ilícito aduzido nos autos,

impondo-se a observância do Decreto Estadual 44.844/08 em seu art. 29-A,

segundo o qual na fiscalização terá se~pre natureza orientadora ef desde 'que.
,

não séja constatado -dano ambientaL será cabível a notificaçãq para

, regularização de situação, nos seguintes casos:

[ - entidade sem fins lucrativos;
11-microempresa ou empresa de pequeno porte;
rn - microempreendedor individual;
IV - agricultor familiar;
V - proprietário ou possuidor de imóvel rural dei até quatro
módulos fiseros;
VI - praticante de pesca amadora; I
VII- pessoa física de baixo poder aquisitivo e baixo grau de
instrução. (sem grifas na original) I

Com efeito, a situação fática e que pretende seja provada p r meio de

pE;r?ciaé .que não houve ilícito ambiental punível 1
,Ademais, observa-se, que ~ Decreto Federal 6.660/08 em u art. 22,

estabel~ce que "a explo~açãoe~eri~al, sem propósi~Ocomercial direto'tu indireto,

de espeoes da flora nativa prove~lentes de formaç~s naturaiS, para 1nsumo nas

_propriedades rurais, posses das_ populações tradicionais ou de: pequenos
, " , I

produtores rurais, de que trata o art. 9°da Lei"n° 11.428, de 2006, independe de
, I '

autorização dos órgãos competentes", I
,

\ Isso p~rque, por consequência lógica, as atividades que não causam
I

impacto ambiental, nos termos previstos por lei e que fazem parte do -asocomum,

da propriedade rural, não dependerão de ato administrativo do poder público

para se efetivar.
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Importa ressaltar ainda que a Lei Federal 9.605/98 prevê:

Nesse sentido, não há comprometimer:'-to da qualidade d

de modo algum nas áreas de Reserva Legal, cuja proteção está garanqda.,
I
, .

IV. DA DESPROPORCIONAÚDADE DA SANÇÃO

No caso em análise não há corilo admitir, crimE:ambiental como quer fazer

crer o auto de infração, posto que não se efetivou expldração de ~tivtdade na área

de Reserva Legal.

I
Art. 611 Para imposição e gradação da penalidade~ a autoridade
competente observará: I
I - a gravidade do fato, tendo em vista os motivo~ da infração c

. , suas consequências para a saúde pública e para Omro ambientei

. Em outras palavras, não se traia de punir qualquer ação ou rlerierenda

anírÓpica. Faz-se neces?ário que haja uma razão para tanto, ou seja, que a ação seja

suficient~mente causadora de danos transindividuais, esta é a ratio leJis. ',
Nesse mesmo sentido está o Decreto Estadual 44-,844/08:

art. 29-8. As hipóteses previstas nos incisoS do. art. 29-A
deverão ser comprovadas no ato da fiscalização, sob pena de
lavratura do competente auto de infração, ,nop termos deste
Decreto.
~ lI! A notificação para regularização de situa,ç!ãoprevista .no
art. .29-A será oportunizada uma única vez ao infrator e
deverá ser autuada por meio de :procedimento
administrativo próprio e :inserida nos t sistemas de,
infonnação do órgão ambiental ou equivalen~ pela unidade
administrativa responsável pela sua elaboração.
.~ 21! Verificada a ocorrência de urna das hipóte$es dos incisos
do art. 29-A, compr:ovada no .prazo de defesa do auto de
infração, serão excluídas as penalidades ap~cadasl sendo.
lavrada notificação para regularização da situação pelo
agente responsável pela lavratura do auto de . ção ou por
outro indicado pela autorida~e competente.

i
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, '

\

ambientais.

Este e o entendimento no Superior Tribunal de Justiça:

EMENTA: A aplicação de multa, na hipótese de da~o ambiental,
decorrente do poder de polícia, é mecanismo para coibir ou
frenar atividades que se revelem nocivas, inconvenirntes ao bem
estar social, ao desenvolvimento e à segurança nacional, como
sói acontecer na degradação ambiental. (Sn- Re~p-578797fRS;
Min Luiz F~x (1122).Data do julgamento 05/08/2004~ Publicação:
20109/2004).

Ora, qual o efetivo prejuízo verificado no caso em concreto que justifique a

aplicação de tão elevada multa? ,

Cumpre salientar que, em regra, na responsabilidade' dvj' impera a

responsabilidade objetiva (teoria risco da atividade), todavia, a responsabilidade. I
, . ,

administrativa possui natureza diversa., E o que ledona Milaré (2009, p. 885) ao

lembrar que a responsabilidade civil obJetiva prescinde, independe de culpa, é o

risco integral da atividade, "já na esfera administrativa, ao contrário da ~vil, não'

dispensa a ilicitUde da condula para que seja ela seja tida como ato :inflacional,

além de,caracterizar-se pela pessoalidade, decorrente de sua índole 1pressiva'"

Nesse mesmo sentido: "das sanções previstas no art. 72 da Le. 6938/81 - a- .,
i

aplicação de multa simples não dispensa o critério da responsabilidade com

culpa, o que _pode ser ac:!m.itido nas demais sanções de cpmpetência

administrativa". (MACHADO, 2005, p. 295).

No caso em comento, não se verifica, pois, os elementos caractet!izadores do

crime punível' pel'a administração, conforme se extrai do entendiment!-o lecionado

por MiJaré e Machado, o que impõe por consequência, a anulação da multa e

arquivamento do AI. Mesmo porque, de acordo, com a dou,trina, ~ano é toda
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ofensa a bens ou interesses lheios rote idos ela ordem 'urídica

verifica no caso sob análise.

Ademais, ainda se admitisse a presença de ato infracional punível, o

desiderato constitucional reconhece que a forma mais eficaz de reparijr o dano é a

reparação in natura. É o que estabelece a Lei Federal ~938/81, que qéntre outros

!Jbjetivos, visará a obrigação de recuperar. (...) "a reparação natural ou in sPecie é

a 'modalidade ideal, a primeira que deve ser intentada, mesmo que mais

onerosal1• ( ... ) 1'0' ressarcimento monetário da lesão é procedimento excepcional

e não o primeiro recurso". (MILARÉ, p. 741).

Razão p~la qual, contesta-se a aplicação de tão elevada mult~ quando se

poderia estabelecer a reparação in natura da lesão ora aduzida.

V. DA AUSENCIA DE PROVA TÉCNICA

o órgão ambientaI aduz a existência/validade" da materialidade dos,

fatos trazidos como fato gerador da multa no(s) indigitado(s) Al(s), todavia, não
,

junta sequer uma prova técnica da constatação da morte da quantidade de árvores

aleg~das, bem ~omo das peculiaridades das espécies ou mesmo da locllização.
, I
E preciso ressaltar que a aplicação da sanção administrativa (poder de

polícia) soment~ se torna legítima quando. respe~ta ao princípio d~ legalidade

(CRFB, art. 52, II e XXXIXc/c art. 22 da Lei 9784/99), em outras palavras é preciso
I

que o ato esteja descrito como crime/infração, e, para tanto, 'exige-;se prova da,

materialidade.

É o que preceitua o art.19 da Lei 9.605/98 quando expressa: I
. I

,

a perícia de constatação do dano ambiental' sempre que
possível, fixará o montante do prejuízo c usado para
efeitos de prestação de fiança e cálculo de uIta.
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,
. Com efeito, como os delitos ambientais, em regra, deixam ~vestígios,

. toma-se imprescindível a perícia de co~statação do dano ~ateríal, inclfsiVe a lei

. exige que a perícia seja feita por perito oficial e na aüsência deste, por dois peritos

nomeados. Assim, as diretrizes do ar~go em destaque são fundameJ)\tais para

constatar a materialidade delitiva, bem como para fixar o valor cid prejuízo

causado pelá dano ambiental.

No casá sub judice, a prova técnica é neCessária em primeiro lugar para

demonstrar a (in)existênda, posto que, confornle argumentado na inici~l; não há

possibilida~e Útica de ter havido a quantidade de árv;ores imunes de ,ia:rtee ou

protegidas por lei, como se descreveu no AI 57555/1L

Destarte, a ausência de elemento essencial, toma o ato aduzido no AI,

absolutamente nulo! 05 requisitos para imputação à alguém de uma conduta

delitiva, tem como requisito elementar a màterialidade, sem o qual não erist~ fato,

não existe crime! Ignorar a exigência,da materialidade como fator condicionante! à

tipificação de conduta na relação proces~ual válida é chancelar a autotute~a.

Ademais, ainda que fosse possível existência do dano aduzido no auto

infracional (o que só se admite a título de exemplific~çãO), é neclssário à,
existência da prova técnica, ou seja, laudo assinado por engenheiro florgstal (art.

10 da lei 5194/66 de Resolução n' 218 de 29/0611973-CONFEA), conforme
. I

estabelece o 'á citado art, 19 da Lei 9605/98 de as diretrizes trazidas' ela Lei

11660/08, posto que a lei exige qualificação técnica e habilitaçao própria ara uma

atuação e autuaçã~ dessa natureza.

, Também assi~, considerando a natureza e profundidade dá recurso

~dminsitrativo, sendo o elemento essencial à ,materialidade, a ausência +sta, não

I GOMES, Luiz Flávio & MACIEL, Sílvio. Lei de Crimes Ambientais-Comentários à Lei 9.605/11998 ~
Editora GenIMétodo - São Paulo. p. 67- 2015.
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. (art. '5Q, LIV e LV da CRFB) que também não teve acesso ao inteiro teor do
• I

procedimento administ~ativo q~ando requerdl? a tempo e modo~ consotte pr~va

nos autos do processo administr.ativC?que corre junto ao SUPRAM NM .

.
VI. DO DIREITOIDEVER DE REPARAR IN NATURA

Cumpre ressaltar que as práticas verificadas no caso em concreto não.

~onfigut~ crime,' conforme alegado e'demonstrado'acima, mas aindJ assim, o

.suposto prejuízo decorrente da atividade - ~evidamente ~utorizada pblO órgão

arnbiental- pode ser minimi~do, compensado por meio da recuperação de. outras

áreas e a preservação de espécies, como já se tem feito nas ~reas de reserva legal

dafazenda~ . I. _ " I
, ' '

Repete-se (...) "a reparação natural ou in <pede é a modalidad$'ideal, a

primeira que deve ser, intentada, mes~o que Qlais onerosa". ( ..) "O

ressarcimento monetário da lesão é rocedimento exce cionaI e não o rimeiro

recurso". (MlLARÉ, pg. 741).

Assim, requer seja aplicada a pena de advertência e 'cOlisequente

compromisso de' recuperação de áreas cujas caraçterísticas a~bientais ~odem e

são preservadas.

Nesse sentido esclarece Hennan de V. Benjamin: "a função social mais que,

aceita, req~er a promulgação de regras impositivas, que estabeleçam para ~ dominus
, I

obrigação de 'agir, na foram de compro~!SSOS positivos com finalidades realmente

sociais". (Benjamin, 2010, p.29). De medo que, a adoção de med.idas de

preservação estão muito mais rle acordo com a função social da prOPrie+de e do

direito ambiental, que a mera aplicação de multa.
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uma faculdade conferida aos seus entes federados, sendo ,em verdade uma,
,

obrigação irrecusável". i
_Assim, pugna pelo direito d.e adequar as âtividades nos termos da Lei. Em

anexo, docu~entos 'que atestam que medidas de preservação que' podem e devem
,,

ser iniciadas, se assim permitir esteta) ilu)P'e iljlgador(a). I

VII.

1.

DOS PEDIDOS E REQUERIMENTOS
i

R. . . 1 d d f . d - I .equer.seJa JU ga o pIOce ente o reCUI'SOpara re ormar a easao pnmeva e

Decreto Estadual 4.488/08 em seu art.29-A; ou

anular as multas aplicadas, posto que nao preenchem os requisi~os para sua

caracterização. i

2. Caso a completa anulação das'penaIidade"não seja acolhida, entã~ que seja

aplicada a pena de advertência e c0,nsequente adequação das atividades: por meio

da regularização da atividade nos termos previstos ..na Lei Federal 9.605/98" e

I
3. - Se este não for o entendimento, que seja o recorrente autuado para

recuperação in natura, nos termos da Lei Federal. I

4. . Requer provar o alegado meio de todas as provas legalmente a~mitidas,,
especialmente provas témicas que nao puderam ser produzidas no prazo do

recurso.

Termos em que, aguarda o deferimento.

Montes Claros-MG, segunda-féira, 05 de junho de 2017.

I

I

Adiflla es 'C/ia
O.7l:B/.M{j I2I.207

I •

I
.JVárdelio .£qper :Baliía

O.7l:B/.M{j SSóS3

I
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GCJ\'UII" di" .l<..>ta<i<J',k <\Ii_ b~l"Ilj\

SiIteI.1IK.lM.!ü'd ut "'til! .\Ill!"~111I:

S«n-i..olrioi ,l.,' Iõ:-.fllldu dto \Iril. Álnh~k li:n.......~.N."ilIW.IH" .'\* ''''ti .•',,;
~li.l!le",Uoc .• ~ de:1\oIetu A•••üiulls: - "i{.j>R.V.t
Oi...,toria de R~iuMaI de(;IHl.U'uK-l'r.IC_~ - lllt(l"
Núdm dt Ao ••••• 1Mfnt(Ie - ~Al

oFicIo N°, 99212a17 NAlIDRCPISUPRAM

Montl;:SC1U1l1,-. 'I:' ,i,-
Ref.:Julgamenlode Aulude Iill:•.c-r' " ~. v'

,~()Tlnc/,(:ÁO DE Di:tIlTO

Prezado(a} Sr(a). repre.c;entillte kgal de Florestas Rio Pardo LlDAMF

Notificamos V_S"_.da àeLisão referente ao:
Auto del.fração o.; '".HJÓil/2Ul.5

PI'"O«8SO a~:462393/17

o SupetintCfldcntc Regional li..: Mdo Ambie[)te :m,di,,("u

Administrdtivo, d.::::V. Sa. e decidiu:

Tomar IlIMmitivas u Vf"'Ullidade!l: de •• lIltas simples. nos valore.1.•adequadm
pela Resulução Semlld tf'.: 2161l20165. de R$ .41"'.854.,52 (~flN:ltr'JC!CUk~ "'

~te mil, oitoceutose cillqueata e qWttro rcak l' cilfó1~1IUi It dois
ceatavos) e de RS 21.636.54 (vinte e um. mil. seiscentos (: trint:l t' sd,o,: reais I!'

ciaqu.eDts e quatro centavos)~ totalizallde lU 439.4?1,1t6 (Ulult"üt:cmll•••..
trinta e- .ove •• ü, quatrocentos e RoveIIbl e um reais e seis ccil~'o íYSI,li S\.':'

devidamente ataaJizado.

I..embram{W que, nos termos da l..t'gisl ••ção Ambienw, V. S" .:H~r,-lt" fi,! pr.WI d>.::
30 dias par<t,.quereooo apresentnr recurso contra a decisão, a. ser enCHI" inilwlo para o
endereço constante lkJ rodapé desta Notificação. CaSo não tt:uha interesse ~m recorrer, ..:l

quitação da dívida poderá ser reaJjzada atravês do(s)' Documentots) de Am:~""1JIi1f.Fi1l E..••tadual-
DAb, <tneJl:O, pagá",,.;:l(eis)em qualquer agência dos Bancos do Hrasl1, Ila.i1, tiratÍll::.",oJ,

Cooperativo do BI:asil, Mercantil do Bra.."il. HSBC Bank Brasil, Unih<mcu, {'.UA:d :1,a)nfllllie<!

Federal, Banl.:O Sll.DulDder~A não apresentação de rcauso ou .pagamento do DA.!:, cIL.'lt:jará11
inscrição do débito em Dívida Ativa e consequente execução judicial

Caso não seja possível a quitação ~tegIa1, V. S" pt!derá efetu ,f o pagamento
pan:elado, apenas do crédito estadual não tributário resultante de multas apllçai-lil.;_ mediall..e
solicitação, dev~ndo sei pt-t:«nchidos os requisitos do Decrelo Estailualo1-áóót, 11.

'Ru."Agaoitodos Anjus, n.045S- BilirflJCâudida Cm.ara-Mont~a •••os- MG CEP 294(J~ 040
lelefones: (03S) 3212.92b713211-3úY~
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GO"~m<l do t-mu.lo ur \fin;lo!lo("uail
Silt~mll t_~ladu:lld~ \-Ido _UlIbi~fl!f
SttretxiIr de:L<faM: de 'ffio \..oiettk ~Dac<tWf~j_"" ~Mcll&;io~d

SuperiaktMli_ia Rel!.i<.-I1k ."Wi .\Nobictlw- SI-I'1U~
Diretoria de lkI!:iollaJ tkc. "olllrule haces<.LWI - DRCP
NlÍcw:o de 'utO! UI:"lofl'llçlo- " .•\..I

t
l
I

>

lnform<lmos.,também, que o d&ito om .apr~ntado nao rlO:pr~nta d.inex~stência
de outros débitos.

Caso a autuação g~re Reposição Florestal/Pesca V.S3 estará re:c::+1é!lJ(, o~ ítiuisJ

DAE's para pagamento.
Solicitamos a V. Sll desconsiderar esse expediente caso o débit,' reterido .lã \erma

sido 4ui1.ado. situação em que a informação 40 pagamento é neces.'.:;ária par'!' ~luciooar :!

pendência., com cópia da quitação para o endereço abaixo informado.
Para. demais informações, favor entrar em contato com o Núcleo .ie .-\utos de

fnfr'dçãO no telefone (38)3212-:~695/3212-3267.

Atenciosamente,

Florestas Rio Pardo LIDA-ME
Avenida Raja Gabagba, 4453. Santa Lúcia
Belo Honzonte/MG - CEP 30360-663

Rua Agilplto dos Anjos, o- -455- BairroCândida Omara- Montes Oaros - MG CEP~39401-Q40
TeIefone..: f038) 3212-3267/3212-3695
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Vinculo com oAl N"

\rmculo com l)AI N"

Complemento
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0=

.T,-:"lB~'&.&&¥?,1
, ,,' ;.'-'. '>":"i'+ -", .
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Nome do 1:' envolvido

Nome do 1" envolvido

DAAF OLicelldaIllCOto ODAIA DOutorp D"\lão hi pll)CCSSOO
Atividade desenvolvida.:

~l:

610Gi6J!l

"~.~i:i;,;.:Ll:;",~í:.;.;';'Í=ij;ti~.:;..:;;.,.:~~.-,t;~;
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q CPF .6J CNPJ
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E
~
.,; I "BairmlLOgra<kll
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EnvolvidOli

R.6pomá~eis

6. Atividade

2.~: DfE..'\M ~ 06M
J.Ól:2iGAlIhlante:D.FEAM DIGAM OlEF Dl'MMG j

4. FeESafidades ApU~adl1S: 1_ClAdvenêDl;ia2-@l:ulta Simples J''-O~1ulta Diárin 4:tJ Aprecosão 5- Embargo:Ode Obra ou O de Aai"KJ-ie 1
6- Suspcnsioá&'e Atividade TI de Venda Ode Fabricação 7- ODemolição OOJ1l 8.- ORWriliva Direiros I
1.5 penalidades dcvcriio ser descritas no campo 14. -A ----------------".
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Para sua mi;lIor comodidade solicite o cadastramento de sua coota em débito automático.
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ROCIIAE BAHIA ADVOGADOS

PROCURAÇÃO AD IUDlTlA

OUTORGANTE: SAMUEL PERES DE NORONHA SANCHES, português, casado, empresário,

inscrito sob RG n': MG198S3193 e CPF n': 018024246-60, (código de controle:

SOCS.E014.683".9E1E), com residência na AV. Raja Gabaglia, n':44S3, Santa Lucia, CEP:. ,

30.360.663, Belo Horizonte Minas Gerais.,
OUTORGADOS: OUTORGADOS: os procuradores, Dr". Adélia Alves Rocha, brasileira,

advogada, inscrita na OAB/MG sob o nO: 121.207, Dr. Nardélio Lopes Bahia, brasileiro,

casado, advogado, inscrito a OAB/MG 88683, com escritório na Rua Euzébio Alves

Sarmento, n' 161 - Bairro Jardim São Luiz, CEP 39.401-050, Montes Claros-MG, onde

recebem correspondências, notificações e intimações.
I

PODERES: P4ra o foro em geral, nomeadamente nos processos que envolvem a sociedade!
,

FLORESTAS RIO PARDO LTDA de que o outorgante é administrador, relativos aos autos

abaixo indicados, para em nome da sociedade poder agir na defesa (administrativa ou

judicial), firmar compromissos, intentar qualquer ação e dela variar, reconvir, recorrer a

qualquer instânçia ou tribunal, prestar declarações, bem como representar o outorgante

junto a repartiçoes públicas federais, estaduais e municipais, podendo agir em conjunto ou

separadameq,te, independente de ordem de nomeação, inclusive substabelecer, com ou sem

reservas, polis tudo dará como bom, firme e valioso e especialmente para DEFESA
,

ADMINISTR)\TIVA NOS AUTOS: 48776, 54664, 54666, JUNTO AO ORGÃO AMBIENTAL
I .

COMPETENTE Rerante esta comarca.
I

•••São Francisco Minas Gerais, 2S de novembro de 20:J!t.~
ot..ji>,.,l>

.---'---~..f2- J._~-0r~

,...

Ru••.tuzébio Alves Sarmento, n2 161- Bairro Jardim São Luiz
CEP39.401-050 - Montes Claros MG

E-mall;acleliarcha19@gmail.com
Fone: (38)3014-2077

al er. •• 09/12121115 15:58 - R05211J47!21115

mailto:E-mall;acleliarcha19@gmail.com
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COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO

Número
018.024.246-60

Nome
SAMUEL PERES DE NORONHASANCHES

oh
Nascimento
07/01/1958

VÁLIDO SOMENlE COM COMPROVANlE DE IDENlIFICAÇAo

CÓDIGO DE CONTROLE
50C5.E014.683A.9E1 E

A autenticidade deste com provante deverá
ser confirmada na Internet, no endereço

www.receitaJazenda.gov.br
Comprovante emitido pela

Secretaria da Receita Federal do Brasil
às 16:15:12 do dia 03/11/2011 (hora e data de Brasília)

dígito verificador: 00

http://www.receitaJazenda.gov.br
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SAMUEL PERES DE NORONHA SANCHES

sMroEL RODRIGUES ~
MARIA HELENA'P"L.C.DE N. SANCHES

"•••

\!ALlGAEMTOOOOTBlRlTàIllO lIACtOHAl

MG-19 8CD 193 ...:.""t' . .3.1;;':"'j?O+ 1?'" .ou.. :"~","'n',<~. -V'I _ •.•.
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PORTUGAL 7/1/1958
;; CERT.lGU.DIR.PR.801800067612BRASILIA~DF A

'. O180Z4246-50 1_ '.
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¥'4i'A \.1 -.Supt'rÍt'ltendj,,\, "~J R~gional de Meio Ambiente e Desenvol

"ust('nl ••vd do Norte de Minas

-,----.... ...••...~-....•...•----',-~_._••••..•~--~~_._----------
OAonooo%94/ 1:'

I "r!'"-,, (!'l I;: ;'111'. 1'. 4~-: :'

li••. tE. IH,,-,•. ;":'~!ltol:,.Jj,;,IJ.',',~
,.,,1 A,l,,,. RE:':,](lllfiL Jl(ll"lTF
.'" 1,,1

,
.•" ,'.1, FV"'h'E~-;H•.~ (j'-, rilf,'f\t' ;.Tt'i\~ rlf,
n.«",L. "Ai"jl-" 4t:t f"l. 1~:' 1078/2008/00212010

rf'3

. '-~-r~.'~"" '. .r'",lista Ambientalj joieymara
, \

OOOOOOOJf,fJ)/lS
'1-'; t M" l,'1 J:: :'1'1[', I'",: 41, '._

I'.. 1:[..• i'l\" ,'; ;,I'J11 I) I :.' I J; •• I 1,-'-,-. ,
'I" ,,' _~<I". f,:f'.,) ':IUA]. Ik'J(J~'

••
I', ••, I",

1. Fd ,r'-i0:.:F'.',Ti{ h'j"II\~Rrll' LTl'i\ _ 11F
'.',,;,I~ '.,liFt!' ~.4t.-!-'t.,..-1;.

; iurídica de direito privado, inscrita no CNP)

c....,.... ,", "",.. 1.4 -k~:1l:~7H-"J01...()Ç{'nm sede no Munidpio de Taiobeiras/MG, no

endE'n.>ço localü::,:h1,l na Rud. \lufllliD;t1, s/n, Zona Rural, Cep.: 39550-000, por sua

pr;'l(;.,[;]tilifd qoÍ\:' e~!,. ,.t!h.-.;\:r~'",-" ,- vem, respeitosamente, e em atenção a

'.oHcü?'('~,,~' j,ilu!'tn,1tàe~: Ctww!~~'mentaTesno Processo de Licenciamento" . --- ._- .. __ .,

E.JligyJj~dc , '!\O (I:, '.t!n'f-n:.e" :f:.~aiS,manifestar:
, ,

1-Tra.' f"q 'c, ,) ;r,r,',r<, te 'r <lo FCE (FORMULARIO INTEGRADO DE

. -\Rt\CtU?L.<.\,~ } Du r-;'v!Pj!f':'~rJl\1ENTO), em 04 laudas, com o escopo de

,;eração do FOB (Formulário de Orientação
Básica),

Nestes termos, pede e aguarda apreciação!
I,

Montes Claros/MG, 23 de julho de 2015,

RG:':t;;, .

",.~~r,~ .

,..•,.. , ,'.' .. ,-'n',\P.$

S'.•,.. '. :~0iéSi1kJ15
.~~la2~

,","'. I.I~",,,,,,-~,... ' ~ .._..~..--
JYfi&}Ifws ~
O)lIJl/'.Mq 121.2017
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GOVERNO ')0 :~'IT~DO ".: \tINAS GERAIS
. SecreÚlria de Estado d? ,'Hdu Ambiente e Desen\'olvirncnto Sustentável
Supcri"tendfut6a R~l)iwl uC"Regularização Ambiental
~orteik \lil.~,.

ofiCIO SlPRAMN'If ~.I70li2:a5-~, ,'R~"NM
REFERÊNCIA: AUTO Dl: INFRAÇÃO "I. 54"""12015

!I.A{Jllt~ Claros. 10 de NO'vli:mpTO de ::m1:5
Prezados~nhor.

ComunicamosqlJl;;: em "';:"dr:::I ~~.lUsda no 1:11lpreendiult:nto f'lore~" !tiu ParJo
LI DA .\;criiicou-se que o empr;;:eml'~{l" (:"llmeteu infrnçt.o ambicdtaL

l=;mY1~:'~fuSM.l, foi lavra(l~.:~ Au~u de fnfração n" 5466612015 e auto de fíMÃilil."açdo
ll" Oó3;2015 {em anexo) que esta[ll(l~ .::m.:aminhando.

\.:a oporhmid<lúe. çonfonnc f1~yjsãodo art. 33 du Decreto 44.844 de 25 de junho ~e
i-~.".:"mllr<'.rr;)s qlJC essa emp\4:sa dbpõe do pr~.() de \liMe dias, conwdos do rec~imentll

,.i,. \L~1.>"li;: ,(1";";£:0. para ~r.:e:-.tl1tm" di'fcsr. endereçada a Superintendência R,;:giond! de
",~;,) \"l,:',crd'~,':J"""L'Il'. l)id,I:c:nll "'lI~'~l'l:táveldo Norre de '\fiml"; - SI PRA \.1.""~MS"ilu,lda
:12..","<,:" '.. )~l"C l ,lr;\:i:t \JacnaJo. s.'n. IhitUfUll<,L Monks ClüIo::;/.\1(i. Ct:p: 39..j.(lI-g3~_

, .,' . ui >;'> ~;.;:'.üjJ<J.fa,;;s..:l...:r~imento de ~ventuais dúvid:l$.

Aramis ~bmeluque M,lta
Stlpenntendente R~iomll de R~arizaÇão Ambiental NM

~

'
Y:ln Ra 'e ve'~'aTr{Jvào

Diretor Regio~õl de Regubuw.açãll Ambiental NM

Jom: &.mie
t.:.'Jta~

ó

r ..;c!)lo li'igueiredo
:'U - .Jurulico

Florestas Rio Pardo L IDA
Avenida Raja Gabâglia, na 4453 ~ Bairro Si' rHa Lílcia
Belo Horizonte - MG
CEPo 30 •.lliO.f>f>J

._---
_\v-alid:.i: JtJ,,~C'm.:!:! ~ludlQ.(i" '/" - :',lin- ' IbillUUlla _ M(,ôlt(':S Ciaro~ - :\.1(;

(>:P:.1,)4:11 :::1~_'~,_:.::,3:2,t.~::IIlJ



Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral-Impressão

I
I

.Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

.Contribuinte,

Confira os dadas de IdentifICação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, pravidenci julto à
RFB a sua atualização cadastral.

• REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURlDICA I
I

NÚr.ERO DE INSCRlÇAo COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO DIrrADE ABERTURA
14.317.84710001-&9 1910912011
MATRIZ . CADASTRAL

,!Not.'E EM'RESARW. I IFLORESTAS RIO PARDO LTDA - ME ,I~DO ESTJl8ELECMõNID (N0r.E DE FN'lTASIAj I I,
COOIGOE DESCRiÇÃO DA1JMlADE ECONOMcA PRfIlClF'PL
02.10-1-01 - Cultivo de eucalipto

cóDIGO E DESCR1Ç.lo DASATMDADES ECONOMcA<; SEcuNDARIAs

02.10-1-07 - Extração de madeira em florestas plantadas
46.71-1~. Comércio atacaãlSta de madeira e produtos derivados

CODIGO EDESCRIç.!D DANAJUREZAJURlDlCA
206-2 - Sociedade Empresãria Limitada

ILOGRADOURO I INúM:RO I I'~""'ro i
,

AV BRASIL 1831 1831 SALA 812

ICEP 11""""'""'"00 I I t.AJNlCPto I~30.1-40-001 FUNCIONARIOS BELO HORIZONTEIENDEREÇOEL.ETRONICO I ITELEFONE i IAUDTTAR@TTEVIP.COM.BR (31)3223-7984 ,I~ FEDERATM) RESPONSÁVEL(EFR) I IISIl1JJlÇ.Io CADASTRAl. I I D,uADASIlUAÇk.lcilJAS"TRi

IATIVA 19109/2011 I,IM:lTl'lO DE srruJÇk> CNJASTR,IL
,

II,
I~ESPECw. 11 ~~~~ESPECW.I

-Aprovado pela Instruçao NormatIVa RFB rf 1.634, de 06 de maio de 2016.

Emitido no dia 03/0612017 às 22:43:52 (data e hora de Brasília).

<!:lCopyright Receita Federal do Brasil- 03/06/2017
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requer a V.S. o deferimento do seguinte ato:
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DiIla Responsável

DECISÃO SINGULAR

PnJcesso em eDgênda. (Vide c:tespaçho em folha ~

Processo deferido. ~ e 1lJQtlivo-$D.

Pl'octIsso ind8farldo. PubIiqu&-se.

oECfSAo COLEGIADA

O F'roee$so em lIlXigêr1cla.(VIde despacho em fIllha anexa)

O Processo deferido. Publíque-se e lIItlUNe-se.

O Pn:lcessl:I indeterickl. ~.

OBSERVAÇÕES
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~ Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
~ Certifico registro sob O '16 5600224 em 19/1012015 da Empresa FLORESTAS RIO PARDO LTDA-ME. Nire 31209303455 e protoColo 151296113-

1511012015. Autontil:3ÇAo; 66E9D285E6B934BCFA6FDSEA22D7ACB66456175. Mati",,!y de Paula Bomfim. 5ecm1ilria-Geral. Pam validar esm
dot:Umeflto, acesse _.juCElmg.mg.gov.br e informe ,,6 do protocolo 151729.611-3 e o GÓdigode SegUlllnça JgGk Esta oopi~ roi autenticada
digrtalmente e assinada em 20110/2015 por Marinely de Paula Bomfim - SecrmMa-Geml.
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SÉTIMA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA L ITADA
FLORESTAS RIO PARDO LTDA. - ME

CNPJ,14.317.8471l1001-G9
NlRE,3120930345-5

SAMUEL PERES DE NORONHA SANCHES, brasileiro,engenheiro,casado, r do CPF
018.024.246-60 e do documento de identidade V736522W, CGPIDIREXlDPF •MG, domicílio
e residência a Avenida Brasil, nO 1.831, sala 811, bairro Savassi, CEP: 30140-90t em Belo
Horizonte IMO.;

MIGUEL CALAINHO DE AZEVEDO TEIXEIRA DUARTE, português, casado sop o regime
de separação de bens, empresário, CPF nON" 018.530.616-03, passaporte português 01 M743514
emitido em 0110812013, com domicilio profissional à Avenida Brasil, n° 1.831, sala 811, bairro
Savassi. CEP: 30140-901 em Belo Horizonte IMG.; I
.JOAQUIM PEDRO NUNFS DOS SANTOS RAMOS CORREIA, português., C8Sido sob o
regime de separação de bens, empresário, CPF nONO 018.650.076-92, passaporte ndrtuguês nO
L870227 emitido em 07/091201 I, com domicilio profissional à Avenida Brasil, nO1.831, sala 811,
b~ Sa~, CEP: 30:40-901 em Belo Horizonte / MG.; e I
.JOAO JOSE GOULAO MARTINS, português, casado sob o regime de separaçãQ de bens,
empresário, CPF nONO018.650.116.14, passaporte português nOM627098 emitido em 25105f2013,
com domicilio profissional à Avenida Brasil, n° 1.831, sala 811, bairro Savassi, CEP:t014Q..901
em Belo Horizonte IMO.

Únicos sócios da Sociedade Empresária Limitada FLORFSfAS RIO PARDO LTDA. ME, com
sede na avenida Raja Gabaglia, número 4453, sala: 12, bairro Santa Lúcia, municípi de Belo
Horizonte - Minas Gerais, CEP: 30.360--663. registrada na roCEMO - Junta Comercial !do Estado
de Minas Gerais sob o NlRE 3120930345-5 e CNPJ: 14.317.847/0001-09, tem pc;;lesta e na
melhor forma de direito, consolidar o seu contrnto social. nos termos da Lei, conforme J seguintes
cláusulas e condições: 1

I - O endereço da sede da empresa passa a ser: Avenida Brasil, n" 1.831, sala 812, baino Savassi,
CEP: J014Q...9(}1em Belo Horizonte / MG. 1

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

Em virtude das alterações ora promovidas, os sócios ora integrantes resolvem consolidar contrato
social, na fonna e modo que segue, valendo a consolidação como alteração onde for cdntrária às
antigas disposições contratuais: 1
SAMUEL PERES DE NORONHA SANCHES, brasileiro, engenheiro, casado, portad , do CPF
OnW24246-60 e do documento de identidade V736522W, COPIDIREXlDPF . MG, com i;lomicilio
e re5idl!ncia a avenida Raja Gabaglia, número 4453, sala: 02, bairro Santa Lúcia, municípih de Belo
Horizonte - Minas Gerais, CEP: 30.360-663;

MIGUEL CALAINBO DE AZEVEDO TEIXEIRA DUARTE, português, casado sob o regime
de separação de bens, empresário, CPF n" NC 018.530.616-03, passaporte português nOM743514
emitido em 0110812013,com domicilio profissional à avenida Raja Gabaglia, número J53, sala:
13, bairro Santa Lúcia, município de Belo Horizonte - Minas Gerais, CEP: 30.360-663; e

JOAQUIM PEDRO NUNES DOS SANTOS RAMOS CORREIA, português, casa o sob o

. ~/í4)
•

JU"'" Comerciai do Estado d" Minas Gerais I
Certifico registro sob O nO 560022<1 em 19/1012015 da EmpntSll FLORESTAS RIO PARDO LTOA-ME, NI••• 31209303<l5S li prntacolo 157296113_
1511012015 AulentlcaçAo: 66E9nZ85E6B934BCFA6FOSEA22D7AC86645617S. Martnely de Paula Bomflm _ Secmtéria-G<lral Para validar este
documento. acosse www.Jucemg.mg.gov.brll Informe n. do protocolo 15/729.611-3 e o c6dlgo de segurança JgGk Esta cópia foi autenticada
dlg~almerlta li aSslnada em 2011012015 por Memnely da Paula Bomtlm - Sel:mtâria-Geml.

http://www.Jucemg.mg.gov.brll
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regime de separação de bens, empresário, CPF n° N" 018.650.016-92, passaporte tio
L870227 emitido em 07/0912011, com domicilio profissional à avenida Raja Gabagli
4453. sala: 13, bairro Santa Lúcia, município de Belo Horizonte - Minas Gereis, CEP: 30.

I

JOÃO JOSÉ GOULÃO MARTINS, português. casado sob o regime de s~
empresário, CPF n" N° 018.650.116-14, passaporte português nO M627098 emitido em2
com domicilio profissional à avenida Raja Gabaglia. número 4453, sala: 13, bairro S
municipio de Belo Horizonte - Minas Gerais, CEP: 30.360-.663.e do documento de
V736S22W, CGPIDIREXlDPF - MO, com domicílio e residência a avenida Raja Gabagli
4453, sala: 12, bairro Santa Lúcia. município de Belo Horizonte - Minas Gerais, CEP: 30.

Únicos sócios da Sociedade Empresária Limitada FLORF.SI' AS RIO PARDO LTDA'. -
sede na Avenida Brasi1, n° 1.831, sala 812, bairro Savassi, CEP: 30140-901 em Belo
MG., registrada na ruCEMG - Junta Comercial do Estado de Minas Gerais sob
3120930345-5 e CNPJ: 14.317.84710001-09, tem por esta e na melhor forma de direit&,,
o seu contrato social, nos tennos da Lei e Quese regerá pelo que está contido nas cláusul

,

01' DA DENOMINAÇÃO SOCIAL E SEDE: A Sociedade empresária limitada !co
girar sob o nome empresarial FLORESTAS RIO PARDO LIDA. - ME, com sede na
Brasil, nO 1.831. sala 812" bairro Savassi. CEP: 3014()..901 em.Belo Horizollte I MG. ,

I

~ Único - A sociedade possui filial na Estrada Municipal, Taiobeiras a BerizaJ, sln, K
rural, Taiobeiral MG, CEP: 39.550-000. NIRE: 31902294852 e CNPJ: 14.317.847/0000:-

02") DO OBJETIVO SOCIAL: A sociedade tem por objeto o plantio de eucaliptos e
comercial de madeira produzida.

03' DO CAPITAL SOCIAL: O capital social e de R$ 100.000,00 (cem mil Reais), di
100.000 (cem mil) quotas de valor nominal RS 1,00 (wn Real), cada, integmlizadoo
corrente do país, pelo sócio remanescente, da seguinte fonna :

SÓCIO QUOTAS %1
SAMUEL PERES DE NORONHA SANCHES 57.220 57,22'

MIGUEL CALAlNHO DE AZEVEDO TEIXEmA DUARTE 27.890 27,89'

JOAQUIM PEDRO NUNES DOS SANTOS RAMOS CORREIA 10.230 10,23

JOÃO JOSÉ GOuLÃo MARTINS 4.660 4,66

TOTAL 100.000 100,°9 I

I
04"') DA ADMINISTRAÇÃO: - A sociedade será administrada pelo sócio SAMUEL P
NORONHA SANCHES. já qualificado, com todos os poderes para, sozinho, rep
sociedade. I

~ I I> _ O sócio administrador SAMUEL PERES DE NORONHA SANCHES. ~erá praticar,
individualmente, todos os atos de administração e todos os demais atos negociais db interesse da
Sociedade, inclusivt::emitir cheques e promissórias, aceitar duplicatas e letras de câmbio, endossar e
assinar documentos que se relacionem com o objeto d{l sociedade, representar a sociedade nas
diversas repartições,. cartórios, para proceder a registros ou atos administrBtivos.

~ 20 - A compra e venda de qualquer bem imóvel ou m6vel, a contratação de qualquer emprestimo
ou a oneração, por qualquer meio que seja, de qualqueT ativo móvel, imóvel. mat~áJ ou imaterial

~/í/J
,
I

ff.i\\ Junta eom8!'CIal do Estado de Minas Gerais
~Certlfico registro sob o nO 5600224 em 1911012015 da Empresa FLORESTAS RIO PARDO LTDA-ME. Nlre 312093Cl3455 e protocolo 157296113.

15/10/2015. Autenticação: 66E9D285E6B9348CFA6FOSEA2207AC866456175. Marinely de Paula Bomflm - Secre!érla-G",ml. Para validar este
documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e Informe nO do protocolo 151729.611-3 " o código de segurança JgGk Esta cópia folaulentlcada
dlgllalmente e assinada D11l2011012015 por Marlnely d" Paula Bomlim - Secretâria-Geral. ' l Oá),~~--==:~ pég. 3/5
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da sociedade dependera. sob pena de nulidade, obrigatoriamente, da anuência expresJ e formal,
mediante a assinatura individual ou conjunta do administrador SAMUEL PERES DE NfRONHA
SANCHE5. I
OSO) DAS OVOT AS: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou tral'isferidas a
terceiros sem o consentimento do(s) ourro(s) sócio(s), a quem fica assegurado, em igtlaIdade de
condições e preço, direito de preferência para sua aquisição se postas à venda, formall7Jmdo, se
realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

06") DAS DELIBERAÇÕES: Por não se enquadrar esta sociedade na norma do ~o I" Art.
1072 do Novo Código Civil (Lei 10.04612002), todas 85 deliberações no art. 1071. qu$is sejam,
aprovação de contas dos administradores, aumento/redução do capital, designaçãoJdestJtuição de
administmdores, modo de remuneração, pedido de concordata, distribuição de lucros alteração e
fusão, cisão e incmporação, demais deliberações previstas em lei e outros assuntos relhantes à
sociedade, serão definidos sem a instauração de reunião, conforme autoriza o parãgrafo !lodo art.
1072 do Novo Código Civil (Lei 10.04612002), ficando obrigados os sócios a deciditlcm, com
aprovação da maioria do capital, por escrito, sobre qualquer matéria que trata das deJiber-açbes.

on DA RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS: A responsabilidade de cada sócio é lstrita ao
valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital sJ:ial.

08") DO EXERCjCJO SOCIAL: Ao término de cada exen:ício social em 31 de ~bro, o
administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elabokção do
inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos ~cios na
proporção e suas quotas, os lucros ou perdas apurados. 1

mDO INjCIO E TÉRMINO DA SOCIEDADE: A sociedade iniciou suas atividades bn O I de
Setembro de 2011 e seu prazo de dtuaÇão é indeterminado. L
10") DO FALECIMETNO I INTERDICÃO: Falecendo ou interditado qualquer io, a
sociedade continuara sua atividade com os herdeiros, sucessores e o incapaz..Não sendo poSsível ou
inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será bpurado
e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data de resolução verifidada em
balanço especialmente levantado. 1

IÚnioo: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resblva em
relação a seu sócio. 1

Ir) DA DECLARAÇÃO DE IMPEDIMENTO: o administmdor declara. sob as penas:da Lei,
que não está. impedido de exercer a administração da sociedade, por Lei especial ou em vi'f?de de
condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela., a pena que vede aini:la que
temporariamente. o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou
suborno., concussão. pecuJato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro. mteional,
contra mormas de defesa da concorrência. contra as relações de consumo, fê públic~ ou a
propriedade. \

12°) DA ABERTURA DE FILlAlS: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fech~ filial
ou outra dependência,. mediante alteração contratual assinada por todos os sócios. 1
13°) DA RETIRADA PRÓ-LABORE: O sócio administrador terâ direito a uma retirada m . sal a
titulo de pl"Ó-Iaboreque será: levada a débito de d,espesas operacionais observados OS;[imites' Lei
do Imposto de Renda.

K/'l)
•

Junta Comercial do Estado de Minas Gerals l
Certllioo mglsb'O sob o n" 5600224 em 19f1012015 de Empresa FLORESTAS RIO PARDO LTOA-ME. Nlre 31209303455 e prol colo 157296113-
15/1012015. AutantlCllçtio; 66E90285E6B934BCFA6FD5EA22D7AC866456175. Marlnaly de Peula Bomftm - Sacratérla-GerarJ Pera validar este
documanto, ;Hl&S!ltl_.jucemg.mg.gov.br a informe n" do protocolo 151729.611-3 G o oodlgo de segurança JgGk Esta c/lpla foi autenticada
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]4") DA EXCLUSÃO DE SÓCIO POR JUSTA CAUSA: A sociedade., representada por mais da
metade de seu capital social, entendendo que um ou mais sócios estão pondo em risco a
continuidade da empresa, em virtude de inegável gravidade, poderá exclui-Io(s) da sociedade,
mediante alteração do contrato social, conforme autorizado pela norma do artigo 1.085 do código
civil

ISO) FORO: Fica eleito o foro de Belo Horizonte, Minas Gerais para o exercício e o cumprimento
dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento a ser registrado na
JUCEMG ~ Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, ficando, a primeira via da presente
alteração, arquivada no referido órgão.

, Taiobeiras. 23 de Setembro de 2015.
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