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SUP. G. MEIO AMBIENTE E IN:S. SUSTENTÁVEL DO 
ALTO S. FRANCISCO 

Rua Bananal, no 549 - Vila Belo. Horizonte 

Divinápolis - MG 

REF: Recurso contra decisão proferida nos 
autos da impugnação contra as exigências 
formalizadas através do Auto de infração N° 
032/2009. 

FRIGORíFICO CHAPARRAL LTDA., sociedade 
empresária inscrita no CNP] sob o no 05.132.646/0001-46, com 
estabelecimento na Avenida Governador Magalhães Pinto, no 2550 - 
Niterói em Divinápolis - MG, onde opera e recebe as intimações de 
praxe, através de seu procurador abaixo assinado (Procuração" em 
anexo), vem, .tempestivamente, nos termos cio que dispõe o art. 43 
cio 	 44.844/2008, aprasentar RECUW. contra a decisão que 

	

juiçjoiJ irnpro:edente a defasa apresentada 	nitando-se a corrigir o 

	

Por isso, ternric.''sti.v 	..ItlrC:Seí;t:U1 sua 

en) ríJAcão 	t. j( 'i 	J  arciuindo na (ief.,-.:sa 

do direito que pretende ver tutelado os segúintes fatos e 
fundamentos jurídicos: 
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1 - DOS FATOS: 

No dia 12 de fevereiro de 2009, recebeu a visita dos 
Consultores Técnicos José Antônio Lima Graça, CREA 32..228/D e 
Daniela de Lima Ferreira, MASP: 1.152.883-3, que lavraram o 
Relatório de Visita no ASF-87/2009, ao qual se encontra vinculada a 
autuação em apreço, cuja expedição se deu pelos seguintes fatos 
narrados no campo "Descrição da Infração": 

"O EMPREENDIMENTO ENCONTRA-SE EM FASE DE 
REVALIDAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO E VEM 
DESCUMPRINDO 	AS 	CONDIC1ONANTES 
CONSTANTES DO PROCESSO DE LICENÇA DE 
OPERAÇÃO, BEM COMO O PLANO DE CONTROLE 
AMBIENTAL, MEDIDAS MITIGADORAS, DE 
MONITORA ÇÃO OU EQUIVALENTES SENDO 
CONSTATADA A EXISTÊNCIA DE POLUIÇÃO E 
DEGRADAÇÃO AMBIENTAL." 

A justificativa da autuação, que também serviu de base 

Jar'; 	e drástica suspensão das atividades da empresa, 
deixando sem trabalho 40 (quarenta) empregados, dos quais 

depencflan-i nada menos que 120 (cento e vinte pessoas), está nos 
apontamentos feitos no Relatório de Visitas no ASF-87/2009, onde os 
Consultores anotaram: 

que o empreendimento abate atualmente 150 
cab/bovinos e 150 cab/suinos; (Por semana, por mês ?, por dia, com 

certeza 

Vazamento na tubulação que conduz os efluentes 

pocioas e acúmulo destes no solo; 

que há 2(dois) tambores para depósito de 

!pwrio) i céu aberto; 

- Falta da bóia de retenção da água nos tanques, 
motivando derramamento no pátio, sendo depois encaminhada ao 
sistema de tratamento de efluentes industriais; 
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a existência de urubus nos arredores do 
empreendimento; 

falta de canaletas de drenagem na área de salga 
dos couros. Observou-se grande quantidade desse efluente 
percorrendo no solo; 

-- falta de canaletas de drenagem na área de 
lavagem das tripas e o efluente está penetrando no solo; 

- queima de lenha de origem frutífera; 

- Caixas de passagem desprovidas de cobertura, 
saturadas e sem manutenção, com vegetação ao redor; 

- o sangue cozido está sendo encaminhado para o 
pátio de secagem de esterco, ocasionando uma grande incidência de 
urubus no local; 

- latões abertos, onde são depositados resíduos 
orgânico.s e ;norgânicos de origem diversas, servindo como atrativos 
a incidência de urubus; 

- não localizaram o ponto de lançamento dos 
efluentes, devido a altura da vegetação e a desinformação dos 
funcionários; 

Estas são, pois, as razões pelas quais suspenderam 
drasticamente as atividades da empresa, em notória incongruência 
com o que estabelece o art. 27, §10, IV, do Dec. 44.844/08, 
exigindo, ainda, o pagamento da multa no expressivo valor de 
RV:i0.000,00 (cinquenta mil reais), indicando como suporte legal o 
art. 83 e o anexo I, item 114, do referido decreto. Vejam o que 
estabelece o art. 27: 

Art. 27- 

- O titular do respectivo órgão ou entidade, em ato 
próprio, credenciará servidores para realizar a 
hscalização e lavrar auto de infração, com fundamento 
em vistoria realizada pelas SUPRAMs, IEF, IGAM e 
FEAlvl, competindo-lhes: 
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Iii - lavrar auto de fiscalização ou boletim de ocorrência 
e auto de infração, aplicando as penalidades cabíveis, 
observando os seguintes critérios na forma definida 
neste Decreto: 

a) a gravidade do fato, tendo em vista os motivos 
da infração e suas consequências para a saúde 
pública e para o meio ambiente e recursos 
hídricos; 

b) os antecedentes do infrator ou do 
empreendimento ou instalação relacionados à 
infração, quanto ao cumprimento da legislação 
ambiental estadual; 

c) a situação econômica do infrator, no caso de 
multa; 

d) a efetividade das medidas adotadas pelo 
infrator para a correção dos danos causados ao 
meio ambiente e recursos hídricos; e 

e) a colaboração do infrator com os órgãos 
ambientais na solução dos problemas advindos de 
sua conduta; e 

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

20  O servidor credenciado, ao lavrar os autos de 
fiscalização ou boletim de ocorrência e de infração, 
deverá fundamentar a aplicação da penalidade, tendo 
em vista os critérios previstos no inciso 

- rAZÕES DA DEFESA. 

inicaimente impende destacar que as argumentações 

defe 	oraí simplesmente rejeitadas.: A negativa sem a 

exposição dos n-iotivos que convenceram o julgador a rejeitar a 

defesa não equivaie a julgamento. O que se pretende então via do 

presente RECURSO é que os motivos alegados na defesa sejam 
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fundamentadamente recusados ou, então, acolhidos com o 
consequente cancelamento multa. 

Pelo que se vê das irregularidades apontadas, eram 
todas passíveis de imediata adequação, como o foram, não chegando 
a configurar risco grave para o meio ambiente e, muito menos, para 
a vida e subsistência digna das pessoas. 

Grave mesmo e com pesadas consequência sociais foi 
suspensão dos serviços de abate, atividade que a Prefeitura 
Municipal, mesmo contando com uma série de regalias e proteção da 
ordem, preferiu encerrar e deixar por conta de terceiros. 

A subjetividade das acusações, por si, evidencia que 
não há comprovação de que o empreendimento, pelas atividades 
exploradas naquelas condições, estava gerando grave e iminente 
risco a que se refere à norma. 

Medida de cunho drástico como é o caso da paralisação 
de serviços indispensáveis à comunidade, não podem ser tomadas 
por presunção, em razão de pequenas avarias nas instalações da 
empresa, das quais a fiscalização deduz o que pensa e acha, 
transcrevendo na autuação a hipótese sancionatório descrita na lei. 

Em casos como este, o exercício da competência legal 
que a fiscalização tem para "verificar", se manifesta muito mais corno 
poder para declarar fatos e concluir acerca dos efeitos que produz, 
independentemente da comprovação, de modo a embasar 
validamente as medidas sancionatórias aplicadas. 

O termo penalidade designa a espécie de sanção 
castigo, compreendida no campo do denominado Direito 
Sancionatório, ou Punitivo, e pode ter, ou não ter natureza 
patrimonial. O que legitima a sanção é a comprovação do ilícito cuja 
responsabilidade se atribui ao autuado, e que há de subsurnir-se aos 
termos da hipótese de incidência descrita na lei que a institui. 

Peia descrição das avarias que detectaram nas 
instalações da empresa, descritas na vistoria, percebe-se que a 
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subjetividade é tanta que sequer permite a acusada se defender. Naós.  
há no Relatório de Vistoria e tampouco no Auto de Infração o 
apontamento dos critérios e/ou parâmetros adotados na apuração. 

Assim, numa região quente como a nossa, é certo que 
o calor intenso provoca com frequência trincas em áreas cimentadas, 
o que exige permanentes reparos. Entretanto, como se sabe, muitas 
delas surgem da noite para o dia e são apenas superficiais. Ou seja, 
não permitem a infiltração do líquido (chorume) no solo, como alega 
os Consultores. Por isso, salvo melhor juízo, é preciso que se adote 
algum critério lógico, convincente, de modo a evitar a imposição de 
pesadas multas por meras suposições e afirmações incongruentes 
com a realidade, como é o caso da alegada falta de canaletas de 
escoamento do chorume no pátio de salga e couros e no recinto de 
lavagem das tripas, quando a legislação, a contrário senso, delega 
competência à fiscalização para "verificar" a ocorrência de infração à 
legislação ambiental. 

Como cediço, competência para verificar não se 
confunde com poderes para declarar. Significa dizer que a mera 
descrição de uma situação fática que nem sempre produz os 
presumidos resultados, não é o bastante para sustentar uma punição, 
que exige a verificação do fato típico sancionatório. 

Para que não haja dúvida a respeito do fato em si e seu 
enquadramento na hipótese de incidência da multa, possibilitando ao 
acusado o exercício do amplo direito de defesa, é preciso descrever 
com objetividade a irregularidade constatada, não apenas descrever 
na autuação urna circunstância fática que, por si só, em razão das 
diversas conotações, origens e resultados que pode gerar, não 
certifica a ocorrência da hipótese de incidência da multa, como 
descrita na norma. 

O principio do in dúbio pro reo, em matéria penal a 
penalização 	deve ser entendido e tratado como orientador do 
aplicar da lei quando há dúvida a respeito dos fatos apontados na 
acusação e consequente punição. Se a prova do ilícito é insuficiente, 
ou sequer existe como no caso em debate, não há como o julgador 
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criar em sua mente uma convicção firme e consistente sobre a 
existência e autoria do fato ensejador da multa, devendo, em casos 
como este, absolver o acusado. 

Não é rara a ocorrência de dúvida sobre se um fato 
declarado pela fiscalização configura suporte fático de uma hipótese 
sancionatória. Constatada a dúvida ou até mesmo carência de 
elementos que fazem com que o fato apontado não se subsuma aos 
termos da norma punitiva, a questão deve ser resolvida de maneira 
mais favorável ao acusado. Pode ocorrer que a dúvida ou incerteza 

• resida no próprio fato, nas circunstâncias em que o mesmo se deu, 
ou na efetividade ou ainda na natureza ou extensão de seus efeitos. 
Também nestes casos a dúvida há de ser resolvida da maneira mais 
favorável ao acusado. 

No caso em debate, em razão da subjetividade dos 
apontamentos que dá às acusações uma conotação personalíssima, 
por sinal muito diversa e contrastante com as conclusões a que 
chegaram, os agentes que se incumbiram das vistorias antecedentes, 
não há como dizer que a verdade é essa e não aquela, principalmente 
em relação à ETE, cujo funcionamento não sofreu modificação alguma 
no intervalo entre uma e outra fiscalização. Apenas isso é o bastante 
para se ver que a dúvida é uma constante em todas as acusações. E 
mais, será que a legislação prevê sanção ou agravamento da pena 
quando a fiscalização, não consegue localizar o pondo de lançamento 
dos efluentes depois de tratados? Claro que não. 

Os consultores podem, por exemplo, ter visualizado 
uma pequena trinca na área impermeabilizada onde os couros 
salmorados ficam depositados ou, ainda, não terem conseguido 
visualizar o ponto de escoamento da [TE. Contudo, fatos como estes 
a toda evidência, são insuficientes para concluir que o recinto não 
estava de acordo com as normas ambientais. É muito subjetiva uma 
acusação nesses termos, !astreada tão-somente no que pensa e acha 
a fiscalização. 

Noutro giro, ao apontar no "Relatório de Vistoria" a 
incidência de urubus nos arredores do empreendimento, atraídos pelo 
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instinto e necessidade de alimentação, reconheceu que a presença 
das aves em si, nos locais de prestação de serviços de abate de gado 
bovino e suíno, não configura anormalidade alguma. 

É o que normalmente acontece e é percebido. A 
quantidade em si, que tachou de excessiva, é que está servindo de 
suporte à acusação. Ora, não é preciso dizer que se trata de uma 
característica não regulada pela lei, mesmo porque é proibido o abate 
de urubus. 

É importante esclarecer que a autuada até já procurou 
esclarecimentos técnicos sobre a presença de urubus (Coragyps 
Atratus) no local. Uma empresa especializada em pragas urbanas, 
consultada, prestou orientação no sentido de que estas aves estão 
em extinção, e que são de extrema importância para o equilíbrio do 
meio ambente. Sendo assim, não podem ser eliminadas. Portanto, 
não há como erradicá-las do local. Entretanto, ao contrário do que foi 
escrito pela Fiscalização, as aves não têm contato com os resíduos 
oriundos do abate. 

No que se refere à disposição inadequada de resíduos 
fora do pátio de compostagenn (sangue cozido), e a falta de canaletas 
de escoamento na área de salga de couros e no recinto de lavagem 
das tripas, onde o efluente e resíduos atingem o solo, é preciso 
esclarecer: 

O Frigorífico Chaparral Ltda., jamais se opôs ou 
ofereceu resistência ao cumprimento das leis, principalmente no 
tocante às regras de preservação dos recursos ambientais, às quais 
adere não apenas para cumprimento de um dever compulsório, mas, 
também, por entender que se trata de relevantes medidas de 
interesse da comunidade, protetivas das condições de existência do 
próprio homem. Por isso mesmo opera sob controle das autoridades 
públicas competentes, satisfazendo as obrigações legais que lhe são 
impostas, inclusive medidas de higienização do estabelecimento, 
reguladas e controladas pela Prefeitura de Divinópolis e pelo Estado 
de Minas Gerais. Além da LO, possui alvarás sanitários e as liberações 
necessárias para manter a atividade de abate de bovinos e suínos. 
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Durante todo o processo produtivo permanece dentro 
do empreendimento um Veterinário, cumprindo atribuições traçadas 
pelo ente público. Se acaso as atividades do empreendimento 
estivessem, de forma grave e iminente, colocando em risco o meio 
ambiente ou a população, como subjetivamente alega a fiscalização, 
o profissional que também se incumbe de fiscalizar, certamente teria 
ou pelo menos deveria ter apontado a gravidade dos fatos e os 
necessários ajustes, sob pena de comunicação às autoridades 
competentes. 

Isso nunca aconteceu, sequer por parte da fiscalização 
ambiental nos trabalhos antes realizados. Assim, as acusações, 
lastreada tão-somente no que pensam e acham sob determinadas 
circunstâncias, cujas consequências não condizem com o que 
deduzem, não justificam as drásticas medidas tomadas sem quem 
antes, nos termos do inciso IV do § 10  do art. 27 do Dec. 44.844, 
tivesse sido impostas as medidas emergenciais necessárias. 

Sobre a colocação dos resíduos em recipientes abertos, 
até o momento do deslocamento para o destino certo - pátio de 
cornpostagem ou indústria de ração - é preciso esclarecer que tais 
resíduos, cuja produção é continuada, são retirados por etapas ou 
período, isto é, ao final do expediente. 

No momento da inspeção os resíduos estavam sendo 
acondicionados, momentaneamente, até que ocorresse o 
encerramento das atividades naquele dia para, então, serem 
removidos. No final do período Os resíduos denominados "linha verde" 
são transportados para o pátio de compostagem. Os efluentes 
líquidos gerados nesta etapa passam por urna canaleta e são 
direcionados para a ETE -- Estação de Tratamento de Esgoto. Com  a 
defesa foi apresentado o levantamento fotográfico mostrando o 
momento do carregamento dos resíduos da Linha Verde. 

Há no local outro veículo com carroceria preparada, que 
possui inclusive urna cobertura de lona telada, destinada ao 
recebimento das partes que não são próprias para o consumo, tais 
corno, barrigadas. Ali também são depositadas as vísceras ou partes 
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não recomendadas para o consumo pela inspeção sanitária a cargo 
dos profissionais do IMA. O veículo fica estacionado em local 
apropriado e devidamente dotado de canaletas interligados à ETE. Os 
resíduos caem diretamente sobre a carroceria, não permitindo 
qualquer contato com urubus e etc. 

No que tange aos resíduos oriundos da salga de couros, 
e também o chorume gerado nesta etapa, o local da armazenagem é 
dotado de canaletas interligados à ETE. 

No meio do galpão de salga de couros tem uma 
tubulação destinada a coletar o chorume que se forma neste local. O 
piso da salga de couros e o pátio no entorno deste setor, por vezes 
inspecionado sem qualquer reprovação, é todo pavimentado e 
impermeabilizado com cimento grosso, sendo impossível ocorrer a 
infiltração no solo, como apontado no Auto de Infração e nunca 
detectado anteriormente. 

Em outras vistorias realizadas pela Supram-ASF, 
comprovadas pelos documentos juntados, foi comprovado pelos 
fiscais que as condicionantes estavam sendo cumpridas. Além disso, 
corno comprovado pelas cópias anexadas, mensalmente está sendo 
enviado ao órgão próprio, relatório de monitoramento dos efluentes 
industriais. Nenhuma reprovação ou orientação em sentido contrário 
do que vem fazendo lhe foi passada. Contudo, sem apresentar 
contraprova dos fatos certificados nos relatórios que recebeu, a 
fiscalização, levando em conta tão-somente a cor da água de uma 
das lagoas, afirma categoricamente que a ETE não cumpre 
suficientemente suas finalidades. Ora, isso é uma presunção que não 
pode prevalecer contra o que cotidianamente vem sendo provado. 
Não há que se falar em resultado de uma apuração, mas, sim, de 
declaração. 

Do mesmo modo, não obstante os termos e 
reconhecimentos expressos nos relatórios antecedentes elaborados 
pela fiscalização, afirmam agora, para dar suporte à multa e à 
negativa no pedido de renovação da 1_0, que as condicionantes 
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fixadas por ocasião da licença não foram ou não estão sendo 
cumpridas. 

Hoje, mais do que antes, quando o poder prevalecia 
sobre a razão de direito, é preciso impedir que as pessoas não sejam, 
arbitrariamente, sacrificadas pelas autoridades administrativas que, 
não raro, valendo-se das prerrogativas que têm, dela se valem para, 
em nome do Estado, imputar obrigação de pagar multa em valor 
exorbitante com base em fato atípico, baseando-se simplesmente no 
que pensam e acham sobre determinadas circunstâncias, como se 
estivessem, desse modo, agindo na defesa de interesses públicos. As 
prerrogativas que a ordem institui a favor do Estado não podem ser 
utilizadas como suporte na prática de atos ofensivos aos princípios 
ditados por essa mesma ordem, como é o caso do principio da estrita 
legalidade a que se sujeita o titular do direito na formalização da 
cobrança de qualquer penalidade. 

Ao mesmo tempo em que se bate pela dignidade da 
pessoa humana como fundamento máximo do ordenamento, em 
qualquer de seus segmentos, adota-se, também, nos mais diversos 
setores do direito, mesmo nos que constituem o chamado direito 
privado (onde deveria reinar a autonomia e a vontade soberana do 
indivíduo, em nome da liberdade, sem a qual não se pode pensar em 
dignidade de homem algum), a defesa ostensiva da supremacia do 
público sobre o privado, do interesse social sobre o individual, corno 
se empreendimento não tivesse cunho social algum. Ergue-se aos 
poucos um leviatã que ninguém consegue definir com precisão e cujo 
desenvolvimento não se tem corno antever aonde chegará. 

Para servir ao indecifrável senhor, cuja identificação se 
contenta com rótulos apenas (social, coletivo, público etc.), o 
indivíduo 	razão de ser da sociedade, do Estado e do direito - cada 
vez [WS se anula e mais apreensivo e inseguro se torna. 

Em razão da elasticidade das normas, prindpalmente 
das que tem como propósito aplicar multas pecuniárias e, por 
conseguinte, aumentar arrecadação, cada vez mais se coarcta a 
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liberdade das pessoas, sem embargo de o Estado se declarar fundátto---
na livre iniciativa individual. 

Aos poucos, sob pressão das leis e das autoridades 
cada vez mais revestidas de poderes contra as pequenas empresas, 
que não recebem assistência e orientação de como proceder diante 
da complexidade e subjetividade das normas, principalmente das que 
regulam a proteção e preservação dos recursos ambientais, são elas, 
então, sob alegação da prática de irregularidades, que nem sempre 
são comprovadas, forçadas a deixar de existir ou a passar para a 
clandestinidade, em razão da impossibilidade de cumprir as vultosas 

010 	
e complexas obrigações que lhes são impostas, inclusive o 
pagamento de exorbitantes multas. 

Como princípio, a lei continua a prevalecer como 
garantia máxima de liberdade e independência das pessoas diante da 
sociedade e do Estado que a representa, porque de seu império nem 
este escapa. Continua a ressoar magnificamente a máxima 
fundamental do Estado de direito: "ninguém será obrigado a fazer ou 
deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei" (CF, art. 5°, 
11). 

No entanto, o que menos se vê no pensamento jurídico 
dito pós-moderno é a preocupação com a garantia fundamental da 
legalidade. Advoga-se ostensivamente a supremacia de valores 
abstratos, por engenhosas e enigmáticas fórmulas puramente 
verbais, que simplesmente anulam a importância do direito legislado 
e fazem prevalecer tendenciosas posições ideológicas, sem preceitos 
claros e precisos que as demonstrem genericamente e, por isso 
mesmo, permitem ditar por mera conveniência do intérprete e 
simples prepotência do aplicador o sentido que bem lhes aprouver 
nas circunstâncias do caso concreto. 

Direito não é mais sinônimo de lei, e norma ou preceito 
não mais se distinguem dos princípios. Assim, em nome de pretensos 
princípios, que muitas vezes não se sabe se existem realmente nem 
de onde foram extraídos, se cria todo um clima de permissividade 
para o aplicador do direito. Totalmente descompromissado com a lei 
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ditada pelo poder legiferante instituído, este procura a regra a aplicar 
no caso concreto onde bem lhe convier naquele momento, ou onde 
bem entender, pois fora do preceito explícito da lei, sempre haverá 
algum raciocínio, algum argumento, alguma justificação para explicar 
qualquer tipo de decisão. 

Na hipótese em comento, sem o apontamento de um 
fato objetivo qualquer definido em lei como sendo uma grave e 
iminente ameaça ao meio ambiente ou às pessoas, valendo-se tão 
somente do que pensam e acham sobre o que viram, os credenciados 
para realização da vistoria no empreendimento o acusam de estar 

• 
cometendo ilicitudes graves, exigindo o pagamento de exorbitante 
importância a título de multa. E o que é pior, suspenderam as 
atividades da empresa. 

Note-se que, providencialmente, agindo como se 
tivessem competência legal para declarar, os diligentes consultores, 
contrapondo a tudo e a todos que anteriormente vistoriaram o 
empreendimento, sem apontar objetivamente os fatos que os 
levaram a tais conclusões, de modo a permitir a prova em contrário, 
simplesmente afirmaram que estava ocorrendo à prática de 
irregularidades e aplicaram a multa. Com  isso, retiraram o direito de 
defesa da acusada, em notória afronta ao que dispõe a Lei Maior em 
seu art. 50, LV. 

Diante do acima exposto, rogamos aos ínclitos 
Julgadores deste recurso a reavaliação das razões expendidas, para 
que, seja cancelada a autuação por falta de prova e fundamentação 
jurídica, haja vista que o empreendimento cumpria as condicionantes 
da licença ambiental, e não havia, até o momento, recebido nenhuma 
orientação para proceder de maneira diversa. Nunca teve e não tem 
intenção de agredir o meio ambiente, mas, sim, de manter as 
instalações aptas e de acordo com a legislação vigente, o que é 
indispensável para que seja aprovada a renovação periódica da 
Licença de Operação. 

3 - DO DIREITO 
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A Requerente exerce atividade economicamente lícita e 
prevista na própria Carta Política, como se infere da leitura do art.170 
da CF, essencial à manutenção e ao progresso do Estado, não se lhe 
podendo aplicar uma penalidade tão severa, em detrimento de uma 
quantidade significativa de pessoas que dependem dos serviços ou da 
remuneração que percebem periodicamente, em razão de simples 
presunções, fincadas tão somente em circunstância momentâneas, 
como é o caso do furo no cano e a falta da bola nos reservatórios de 
água, passíveis de correções imediatas. Não são estas, salvo melhor 
juízo, as circunstância que o legislador exige na configuração de 
grave e iminente ameaça ao meio ambiente e/ou às pessoas, para 
suspensão imediata das atividades. 

O Decreto 44.844/2008, que regulamenta as leis que 
instituíram a proteção, conservação e melhoria do meio ambiente no 
Estado de Minas Gerais, prevê: 

"CAPÍTULO VI — Das Penalidades 

Art. 15 - Será excluída a aplicação da penalidade 
decorrente da instalação ou operação de 
empreendimentos ou atividades ambientais e hídricas, 
anteriores a publicação deste Decreto, sem as Licenças 
Ambientais, ou AAF ou outorga de uso de recursos 
hídricos, pela denúncia espontânea, se o infrator, 
formalizar pedido de LI ou 1_0 ou AAF, em caráter 
corretivo, ou outorga pela utilização de recursos 
hídricos e demonstrar a viabilidade ambiental do 
empreendimento ou atividade. 

§ 10  Não se considera espontânea a denúncia 
apresentada após o início de qualquer procedimento 
administrativo junto à SEMAD e às suas entidades 
vinculadas ou medida de fiscalização relacionados com 
o empreendimento ou atividade. 

§ 40  Na hipótese de formalização tempestiva do 
processo, os efeitos da denúncia espontânea operarão 
até obtenção da Licença Ambiental, AAF e outorga." 

No caso em debate, a vistoria foi levada a efeito para 
instrução do pedido de renovação da LO, portanto antecedendo ao 
ato de apuração das anormalidades apontadas como motivo da 
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autuação, as quais, pelo teor da norma acima, deveriam ter si 
objeto de orientação e ordem para adequação, e não de penalização. 

Assim, percebe-se, pelo sentido do dispositivo 
regulamentar, que o legislador prefere a cooperação das pessoas na 
solução dos impasses que a aplicação de multa. 

Não obstante as razões e pedido de prova lançado na 
defesa, percebe-se que nada foi pelo menos avaliado, significando 
dizer que julgamento, com fundamentação da resposta, é o que não 
houve. 

• 4 — DOS PEDIDOS 

Provado que o fato típico sancionatório não se acha 
devidamente comprovado, requer: 

1) Seja decretado o cancelamento da multa e, se for o 
caso, ordenada a expedição de orientações para 
realização das correções dos defeitos acaso existentes; 

2) Em caso de qualquer dúvida quantos aos fatos 
alegados pela fiscalização ou na defesa, que se digne 
de em nomear em caráter de urgência, um perito 
imparcial para fazer uma vistoria no empreendimento, 
quando, então, restará suficientemente comprovada a 
ausência de qualquer risco grave de poluição 
ambiental. 

3) Que seja ao final, após a produção das provas que 
se fizerem necessárias, julgada procedente o recurso, 
ordenando o cancelamento das penalidades. 

4) Alternativamente, por se tratar de microempresa 
que nunca se negou a colaborar com os órgãos 
ambientais na solução dos problemas advindos de sua 
conduta, valendo-se do princípio da oportunidade, caso 
a multa não seja cancelada, o que se admite apenas ad 
argumentandum, requer aplicação na solução do litígio 
do que dispõem os artigos 68 e 69 do Decreto 
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OlfRAC40 ,, 

F LH  

1(2  *".° ce": • .‘ 
• 1"" 

Rug.9  

hance 

44.844/2008, com a consequente suspensão da multa 
ou redução do seu valor ao mínimo permitido. 

Nesses termos, 

Pede e aguarda deferimento. 

Divindpolis, 08 se maio de 2017. 

Tiag 
0*A' 	*  

a Meneses 
125.129 
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FOL,H4.5.,  

"TERCEIRA ALTERACAO CONTRATUAL" ,k17; "FRIGORIFICO 	CHAPARRAL LTDA-ME" 
"CNP,I 05.132.646/0001-46" 

vA.NessA DAYANA CAMPOS, brasileira. sciteir-4, 	 nJtdral de Df,iinopolis mG, 
nas,;-..-ida aos 19f0411PaS. Cartea de Identidade - MG-13.97$..VW 	 Públea de MG. 
CPT-067,331 5g6.78 residente e dQrnciliada nesta cidade de givii,..4cy,.in-MG, a Rua 	n' 1 220. Bairro 
Sào Judas Tadeu, CEP 35.501-2Z59 e VANESSA SILVA FRANCISCO; braslwita.'ernwesára solteira, nascida ' 
,3c.s 0.6104/1954. natural de Trës Corações-.4G, Carteira de Identidade - MG-12.675 402, expedida pela 
Sec.Seg.PUblica de MG, 	ns 520 17 residente e domicitiada nesta cdade de Divinbpofis-MG à Rua 
Mjria8!..,3  2.061, Bairro São .1r)e. CEP 15.50'!-250. com contrate inicial e aiteraçbeS registrados e arquivados na 
.Lnta Comercia; Co Estado de %1 ,nas 	 e datas.  contrato Sob o n 3120650400-0, em 2410512002, 

Elleração sob o n' 2793;i1 	02r07f2,'....'J..' 	alteração sob o n'• 3t.53003, em .2310612006, resolvem pelo 
present( altere,lo e o azern baSea105 nas 	 clzà,A.,sues e condições 

CONSOLIDAÇÁ01 - 	 resokiern os ,J:LK;,;1Ç:s zonadlidar e Comrató Sociá:.1 
zer7n.'ács contránla s em 	 -,mando iegai emanado do Cod!go Ci.. 1 e; rv) 10406/2002, 

asslr nova edução 	 ctratuais. passando o contrato Scca1 Cons.c.,\Udado a vigorar com 
a seguinte redação: 

PRIMEIRA) -- A sociedade continuará girando sob 9 denominação empresarial de 
"FRIGORIFICO CHAPARRAL LTDA-ME", com sede e foro AvenLda Governador Maurães Pi.nto n' 2 550, 

om Nrreró,  cEp  
SEGUNDA; 	aLeceee .Jonvivara ded:ra.-/-se ao, barna; cio atabaasta de cafres DO,,,•I'S 

es Sub-prO0dtC, 5 0.. 	15 O 5UflOêivstaç0e de Serviços de industnalizaçâo de abates de bcvnes e 

TERCEIRA, 	E adriv.ido na eciedad,.. MARIA HELENA TAVAR,ES„ 	sepad;.4J•,, 
ernprevr. --, 	Ydrqlr 	Divinópolls-MG. nascida aos 23111[1961, Carte,ra 	ijEnciciace 

S72 

	

	 CRiA de MG. CPP-045.026 656,7:.4, residente e d>,,rr.,ciu,"1 no :-;:dade de 
Brandão n135.. Bairro Barre,go, CEP 30 640-020 e MARIA SILVA 

I  	 re,oinle universal de bens. empresária naturw de Carcaça° do Para-MG, 
M,.(-35.25 ?,09 expedida pela Sec.Seg.Putca de MG. 

• neste edade de DwIndpoiis-MC a RUU NAUrae, rr 5 03 ?aluo Sãs I, 

VANESSA DAYANA CAMPOS,  pessuidQra de 12 WY:: =_ILldtat,' 	UUDU,  I 
mil reais), cede estas e as tcansfere para a quQtst.a, MARIA HELENA 

; 	E-55 "\ SILVA FRANCISCO, pasSuá0fa i.S 	zy..cr.as dc c.aptale 1 O dt,`,::'- de 
2 2slas e as ti a?siere para a quotista MARIA SILVA FRANCISCO: as quoustas 

VANESSA DA (ANA CAMPOS e VANESSA SILVA FRANCISCO retiram -Se neste momento da SCCIedade, 
receber.dd das ,,-.‘r:es oannanecentes, plena e geral quitação para nada mais ,ecIamar cem 

.• 	a esta venda. f'.ca.n...io assim 3 nova distribuição do capitai acciaI neste ato 
Sócios 

MAR1A HELENA TAVARES 
I  MARIA SELVA FRANCISCO 
j SOMA 	 

0111N•:- - 
, 

   

12_000 	R$ 12.000,00 
13.000 	R$ 8,000,00 
20.000 	R$ 20,000,00 

.1 3702 sendo 

   

   

  

SEXTA'', 	 de,c,  dderâc 	 a ter ('..rOS 
'Toa assegurado, em 	 e preço, dlreitode 

prefereacaa para sua ai., 	se postas à venda, forrnelizancio..-; 	a cessão delas, a alteração 
'perlinere 

 

   

       

  

VANESSA  DAYANA CAMPOS 
	

SILVA FRANCISCO 

Ltç•  
, MARIA HELENA TAVARES 	 MARIA SILVA FRANCISCO 

 

   

   

       

       

       

Quotas Valor Total 



SÉTIMA4 	respertSaDilInae dC: oade sacia é restrita ac 	suas d:Jons '-naS to n•,;:sporiderr,  so:lbariamente pela ir,legralização do capital social 
Parágrafo único - Conforme estabelece o artigo,  1 054 cornado com o artigo 997, Viti, do 

40Gi2.002. c,S sócios não tesponderão Sk3t.,,,sdiarámer.te peias obrigações sociais 
OITAVA)  — A administração da sociedade:  será' o rn 	pelós .otistas ,MARIA HELENA ! TAVARES,  e MARIA SILVA FRANC!SCO,  com poderes e 	 oL em 

c.orq..into todos os documentos e papes da sociedade, autonzando o use Je nome einpreàánal vedado: no 
enta-ita, em atividades estranhas ac -ntetesse social ou ass-xnu 	 oi.1,,.41duer dos ; 
duot stas du de terce.reS Lu iuce. .,:'; onerai ou alienar bens :moveis ;da 	 - 	do dutro 

NONA i - Fii; 	 tiberaçSes, Os secics adotarão órefere,:rience a forma estabelecido no 
dó Aligo ' lr2 	 . 	Lei n'. 1.;:s 406:'2002 

DECIMAI 	—nino de cada eXerCÁCW em 31 de Dezembro: o administrador prestara contas 
justificadas de sua adrninistraçao precedendo a elaboração dc inventário, do balanço patrimonial e do balanço 

lde resuitado econômico, cabem:to aos sõds, na proporção de suas quotas, es lucros ou perdas apurados. 
DECIMA PRIMEIRA) - Nos quatro meses seguinte ao terrin, io do exerCitio social, os secios 

_deliberarão sobre as contos e designarão administradores), quando torci caso 
DÉCIMA SEGUNDA)  — Os sadios poderão de comum acordo fixar uma retirada mensal e r. 

i de -Pró-labore" observada, 	itcoosições regulamentares pertinentes 
DÉCIMA  TERCEIRAJ — Falecendo ou interditado qualquer 	a sociedade continuara suas 

' aLvidedeseerti 	herdeii 	• i..ores e o incapaz não sendo possível ou ide est roo interesse destes ou Caís 
. socos) remanescentetsj 	veie de seus haveres sT*a apurado e .uouidadó com base situação patrimonial da 

1.::,,c.:etiaoe, à data da ressaluçad, verif.caida em balanço especialmente levantado 
Parágrafo úrtko --O mesmo procedimento será adotado em ciAros casos em que a Sociedade 

se resoivaem elação ao si,- 

DÉÇIMA QUARTA} — Os auh. ristradores, declaram expressamielte ,sot A penas (ta ;e,  que 

	

.‘ 	2.,e,-,mistraçáo 
'11 oatgrn', 	

artigo 
unrrie 	;  

- 	 r.i.: 	c;tie por 
,-,; 	3cei 

DECIMA 'SEXTA) 	ida &s to u foro da cidade de Dii,;.r:Opçils-M(.3 iinr3 'eeco e e 
c:i.i1iipriP:te.-11.,:.J..y:s1;reitese c.ibi,(:,:tfes resultantes deste contrato. 

E, por assim estarem lustos e contratados, assinam o presente instrumento era CI.Iir,trési vias ce 
e teor, indo aV' via para o arquivamento da Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, e a 

:irae devolvidas a firMa ciara uS0 dos dualistas 

IDwroaans, 27 de Setembro de 2.0 -12 

      

, 	 , 

VANESUA SILVA FRANCISCO 

 

       

       

       

VANESSA DAYANIA, CAMPOS 

     

/Et,'  
MARIA HELENA TAVARES 	 MARIA SILVA FRACISCO 

4UNtA COMeRMAL DO ESTADO DE MINAS GeRA1S 
crtanco o -tkoolno W.10)04.0,495&475  

12ilia012 
oluumworr.Oestomum LTQA MC, 

éscorovaco: 12j5S8-2144  

d-iyàscAlt 



REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
Contai cá de Divtnopolis - Estado de Minas Gerais 	Livro; 0326- 

1' OFICIO DE NOTAS - TABELIONATO MOTA 

Folha :127 
Gonzaga Mota 	Renata Antonasce de Paula Mota Tabei+ão Tahelià Substituta 

1 ftdsiad': 
o bastante que faz: Frigorifico Chaparral Ltda-ME, na forma 

iLntO este público Instrumento de procuração vem que aos trinta  
nairi do ano de dois mile ttze 131to5n013) nesta Cidade e Comarca de 

Minas Gerais, em meu cartório perante mim:  Tabelião, compareceu 
i:GPATE:- Frigorifico Chaparral Ltda-ME, pessoa juridica de Direito Privado, 

Av Governador Magalhães Pinto. 2.550, Bairro Niteroi, Divinópolis-MG. 
P j sob o número 05132 645/0001-46, neste ato representado por Maria 

co,brasileira. casada,. do Cr,l 	residente e domiciliada na Rua Munia& 2.061, 
Tadeu Divinópolis-MG, inscrita no CPF sob n° 876.990.876-15, portadora •:23 309 S S.P/MQ conforme Terceira Alteração Contratual datada de 27 de 

Registado na JUCEMG sob 	4956475, em 12/11/2012, que fica 
esente identificada como sendo a própria de quem trato através da 

da, do que dou fé E. em minha presença pela Outorgante me foi 
E CONSTITUI SUA BASTANTE PROCURADORA: Valeria Silva 
solteira, maior, comerciante, residente e domiciliado. na Rua ibri•ite 

Divindpolis-MG. inscrita no CPF sob n' 876 991 176-20. portadora 
5 2/MG, 1).- com poderes para assinar propostas ou contratos de 

e movimenta-ias; emitir e endossar cheques, fazer retiradas 
delitc.s transferências e pagamentos por meio de cartas, 
contas e requisitar talões de cheques para uso da trma 

ou reapticar, abrir, movimentar e encerrar contas bancárias 
•':tiento Lrancàric,,, instituição financeira. cooperativas de créditos

anro 

	

	 , 
do Brasil SiA.; com base na Lei Federal n° 6952. de 06/11/1981, 

importâncias devidas a firma, assinando os necessários recibos e dando 
ace:ta-  endossar e avalizar letras de câmbio, emitir, endossar. aceitar e 

ar e avalizar notas promissórias, descontar, caucionar e 
ia dupfica(as j  letras de cambio e notas prornissrlas 

ratos, propostas e borderos; podendo ainda assinar contratos 
aturas e todos os documentos relacionados á exportação e 

fazer contratos, estipular cláusulas e condições, fixar preços; 2)-
tpdos os negócios da firma outorgante. administra-les pagar 

eceber contas; comprar e vender mercadorias, prorpc.- 
ciando recibos e quitação: assinar toda a correspon, 

gida aos baniras, dando instruções sobre ítLlou auto; 
'regaçoes ao venclrnento ent;egas. franco de pagíJn 
for: assinar Alteração Contratual. representar a firrra 
ias, Municipais, autárquipas. cartórios em geisi 
FEAM). INSS JUNTA COMERCIAL, DETRAN, nos 
,presa de Correios e Telégrafos, Corretoras;  SinCra 

	

	 , 
Federal e ainda Administração Fazenclaria., podendo resoiver 
re requerer blocos de notas fiscais: requerer, recorrer, juntar. 

taie drsp 	ernoregados; representa-ia perante a Justiça • 
ii,dquicir, negociar, ceder ou de qualquer forma, 

lhos: acordar concordar, transigir, constituir, 
ara o foro e pratic,ar todas e quaisquer atos 

inclusive suostabelecer corri ou som 
isatiza peJos seus atos. junto aos Órgãos 

de que dou fé e me pediu este 
presença de testemunhas 
iC cartono Clie a diaitei Eu 

enisa" 
.eira, auxr!ia 
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OPiC10 DE NOTAS - TABELIONATO MOTA 

Folha 2 
álan'.&o Luiz Gonzaga Moto 	Renata Antonasce de Pausa Mota‘t 

"T3beg Substdutà 

Trasecio 
ENCONTRA FM BRANCO. Protocolo 0(431677. 

• 

t s Mac,à,  
" 	E ser ente 

• 
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°Fiel() DE NOTAS - TABELIONATO MOTA 
rolha . 127  

Marceto Ltiii. Gortlaga Mota 	Renata Antonasce de Pauta Mota o 	, r 
Tabt"ea  S 

	

	 5, ub$tituta 
: 

, 

, ,.., _• ,f-ro,curaçâo bastante que fuz: Frtgorifico Ctvaparral Ltda-ME, na forma 
-:;,:daixt), 

rtirrterlto de proctrro,çá- . '• 	..,-, tsi.. -.. 	: ':•,, -s,  ., ti 
CiO jirL,  '!C 'I " ' 	'' 	'- -ere (31,05/2013:. 	• 	• , 	-, ' 	, 	— •' 	i',"..,  

	

•• 	- 	: 	: 

• 
N 	J :-,1•.•:;43 o 	 • -1 • 

,•••;,dslieira, 	 • 	,••• 	 , 
• • 

• ;,',•••• 	S 	cfpnr",-.'• • 	.• 	 • 
I;) 	Regp.:„,trnelena ...11.J(.:,t 	st - .• 

,•• 	, 	 •t• 	 • 
• • 	,tr,ertict.•st:irtiada 	que dou te, 	 - 

..ir.fat...1A E CONSTITUI SUA BASTANTE 	 Valeria StIva 
solteira, maior, conlarciante, residente e dore-d nr RI.ta 

• or, Divinópot'è$,-ritG, inscrita no CPF sob rt,' 876.991 176-20 portadora 

	

5 S 2!ti,,1(3 1:i- com podere.5 para at.",-r.-.•!' 	propostas rto r.entraloS 
- 

rc 

- 
',"•p0Sta:"., 

. 
:;1+ 	c" 	esttí)',i•iw c'iaLisi,,las e rcniçc 

	

os .-terjôe,105 da firma outorgantf.i, ad.ti 	t 
r ,-.-ic.-ett,er contas, comprar e vender moi, 

-- :3nrio recibos e ot..ntação assina'ii a coriesL. • 
aos bancos ciando instruoõe:s 

• on vencirreritci:  entregas. 
-- 	2 	 Alteração Contratui repre'sent:.'c. 

Municipais, autárgt.iicas, cartórios em - 
EAt,l) 1t,7SS JUNTA COMERCIAL. DETR;;,'. 

f\C„irfVraC;;j0 F'Ázenk.la,.'•'... 	, 
Licccsde ;-"'.r.'zï..3.5 	 • i; 
eroptE?gade.t,•;, represerItá.ia perantç 

nderai, atiquiw. nogrJoiar, oeder oi,•• •••1.-  . 	t'•et 
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.A través do presente instrumento particular de mandato, FRIGORÍFICO  
CHAPARRAL LTDA EPP, inscrito no CNPj sob o n° 05.132.646/0001 — 46, 
CNAE: 4623-1/02, estabelecida na Avenida Governador Magalhães Pinto n° 
2.550, bairro Niterói, Divinópolis/MG, CEP 35.500-220, neste ato, por sua 
representante, legalmente constituída, VALÉRIA SILVA FRANCISCO, 
CPF/MF 876.991.176-20, nomeia e constitui como seus bastantes procuradores os 
advogados: TIAGO HENRIQUE COSTA MENESES, inscrito na Ordem dos 

• Advogados do 'Brasil sob o n° OAB/MG 125.129 e LUCAS A. GONTIJO 
AMARAL, inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil sob o n° OAB/MG 
127.361, e todos com escritório profissional situado na rua Pernambuco, n°559, sala 
704 Centro, Divinópolis-MG, outorgando-lhe amplos poderes, inerentes ao bom e 
fiel cumprimento deste mandato, bem como para o foro em geral, conforme 
estabelecido no artigo 105 do Código de Processo Civil, e os especiais para transigir, 
fazer acordo, Firmar compromisso, substabelecer, renunciar, desistir, reconhecer a 
procedência do pedido, receber intimações, receber e dar quitação, praticar todos os 
atos perante repartições públicas Federais, Estaduais e Municipais, e órgãos da 
administração pública direta e indireta, praticar quaisquer atos perante particulares 
Ou empresas privadas, recorrer a quaisquer instâncias e tribunais, podendo atuar em 
conjunto ou separadamente, dando tudo por borm e valioso, com fim especifico 
para apresentar recurso em face da decisão proferida no Processo 
administrativo n" 463939/17, relativo ao AI n° 032/2009, Oficio n° 587/17 em 
tramite perante a SUPRAM da comarca de Divinópolis — MG. 

Divinópolis-INIG, 05 de junho de 2017. 

FRIGORIFICO CHAPARRAL E P, na pessoa de sua representante legal 
VALERIA SILVA FRANCISCO 

End: Rua Pernambuco, n9 559, sala 704, Centro, Divinapolis/MG - Contato: (37) 
3216-3043 
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