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Auto de Infração n.: 006601/2016

Processo: 446351/lg

AIJ'[O POSTO pERIM LTDA.. sociedade comercial.
portadora do CNPJ 7r-22r.600/000r-2g. com endereço na Arenida Minas Gerais. g57.

centro' no municÍpio de Govemador valadares / MG, já qualiÍicada nos autos do auto
em epígraÍê. por seus procuradores in fine assinados. vem. respeitosamente, perante v.
Exa.- apresenrar RECLTRSO DA PE§*ALIDADE APLICADA, lastreando_se nas
relevantes razões de fato e de direito adiante alinhavadas:

I. Dos FATos

C) posto revendedor acima mencionado fora autuado por agente
momento em que se lavrou auto de infração datado de 14/04/20t6

consubstanciando a infração descrita como

ambiental.

'Descumprir condicionantes aprovadas na Licença deOperação inclusive planos de controle ambiental, Oe mãOiOa"mitigadoras, de monitoração,_ ou equivalente. or-árrpii_f 
",Íora do prazo frxado, se nao constatada a existência depoluição ou degradaÇão ambiental.,,
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Para a infração designada sob o n.o I no auto de infração, qual

seja. aquela correspondente ao código 105 do Anexo I do Dec. 44.844108, a FEAM

aplicou a muha de R$ 33.230.89 (trinta e três mil duzentos e trinta reais e oitenta e nove

centavos) e pena de suspensão das atividades.

Mesmo protocolizada defesa administrativa com exposição de

fatos que invalidariam a aplicação punitiva, o Superintendente da SUPRAM-LM

manteve aplicação da penalidade de multa e suspensão das atividades. A pena de

interdiçào não pode prosperâr. tendo em ristas a obtenção da Licença de Operação

002/2018. \'igente ate abril de 2028. A multa. por sua vez, também contem vícios e é

passivel de anulação. conforme será perfilhado.

Inlorma ainda que. mesmo com a publicação do Decreto

47.3832018. o empreendinento foi autuado e julgado com base no Decreto 44.g14109,

sendo este o diploma que der e orientar as razôes recursais.

Assim. em que pese o renomado coúecimento jurídico e

tecnico deste órgão. a infração imputada ao empreendimento deve ser julgada

insubsistente. consoante demonstrado nas razões abaixo aduzidas. Comprove-se, pois:

ll - Dr Derese

II,I _ DOS VÍCIOS EXISTENTES NO CURSO DO

PROCESSO_ ALJSENCIA DE INTIMAÇÀO E VIOLAÇÃO DO DEVIDO

PROCESSO LECAL,

Inicialmente. faz-se mister elucidar que existem pechas de

irregularidade no que conceme o direito de publicidade dos atos administrativos que

deve ser concedido pela Administração pública. os quais garantiriam o direito de defesa

da empresa-recorrente.

Isto porque. a empresa não fora intimada para da realização de

audiência dc julgamento do processo. e tão pouco dos pedidos de prova e apresentação
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t,
de alegaçôes Ílnais. consoante determina a Lei Estadual 14.18112002. Com efeito a r

decisão da FEAM constitui verdadeiro cerceamento de defesa.

A Lei Estadual 14.18412002 determina. em seu aÍigo 40, dentre

outros- que qualquer ato do processo que acarrete em ônus. sanção ou afete direito

enseja intimação. o que de Íato é caracteriza a situação de julgamento. mormente aquele

que aplica multa.

O artigo 36 da tei Estadual 14.18412002, por sua vez, determina o

direito do administrado de produzir alegações no prazo de dez dias, de forma que deve

ser intinado para tanto. porem nenhuma comunicação fbi feita à empresa autuada.

Ademais. o artigo 50 do mesmo diptoma legal. assegura o direito de produção de provas

r1o curso do processo administrativo, o que foi desconsiderado pela renomada Fundação

Estadual.

Destarte. a imposição de multa em Íunçào de julgamento e a

produçào de provas e alegações representan situações que. por lorça das determinações

legais citadas. ensejam intimação. com todos seus requisitos legais.

Tendo em vista a omissão do poder público neste sentido, não

foram atendidos os requisitos legalmente exigidos, de forma que houve

cerceâmento ao direito de ampla defesa e contraditório do empreendimento e

afronta ao princípio da pubricidade, devendo ser decrarados nuros todos os atos

subsequentes ao r'ício do processo administrati'o acima apontado, sob pena de

afronta aos principios constitucionais radicados no aÍ. S. II e aÍ. 37, caput da
Constituição da República de 1988.

Resta claro, portanto, que houve vícios insanáveis no curso do
processo, o que causou sua contaminação por completo, não sendo válido o
resultado final deste, qual seja a aplicaçâo punitiva.
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JWII.2- D.r, AL sÊNCrA DE MorrvAÇÀo - DupLA pL,.-rÇÀo

Ainda que. de forma hipotética e por amor ao debate. presuma_

se que hou'e descumprinienro de condicionantes da Licença de operação 09g/200g, não
pode o presente Auto de InÍiação produzir efeitos.

Isto porque, o parecer único do SIAM causou o indeferimento
da renot,ação da LO. única e exclusivamente por entender que teria havido
descumprimenlo de condicionantes daquela licença. Isto imprica em ingresso com novo
processo de licenciamento corretiro, acarretando em majoração da taxa de análise de
licenciamento e outras medidas como assinatura de Termo de Ajustamento de conduta.

Ou seja. não se môstra cabír.el aplicaçào de multa pecuniária.
u,,,ra 

'ez 
que e\enlual indel'erimento da renoraçào <1a Lo já consiste em sanção. o

ordenamento pátrio I eda a dupla punição pelo mesmo fato.

Inclusive, em face a tal ocorrência, foram Íirmados dois
Termos de Ajustamento de conduta: em rs/04r20r6 e em 29fiu2017, Neste
segundo TAC (fls. 02), ficou consignado o amplo cumprimento do primeiro.
Inclusi'e, tâmbém decrarou a FEAM que a demora na expedição de LO decorreu
de morosidade do próprio órgão, sendo que o empreendimento adotou todas as
medidas cabíveis para regularização.

Dianre disto. o posto autuado Íbi punido, mesmo adotando as
medidas a seu alcance, conrorme reconhecido pela autoridade sancionadora. ou seja,
além de ter que reingressar com novo processo. firmar obrigações adicionais em TAC e
custear,o'as taxas (mais onerosas). sofrer com demoras as quais não deu causa, ainda
eriste indevidamente aplicaçào da pena pecuniária.

Há, portanto, existência de uma ilegalidade insanável que
culmina na nulidade da autuaçâo: o bis in idem-
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O ato administrativo que culminou na autuação do posto revender
Í'oi' portanto. ilegal. passír'er ser anulado pera própria administração. dado seu poder de
autotu(ela.

Isto porque, a SUpRAM incorreu em dupla punição e áis rz
,í/ern. consoante j urisprudência pacificada dos tribunais auÍoizados. litteris;

?DMINISTRATIVO, PROCESSO CIVIL, POLICIAL MILITARSEM_-ESTA.BILIDADE EXCLUÍDo oos -ôÚÁõnô§ 
oncoRpoRAÇÂo TLEGALTDADE oo nió-noü'íi.irãiãÃrrvo

DUPLA

1__ sE EM ur\, pRtrrErRo MoMENro o 
"oJ,Yfltàooaf_E_qlrE For IDA PELA pÀóàCÀ Ào"nr"rr,rlãiniçnoMrLrrAR coMo ApENÁvEL_ ApEuÁs õõü''"pilrsao

9llelçao ou sr rvr eLES rEpneervóaô õõ''in,r prjinoo,
yg^sJBA sE DESpRovTDA oe nupnnó ieon"L ôi_re]irvospEl_9r!_ A pRopRrA nourrursrnnÇÀo ntütjn"-À^sunTNTEReRETAÇÃo ANTECEDeNTe' É 'Êüü ^r,,rnrs

95I\.YFyENrE o tMpurADo cor,i] o iróir.rólnnrer.rroPERMANENTE.

l_...!,l!Fgru o Aro ADMtNtsrRAIvo QUE vtoLA osIl1l_clplgs Do NoN Brs rr.r 
- 

rôÉil 
..Ê^ 

oap R.o_po_Rc roNALr DAo E, erucearnoo' r.ro' 
-ÊÁixcíp-ro 

ooDEVTDo pRocESSo r_eoar_ sueÉier.riivó' tÀãiio"o s.,tNctso Ltv, cF/88).
3 - RECURSO pRovtDo. MAIORIA " (APELAÇÃO cÍvEL
?.ooreDF. ^Regisko 

do Acórdão n" 263459, Data doJursanrenro 25/10/)006. Oroào Julgador: euarta Turma Civel,Relaror: Estaram Nlaia. putlicaçâo no o.rü, titiiioi;pae.

IL3- Dos vÍclos coNTtoos No ATo ADMINISTRATIvo _ n»vgRrÉNcta NÀo
AeLTcADA _ ausÊNcre DE REeutstros DE vALIDADE.

Nào há motivação valida para aplicaçâo de qualquer sanção
administrativa. mormente multa

Nada obstanre, apenas para fins de argumentaçâo. faltamreqursltos para a lavratura do Auto de Infiação O empreendimento jamais foraadvertido

supostame

acerca das supostas irregularidades no que toca as condicionantes
nte inadimplidas ou apresentadâs com morâ.
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Nesta seara, o posto revendedor somente foi comunicado acerca

da suposta desconformidade no momento da fiscalização e do próprio indeferimento da

revalidação da LOC, o

Administração Pública.

que contraria os requisitos legais a que está adstrita a

A I.ei 9.605/98. que rege a aplicação de infrações

administrativas ambientais, prescreve que a multa simples somente poderá ser aplicada

em caso de negligência o, dolo e posteriormente à advertência sobre o suposto

descumprimento. Veja-se:

"An. 72. As infraçôes administrativas são punidas com as
seguintes sanções, observado o disposto no art. 6o:()
§ 30 Á-multa simples será aplicada sempre que o agente, por
negligêncÍa ou dolo:
I - advertido por irregularidades que tenham sido
praticadas, deixar de saná-las, no prazo assinalado por órgão
competente do SISNAMA ou pela Capitania dos portos, do
Mrnistério da Marinha;"

ln casu, o órgão aplicou a multa decorrente do auto de infraçào
antes de adl-ertir. em todas as ocasiões.

inegularidade.

posto revendedor acerca da supostao

Mostra-se insubsistente o auto de infração por contrariar as

condiçôes legais que impõe que as sanções administrativas somente podem ser
aplicadas diante de negligência e'oluntariedade do administrado e posteriormente à
advertência. Nenhum destes requisitos é verificado no caso em tela.

II 4- DA AusÊNCrA DE DELTBERADA INTENÇÀ. DE DESCUM'RTR ExrcÊNcras Do óRaÀo
PuBLrco - ITENS euE EsrÀo SENDo OBTIDoS AusÊxcra DE IMPACTo.

Impoftante ressaltar que o empreendimento é idôneo e
jamais teve deliberada intençào de descumprir com as condicionantes de sua Licença de
Operação.

jw
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O posto revendedor, ao contrário, contratou consultoria

ambiental para orientação e direcionamento de tudo que lhe seria cabivel no que

toca o Programa de Automonitorâmento pós licenciamento.

Importante pontuar que não existiu descumprimento intencional

de determinações do órgão ambiental, tanto que realizou as providências regulares que

estavan ao seu alcance para satisfazer as exigências do órgão ambiental.

1-ampouco houve desempenho ambiental insatisfatório, pois

a maioria das condicionantes foi cumprida de forma integral e tempestiva e nunca

houve resultados negativos nos estudos e demais medidas adotadas durante a
vigência da LO 098/2008.

E, lembre-se, o posto íirmou dois Termos de Ajustamento
de Conduta, tendo os cumprido de forma integral, o que foi reconhecido no
instrumento datado de 2g/ru2ori, não havendo qualquer irreguraridade no seu

funcionamento e controle ambiental.

Assim. o posto jamais teve a deliberada intenção de descumprir
norma técnica. Pelo contrário, sempre monitorou e adotou as medidas que lhe foram
requisitadas e jamais funcionou de maneira inadequada, sendo que o a empresa não
gera qualquer impacto ambiental e a suposta ausência de cumprimento tempestivo
de condicionantes não causou qualquer dano concreto ao meio ambiente e à

coletividade.

Ou seja, o desempenho âmbiental durante o licenciamento
fora satisfatório, r'isto que o controre ambientar fora rearizado e sempre apurado o
funcionamento conforme dos equipamentos e demais medidas de mitigaçâo de
impacto.

Istô rudo acompanhado por empresa de consultoria que tiúa
por escopo de contrataçào o atendimento tempesti'o às imposições do órgão, sendo que

-iamais houre propositada demora do posto autuado. que deregou as questões técnicas à

enlpresa especiarizada e habitada. Não existe obrigação regal de ser o empreendedor

t'w
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capacitado tecnicamentc para o gerenciamento ambiental, sendo que houve repasse de
tars execuções a profissionais aptos

revendedor. este

Não havendo culpa ou mesmo voluntariedade
não pode sofrer as sanções administrativas. Ambas.

do posto

doutrina e

"O Estado de Direito o
aroitrarreoadeJ 

-e"ã":,J,".rã'!ã"I1,"X" 
3'X,,"fflir#T%, jmas tambem conrra roda oroem oeãruiti"ii"o"oãrlíipãiroo ,observância dos drreitos e das garanttas individuais. Ora, noregrme 

'1urídico constitucional O"rã" port", no;uã11;;;*.,a República. a Democracia- e o Estado de Direito, não!:ti:" conceber rrala infraçoãs aiil r,"*,í"lli,"rr"oa mera voluntariedade. se
dolo do inÍrator.,,l m qualquer análise da culpa ou

,,Assjm, 
, 
a responsabilidade objetiva do suposto infratorpresumidamente inocenre até finat ;".,iãã__ii,,".ià?iadmlls.tratjllS (arr So, LVlt da CF) nâo p"á" ,J, ,"riOÃt,iã",O contraditório e ampla 

-Jeiás" 
g"rantem ao inírator odireito de infl uir efetivàm"r,t".-O",ioOo 

"n"".,- 
n;. ffi[ã;,o l.l::-":o administrativo. Se a decisão puder ser feitaobjetivamente, as garantias iitaã

mero esrorço.úi,J" o.j'..j,n oi.J,lÂl :;:"::li[ffJ;J; 0,"

Estào ausentes os elementos subjetivos essenciais à punibilidade:
dololculpa para que possa ha'er apricação punitiva efetiva. E, apenas por amor aodebate' ainda que houvesse alguma irregularidade. não há repercussão ambientalsigniliclr ir a que representa sse pengo e merecesse repreensão pujante com penapecuniária de tão alta monta. Especialmente quando. pelo mesmo motivo a empresa jpa
teve sua re'alidação de licença negada. possuiu TAC junto ao órgão com obrigações decumprimento de exigências que afastam penalidades o obtere Licença Coruetiva em1018. mesmo antes da intintaçào sobre a multa.

lurisprudência sào paciÍicas neste sentido. Ilustre_se. pois

,Xálti rl*''0" 
carcia. A sançâo no Direito Adrn inistrativo. São pauto: Malheiros Edirores Ltda..

;:jil:,Xi,[:il:Ti35: i: 
rnfrações e sanções Adminisrrarivas. 3oedição são pauro: Edirora

J&
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II.5 DA FORMALIZAÇÀO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA _

REDUÇÃO/SUSPENSÀO DA MULTA. RESPALDO AO FUNCIONAMENTO E

NULIDADE DA IMPLITAÇÀO PUNITIVA

Auto de Infração,

Nada obstante as razões acima. que impõe a insubsistência do

cumpre pontuar que o empreendimento assinou Termo de

Aj ustarnento de c'onduta em I -5,'0;t,/20 r 6. inrediatamenle após a ravratura do Auto de
[nlração e o cumpriu em sua integralidade.

Com fins de continuar regular
compeDsatórias e preventivas de impactos ambientais,
29ill/2017. igualn.rente senclo adimplido de tbrma integral.

"Art. 49. As multas
seguintes casos.

e adotando

assinou outro

medidas

TAC em

Os Termos de Ajustamento de Conduta foram cumpridos,
tanto que há manifestação da própria FEAM confirmando tal adimplemento.

O Decrelo 41.g44,,0g determina que se forem aplicadas
cumulati'amente pena de suspensão de atividades e de multa, a assinatura e
cumprimento de Termo de Ajustamento.e conduta imprica no canceramento da
pena pecuniária, conforme previsão taxativa do artigo 19, verbis:

i;,Í:'lftyfj:-:"",::^:-: -"r,-:!,.""to 
de conduta a que se rerere o §\, uu irr L. / o quanoo houver cumulação da penalidade de multa com apenahdade de suspensão,()

§ 20 A multa poderá ter o seu valor reduzido em até cinqüenta porcento. na hipótese de cumpnmento das obrjgaçÕes ."frti*rãá"0,0".especificas para repaÍar o dano ambientat. cã"igii o, c;.; ã óoru,çaoou degradaÇão assumrdas peto infrator il terill;-;;j;;ir'.nun,o o"conduta desde que promovidas o"rtro oÃ'ãrrr"". 
"?Jiàioálr r.,"previstos. "

Veja-se, portanto, que situação da empresa, que não gerou
dano ambiental, mas teve aplicação de multa e pena de suspensão de atividades,
corrigida pera formarização e total adimpremento do TAC, amorda-se ao requisito
para cancelamento da penâ.

poderão ter sua exigibilidade suspensa nos

-2
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@
Caso entenda de forma diversa, deve, ao mínimo, ser a multa

reduzida em sua metade. a teor do dispositivo legal acima mencionado. Esta redução é

suscitada apenas por amor ao debate e de forma hipotética. pois seria aplicável a

empresas que estariam gerando degradação ambiental, o que nunca foi o caso. Ao

contrário. o TAC para a circunstância da empresa seria ocasionador de suspensão da

exigibilidade de multa. obstando sua aplicaçâo.

II.6. DAS ATENUANTES

Quanto à aplicação das atenuantes, na remota hipótese de

persistir aplicação de pena. o postp faz jus a aplicação de, pelo menos três, sem

prejuizo de aplicação er-oJício de ourras, que a Administração julgar cabíveis, ou que,

porventura, aparecem no decorrer do feito administrativo. As atenuantes que devem ser

i,rputadas são aquelas consubstanciadas nas alíneas .,A", ..C,, e ,.E,, do artigo 6g, inciso

I do Decreto 44.844,08. r'crôÀ.

'Art. 68. Sobre o valor-base da multa seráo aplicadas
circunstâncias atenuantes e agravantes, conforme o que se
se9ue:
| - atenuantes.
a) a efetividade das medidas adotadas pelo infrator para a
co11eç{o dos daqo5_cqusados ao meio ambiente e recursos
hídricos, incluídas medidas-e repar-çáõ ou de limitação da
degradação causada, se realizadas de modo ímêdiato,
hipóteses em que ocorrerá a redução da multa em trinta por
cento.
()
c) menarsÍey.lqade dos fatos tendo em vista os motivos e suas
conseqüências para a saúde pública e para o meio ambiente e
recursos hídricos, hipótese em que ocorrerá a redução da
multa em trinta por cento;
()
e) a colaboração do infrator com os órgãos ambientais na
solução dos problemas advindos de sua cónduta, hipótese em
que ocorrerá a redução da multa em até trinta por cento;,,

O empreendedor faz jus a incidência da atenuante descrita no
aÍ. 69, inciso I, alínea .,A", do Decreto 44.g44l200g. Isto porque, a empresa
diligentemente se adequou às diretrizes ambientais postadas em legisração dentro dos
prazos imposros pela DN 108/07 copAN,{ e obreve a tlevida Lo imposta. Diante do
indeÍêrimento da revalidação assinou TAC e o cumpriu, bem como já obteve a Loc



)e-

-N002/2018. Tais Íàtos demonstram que a empresa adota medidas eficazes para a

presen ação ambiental e contençào de impactos de sua atividade.

O empreendedor também faz jus a incidência da atenuante

descrila no art. 69. inciso I. alÍnea "C". do Decreto 44.84412008. Isto porque, inexiste

dano/degradaçâo. o que não importou em consequências para o meio ambiente, uma vez

que não Íbi trazido indicio tecnico acerca de impacto ambiental, além de prever o

próprio tipo legal que nào Íbi constatado qualquer dano ambiental. Tal fato, por si só. já

demonstra a menor gravidade dos fatos e suas consequências.

A atenuante do inciso I. alínea "E" do mesmo diploma legal,

tambenr pode ser aplicada ao empreendimemo. uma \ez que este se dispõe a realizar

reuniões e analisar n.redidas de mitigação do impacto ambiental de sua atividade perante

o órgão ambiental. inclusive já tendo adquirido dois TAC, o que atesta seu espírito

cooperador e adimplente. E, repita-se. o próprio órgão asseverou o pleno cumprimento

do TAC Íirmado após lavrarura do Auto de Infração sob testilha, bem como que foi a

SUPRAM quem delongou por sua culpa exclusiva a emissâo da licença plenamente

cabível.

III - Do PEDTDo

Por todo o exposto. requer seja julgado insubsistente o auto de

intiação. excluindo a aplicação concrera da pretensão punitiva (multa), seja pela

inexistência de ilicito punível ou pela assinatura e cumprimento de mais de um TAC

que acarretam na suspensâo da exigibilidade de multa, a teor do artigo 49, I do Decreto
.u.844/08.

Em caso de manutenção do auto de infração, requer redução de

50% diante da formalização do TAC e mediante reconhecimento das arenuantes.

Requer. ainda, seja o empreendimento intimado no endereço

preambular para atende. a todas as manifestações facultadas pela Lei Estadual

l'+.184,'1002. incluindo-se alegaçôes finais. especificação de provas. dentre outros. por
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N
cautela, protesta pela produção de todos os meios de prova em direito admitidos,

mormente a juntada ulterior de documentos.

Nestes termos, pede deferimento.

Governador Valadares, 0i de agosto de 2018.

AUTO POST PERIM LTDÂ
CNPJ: 7l 2r.600/0001-28
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ANEXO I. CONDICÍONANTES PARA LICENCA DE OPERAÇAO CORRETIVA (LOC) DO AUTO
POSTO PERIM LTOA
Enrpíeendedor: AUÍO POSTO PERjÍú LTDA
Empreendimento: AUTO POÍ: T{) PERlll t TDA
Atividade: Pcstos revendeCores de ccmbusiivers
Código DN n'.7412004i F-06-C1-;
CNPJr -r :2' ô00/000'1-28
Mun rcip ro: Gcvernador ValaCares
Referêncaa: l-rcenca de OoÊracãc Corretlvar
Processo: 01498,'2001 1006'20 I rr-

Item Descriçáo da Condicionante

i{ecuLar c Prcgra.ra a3 Áuton)on[oran']ento, confonne deflnrdo no
,iie\c ll

Ápresentar ANUALME TE. todo mês JUNHO . rebtório
aonsohdado disc,.ttldc e aonclLrsrvo ccmprovando a execução dos
i. t.J-an as e me,liJ?. - ! o , tí), ts I sta4as ,res:e pare:e. Un co

Apr'esen1ar, ANUALMENTE, todo mês de JUNHO. Íelatóno ÍotográÍico
dâ rnanutenÉo do prso e dos canats de drenagem de efluentes das
3:eas cje lavagem. de t.oca de óleo de veiculos e abastecimento Evitar
iiil^anéncra de racháouras nos prsos, e evrtar obstrucões dos canaE

;quê lnierliganl eslês aieas a ;ârlia separacjora de águe e óleo,
rro.:irndo c flu:.:) n,-.r,'zi o.. eirr,(:]]te: aâ.:: 3si3 útttmê

P.a.o'
Durante a vigênciâ de
Lrcenr;a de i)peraçáo

Cor retivã (LOC)

Ouraf lê â vigência cie

Licen :a dê Operaçáo
Co retiyê (LOC).

Duranie a vigéncia de
Licen,;a dê Operaçâo

Co, retiva (LOC).

Durantg a vigênclâ de
Licen .a de Operêçáo

Co róti!€ (LOC).

Du,-artê a vlgência de
Licen.:a d€ Operaçao

Co retiva (LOC)

01

02

03

05

Apresentar ANUALM NTE. todo mês de JUNHO Cerlifrcados de
Tre namento dos Func,cnarros em Seguranca e Meio Ambiênlê e para
B-gadâ de lncêndio atua|zados confc..n-- estabelecidc na DelibeÍaçào

04 i, rrmati!,a COPAM r.! 1C3/20O,i Ressalta-se que o treinamento deverá
. r"ir minislraCo pcr- e.npresa espeqalrzada ou profisstonal devidaniente
''3irLIiad". acomfrar.1adç de sua respectrva ART íorigtnal ou copia

i"rlenlcadal.

;\r,rêsÊn'.aÍ o Teste ci Ésianqu€idade cio SisteÍna de Amazenamento
jn!re..ànec dê ComõLrstivers (SASC) bem Como Certrircado d€
,-'.r 

'Draçao dos iqurpc---Írlcs confcrnte estabelectdo na DN COpAIV n.-..t:20:7 e rêsp::1,.:s ABNT/NBR etaborado oor profssronal
.j. :,C;,-rsÍr:c 5ab l(:.i.J :c.:aipa'tladc d.j sila respectrva ART foriginal)
1 -c: :prese.riar -.i l c. ..drÍicôdc -,xpeJidc pero INMETRO da
en-presa respollsa., r !i:trÁÊcucác joiÊsie
OBS: O poslo pcss:,, .-cntto13mento erijirT-,ntcc lnteísltc at :ontinuO e
ci)nforme a DN COPÂi:.] r. 108,200- (:ereÍá ser reaLzadc a cada 60
i::sseírlâ) mêses 3 Ê3ftlr ãa dala de reali:açào do último teste realizâdo
..'a nÊ1ro.20016l

tÍ

Pâ9. 13 d. í8

a757,úlé1t
) úl}4lm1B@

Gl :'-\ll iL r-qrÂDO DE LIIi,üAS GEtur'iS
S.ü. ,;,ie :e i:iado de tvlerc,ÀmbÉote e oeaenvolvmento StÁ
S,rôsecrêrê1â R€guLân2eçào AmDienla
Súü. .!d,:oênãa Rego.rái de Meio ArnDeôte do Lestê Mheiío

íq ra,;G+

újcs - cevemador Valadaresi MG.CEp. 35.020-
lefcn€ r 33) 3271498A

Rua Orto no '1.1Ê llha oos AÍ-a
Te

qo-
N,,''..t
Í§-

I

I

I

l
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Âl)resentaÍ a tenovaÉo do Auto de Vistofla do Corpo de Bombeiros -

A\/CB SERIE MG n" 0580í6 de 1O/O9/2C15 váIdo até 08109i2018.

Até 30 diâs apôs sua
renovaÉo. todas as vezes

que forem necessárias
duÍante a vigência dâ

licença

06

'i::.:e
:l:a !ea: ,- i t-:a -.,,r.i ..ií)ies s3 'arct:ita a oartlr cia data de clrbLlcaçáo da

E:r: :a,:.- : 'Je iato superyenrenie r, emp.eendedor poderá requerer a exclusào, a prorÍogaçâo do prazo pàra o

3eir .irr :r: m?nio ou a aneraÇao :lc colteuC. oa condrcronante imposta ÍoÍmâlizaído requerimento escÍito,

i1-: ta.' jr-iÊ Instrui.lo com a j.r:iiif,,lair'3 2 2 ço;:provacão Ca lmposslbilidade de cumprrmento até o
'.':, .:rl'x.: ' -: '. I az.9:iaberec:la , ; r:spgaiiva ,l''jn .i oÍiarte

!. í ,.,t .- ..-)-...j.. d-j üa.. çata., ir ,.ia.ia ía condrclonante e ã alterac.ic de seu canteúdo serào decldidas

C.t: uri.[]rlir íÊSponsável pe13.rí , se oo ,rcei]crameilto ambrentAi desde que lel alteraçàO náO modÍÍique O

::!, fb E . sendo a exciusão dú....,íto.rcnante dectdtda pelo orgão ou autondade responsável pela concessáo

cir 1,,re|i,.--r 'r.s iêÍmcs do drsposl ; ,ros ans " 40 e 5o do Decreto Estadual no 47383/2018

ar! Reiâ t. i i c: cúmpÍtmeni! o:: aonclclonaotes deverâo ser eoiregues vla oficio, mencionando o númeo

ac !,'or.: :-.a 3drninrstrahvo com respectiva cópia dig(al

Rua Orto n'. í46 lilra dos Araujos - Governador ValâdareslMG.CEP; 35.020-70
TeleÍone 133) 32714988 '$

0e5770612018
06ó412018

Pág 14 de 18

GilVEtrr'l'.i O1l ES iÂD:) DE u '.1ÂS SEilÀL:l
Secrcis.n i1ê EsLãac d€ jÍeri i.jno enlê e ,.3ÊíYclvrme,rtc'Slslenlâvel
s!L \Ê : rÍ,:j qc!_L;árj5çê! ;_.,.,4, a"1;
,r-.!, ',- ._ ê ir:cL;.r ,.jr I ii : ÂrnL.e.il: il:. !:'-:1.r l-l n.,r.

P
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ANEXO II, PROGRAMA OE AUTOMONITORAMENTO DA LICENçA DE OPERAçÁO CORRETIVA

DO AUTO POSTO PERIM L]'DA

1 Efluentes Líquidos

o
o 57706120í I

0€/0{,/2018
Ptg 15 de 18

. :-r!-:,.- 1Sl.1t! L: .'lirÁS GERÀIS
r. . :,j. 1oÉ a:iacj a:- '.,1c --tlrenie e Desenyclu-entC Suslên
S,rl -:_.:i.i_:3 iesLii!nzã!a2, àÍnbrenlal
:.,,r:'.ila.i!êrr.- a Êeg o.ê; cE ll9,c ÂrnÔ 9n1e,Jo Lesl? Mrâelro

r-oeal de amostragem Pàrâmetro ffi
Vazão Deriand; Oul'xrca de Oxrgê1ro iDOO)', pH,

.'cóll.s ! ) Srspensáo Totars (SSÍ) Sôhdos
liedin'eria-: s .SSr sLrtlstancrâs tenscativas que

eâEer ,)a. .::L :e meliíe1c (S.lrÍaalâÍtes) oleos
.1ra:.1!S : e,): vegetals e gcrd,J.-5 antmars

,âmêslÍâlmeô!e

Vazãc Demanda Broquimica ce Oxigênio (DBO)'.
Demanda OJi-rc2 Ce Oxrgén,o (DQOI', pH, Sól'dos
ei. Suspensão T.tais (SST) Sólidos Sedimeotáveis

iSSl suEstar:j,a: ienscativês que'êa,oam ccm azul
r;:,iti le^i Srriaulantesi aieos _rineíais e óleos

J: ::,-'l' 1^ ^ l:

i6mê§lralmente

|\,1ENTE todo mês de JUNHO, dos anos subseouentcs a emÍssáo da

ig(F

. i'iJ; l; Uêrr= õ/'

:::a Ja aa)2 Sl\,-

Pc.râ r,]riada ia Fcsgê Se5!,:a

; i,cr-rlo::2 Saida da Fcssa Sep1.;

' O pr;6o de anrostragen ose!=.ô -cei fe,lo pcr meio de coletas de amostras compostas tafa os paÍàmetÍos

oBO e DQO p3lo perÍoCo de n. minrmo 3 horas. contemplando o hoÉrio de pico. Para 9s,làais parâmetros

,llvc,a sêr feaÍrzada amostragerí sirnples.

Relatórios: E nviar ANUÁL
,,)eir;:r :r SUFRAÀ,'l L l\4 cs ..rsultadcs das analrsas efetuadas

O r-i3:,, .-.j.j\,?.e especi',.:i: - i_í,:: ,lÍr.s --t.r : ;cnter a tdent,íicaaáo reglstro proíssl,tíal e â as§natura
.rl res[. n5ável técnlco pele ':i. ..-ctrôgem aleíi] .l: !'ciucáo Lndustflai e do número de empr( gÊdos no período

:,'!L':t , :.:i,erà set de labotaitirpls) acreCúadots), pa,€ os ensalos e calibrações realizao)$, nos ÍEÍmos da
.,t." r ':a.. iSCIEC 17025:2CA5 tr.Ío aa lnsl Ltio Nacional de Metrologta. NoÍmaltzàção e OÚatid€de lndustrial
ltu'v'i l!''.-,, ou rtomotogada,s: cara os ensaios e caliàragões realizâdas junlo à Rede Mel'o|ógha de ámbilo

( ri,;:i.,-i ,iaeq.anir, Co FcrL:,|, rie FaiJr:.g Êslai;uars ": a!Ê dtspa1ha de um srsleana de t -ionhecimento da

!'-,rr'i]€,re:r:r., te iaborai.,ri"... , .1j:ú ,i. ..es1r >.los 'j3 Ij t.m3 A6Nl- ^JBR ISO/IEC 17A)52005. (frnlornle

) (18'. . ON n4. 216/2017

'-;.,:::rl:ic.r SigJrrs r1-lccnfc.nr, l1.4 : .íip,eêndert. cevêrâ apresentai JUstfrcahva, nos IeI'nos do §2" do ad

. ..i - .. irieracáo Norrnativa n' lô5.i201 1 , que poderá ser acompanhada de projeto de adelüação do sistema

-rr .:oil,i ê err acompanhanrenro e o ó49áo ambÊntal deverá ser imediatã,mente infoÍnaüo, inclusive das

i: )e1tai.- 1e tnrigaçào adoladrs

Metodo de análisei Non-r?s 2provaCas celo lNI,IETRO ou. na alssncia deles no Sta ,Jard Methods fot
!:,.': ,-t | ,,f Wi7ie, iniT r'.' ::':,',1,)i.:, API-lA-A!^/,'\;A últrma ed,Cào.

2. ProoÍama de Gestâo de Resíduos Sólidos

i:-v:rr ANUALMENT= lodo mês de Jl..lN O. dos anos subseouentes a emis li n a

-iUPÊ,,',1 i [,] os íelalóíos de controle e disposicão dos residuos sólidos gerad,) , contendo. no

Rua Oric no f .i ai llna dcs Aíaúlos
Teieío,,.

covemador ValadaresrMG.CEP. 35.020- j í,
33) 3271 4988

0

'rU
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r-.r-t fiÕ r. ca.Jos do modelo ri .-xo. b.jm como ir rilentrficâção reglstÍo proÍissional e a assinatuÍa do
:' 1.. ):r'r rü.','ei trc: pela: lr,íC.,:lCOJ!

Residuo TrânspoÍtádor OisposiÉo final

Erntresa aesponsáv€l

Ciâssa

úen.:rnaÇãoioflgerr|. tlSR
I 1,,, ;n.1.

'- '" R'irao EndereÇc
J: i lra,' t c,_ ir:l i rf,aÍclêic
,il :5 I ,

l

i

I
oi EndereÇo

sociai compieto

Lrcenciamento

ambiental

Dat3 da
lidade

Obs

rcrma'

i'j rl rrír ir'i \B= 10 041 ou a a:,:- st]a-edÊ-ia

i.r i-b'3r , d. r.ôdrgos para íorfles l. JisposiÇ=c final c. Iesiduos de origen lndustÍial

1- Reutr:r 'açáo
2 Recii:gen'l
? /\:e"Í, senitái l
4 - ;\1eq ,,:r:!Strial
a- .!Llr';,:3,
: a J-; r' t.aa.:sam eílio_ Árll:..r,:::. -,c s,)io
. ista:- r!,ii ' ieÍlpoiai'ra
:. - C:rtia. ,a:iecificâf)

i-IoÍn-l I .]erii,aaca úsll)ca.Jal

i:.r .as. !. iransporte de residucs sói,dos CIasse I Perigosos deveía ser inÍormâdo o número ê a validãcie

a - i:i?i;a .s.:' '.le iegulalzaÇào aí],tli:nii:i do transportador.

E-i .:ãi-., -- airerêcóes rta fof|rr3 de disposrião ínâl dos íesiduos solidos em íelaÉo ao Plano de

í.1;ri.r-r. ..,:.-:) Ce Residues Sorr(j,-,: .l-.rese.rlacc ? er,rFresa Ceverá comttnrcar pÍeviamente à SUPRAJITI L-M,

eet?\'lar '.ia.aa ca leces3rdade :'r "ce4:l3nr€ntc esci:lfico

F.j? pic t:t? a lestrnagác de .JaiqirÊí .esiduc sen. r"3tarento previo, em areas uÍbanas e ÍuÍais, inclLrsiv€ 
--

Ira-i,... e i !-,i3 ,ora conforrne Lei EsraCuel no '18 031l2aOg Para os Íesíduos sólidos Classe l- perqo§os. e peÍa

aj .:i: :,: c! constÍuÉo Clvrl a .efefi.ia e tamben' oroibe a dispostçáo em atêíÍo sanitáÍio. devendÔ, àssim

ij .,-p:. ,i-te.ca cuÍnp!.lr eS diretri:ÊS írxadas pÉlâ leErslaCáO Vigeniê quanto à destinaçãO adequada deSseS

ías,c..,c: a! .:sídL3s dÊ consiruçâo cvLi ieveráo sei' geienciados em conÍormidade cÔm as Resolucóês

Corzm:; ,' lüi:20C2 e n" 3.13120C4

IMPORTANTE

. Cs parâmetros e irequências especiÍicadas pata o programa de Automonitoramento

p:,ierác sofrer ' alteraçóês a crttériô da área técnica dâ SUPRAM LM. face ao dêsempenho

eur-!.sel. ai.) pelos sistemas de tÍatameoto de etluentes e/ou protegão conlra vazamento§,

o.-.frân'l:-.rr-nics ou tlansi]orCà,l]à to de aombust,Ysls

t-.

0267706ÍN1A
06/04r!0 tB

Pá9. 16 oê 18

GO\i9Ê1.,- i,i É-siÂDC DE t'] liÀS GERÀIS
Se:Íetà:,1,. Es(a.r d. Àlero;\nb:enle e Dessnv.'ümenlô Suslenlével
Suose. i'r.a i:g!,., 2;riác Â.r5'.nlai
s!-9Êr ji-, r. r:re n.lr.ntrlJe rii: _ rn-tr'Érrie cc L€sta arl rp c

píoc€sso

Rua Oito. rio. 146 irha dss Araúlos - Gc,rern3dor ValadaresMG,CEP. 35.020-700
l.eieione,33r 3271J988 p
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Ânoi.qe( lê Responsabilidade l,-cnrcâ (AR' j emdrda pelo(s) Íesponsável(eis) técnico(s),

i.,/ralaii. .:,. nabiirtado(s)
. -Jüá/qLier littrclLitt,í: í',i)itio,Kla ta ê 1" )reen'lnlento' que venha a afterar a condição
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:1c;ei. _:.rr-'i: i).f -,r3a;;rir=. ÁÍF3.:.i2
Sup?a, : .::á.a,; PeErcnâ ie L1r'c Âx'bjÊ.|É Co Lesle Mrn? Ta

3.j, O':. .o 4; : .,:: ijos Aralrjos.- GcvÊ..ador Vâladares/MG CEP: 35 020-700
ieref.jn: i:-' 3271-4938 \"N



# REPUBLICA FEDER.ATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA

NUMÉRO OE TNSCRtÇÃO

71 .221 .6001000't .28
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIçÃO E DE SITUAçÃO
CADASTRAL

DATA DE AEERTURA

20/07/1993

NOME EMPRESARIÂL

AUTO POSTO PERIM LTDA

T TtrLO 0O ESTABELECIMENÍO NOME 0E FAN-,ASlA) PORTE

DEMAIS

coolco E DESCRTÇÃO OAÀTTVTDADE ECONÔM CA PR NCTPAL

47.31€.00. Comércio vareiista de combustíveis para veículos automotores

coD Go E DESCRTÇÀO DAS AT VIDAOES ECO ICAS SEC

45.30.7.03 . Comércio a varejo de peças e acessórios novos paÍa veiculos aulomotoÍes
45.30.7.05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmarasde-aí
47.32-6-00 - Comércio vaíejista de lub.ifacantes
47.84-9-00 - Comércio varejista de 9ás liqüefeito de petróleo (GLP)
56.íí.2.0'Í - Restaurantes e similares
56.1'1.2.03. Lanchonetes, casas de chá, dê sucos e similares

cÔorco E oEScRrÇÁo DA NAruREzÁ JURlorcA
206.2. Sociedade EmpresáÍia Limitâda

ROD 8R.259
NL]MERO

s/N
COMPLEMENÍO

KM ,I52

cÊp
35.026.058 CHACARAS RECANTO DOS

SONHOS

MUN CIPIO

GOVERNADOR VALADARES MG

ENOEREÇO ELEÍRÔNICO

FtscAL@POSTOSPERtM.COM.gR
ÍELEFONE

'33) 
3213-2441 / (33) 32í3.2398

ENTE ;EOERÁTIVO RESPON VEL (EFR)

S]ÍUAÇÀO CÀOASTRA!

ATIVA
DATA OA SITUAçÃO CADASTR,AL

03/'1112005

MOI VO DE S iUAÇÃO CADASÍRÁL

SIIUAÇÃO ESPECIAL DAÍA OA S ESPECIAL

02to8t2018 Receita Fedeíêl do Brasil

Aprovado pela lnstrução Normativa RFB n" 1 .634, de 06 de maro de 2016

Emitrdo no dia 0210812018 às 10:32:06 (data e hora de Brasitia).

Consulta QSA / Capital Social

6Ll

&

Página: 1/í

Voltar

http //www Íecetla Íazenda.gov.br/pessoaJundica/CNpJ/cnpJÍeva/Cnpjreva_Sohcltacao.asp
1t1
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st.rx1'.\ At,'t.HReçlo coxrn.r'tuAI- D,\ SocIEDADE I vtpRESARIA
l-I\lI'IADA 

^UTO 
POS'I'O PERINT L'l-l)A - CNPJ:- 7 t.22t.6OOlOOOl-28

NIRE: -112.0416937-8.

Rubetrs Perinr, hrasileilo. crsaclo cm cornunhho palcial de bcns. advogado, residente e

llonrie rllitlo na Ar. Álraro Rcis, -32-1. Âpto. 1001, Esplanadinha, Gorcmarior
Virladales/!1Cj.. Ccp:- 3501O 020. filho de Ruy Perin c Maria Zuila Perim, natural de
Gorc|naclor Valadares/MCi.. nascido ao5 ll/O5/1963, portador d Ciu.teila de Identidade
)(o. -'-5 799 erpedida ern 02/0-5/ I 994. pela O,\B/NIG . inscrito no CPF sob o No.
)69 .2).\ .11 6 12

:\manda de Souzâ Perinr, brasilcira, casada cnt conrunhão parcial dc bens. psicóloga,
lcsirlcnle e rlomrciliada Ar'. Álrirlu, Rcis. 12.1. Aplu. lOOl, Esplanírdinha, Goventador
Valadarcs/MC.. (--ep:- 35020 020- fllha de RLrbens Perim e Roseli de Souza, natural de
(iorernador Valadares/MG.- nascida aos O7/O1/1986, portadorir da Carteira de Identidade
No N{(l-1.1.172.079. erpcilida em ló/07/2002. pcla SSI,/MG.. inscrita no CPF sob o No.
(17-1.§; l.Sll)-5r-.

tlnietrs sócios componcnte\ cla soeredade cntptesíril lintitada estrbelecida na Rodovia BR
259, KM l5l. S/N. Recanto dos Sonhos. Gorernador Valadares,MC., Cep:- i5001-970,
cor) o norru empresalial dc ,\uto Posto Pr:r'im Ltda., com o capital social de RS 80.000,00
lOit('ntir nril rcais). totalnlcntc intcgralizados pclos sócios Rubcns Perint com RS 79.20O,0O
lSctcntir c rrovc mrl e !luzcntos rcais) c Atnanda clc Souza Perint com RS 800,00
(Oitoçcrlos leais). eonlorrne coltt[ato social prrirnitivo rcgistrado na JUCEMG sob o Nr.
-f ll.0+16937.8 eÍn 2O/O1/ll993. c alrcraçties contratLriris subsequentes recistradas nat

Jt-(-lMc solr os Nrs. 1.7.51i.823 crn lO/0-5/1999: 2.599.117 enr 271O1/2OO2. -l 26.1 159 em
O3/01/)OO5.:1.85fJ 194 enr l9l0-5/2012 e 5.1-55.-5-54 ern 30/09/20t.l. resol\crr alrerá-los. e o
Íazcrr LIe cotnum iteorclo c rrir rnclhor Íolna.lc rlireitu, lncclante as cláusLl]as e con(liçôes
\c!tLr0tc\.-

1". - O endereço da sociedade passa pira Rodovia BR-259, I$4-152, S/N,
Chácaras Rccanto dos Sonhos, Governador Valadares/MG, Cep: 35026-058.
2"- - O oh-icto social dt sociedade cí Comércio Varejista de Combusríveis_
I LrbTrÍreantc: t' Dr.'rrlados clc Pctrírleo: ('ontúrcio Varr-'.1rsta dc Clls Liqucli'rto de
t'etrólco ((jl-l') e ( iiis Narrrral Vcicular (( jNV): Conrcr.cio Varejisra de Peças e
Accs:rlrios para Vcictrlos: (lomcrcio Ylrcjislit rlc I,neus. Cânuras Plcurnárrcas e
Protctorcs purir Pneus. (lonrclcio dc RL'slllLl,tnte c Lanchonete.
-l'. - Urn virtude (lc casarnento civil. Iica neste ato altelado o nome da sócia
Àmanda de Souza l)eritn, pat'a o nomr, ;\manda Perim Campos.

r\ \i\lil da rDodificacão oril tjustada. consolicla-se o
recl.rçllir:-

contlLrto social. corrr a seguinte

coNSoLrDAÇÃ() t)O CONTR{'tO S()CTAL

Rubcns Perim, brasileirr-r. cusackr em clrnr,nhi-ro parcial de bcns, aclvogado, residente e
tlorrriciliado na Ar. Álraro Reis, 324. Aptà. 1001, Esplanadinha. Governador
Virlrrcilrcs/MCj.. Ccp:- 35O20-020. Ulho dc Rrry l,crim c Maria Zuila perirn. natural de

Juala CorrreÍcraldo Estado de Minâs Gerars
CerlrÍco reqlstro sob o no62A2O29 en 23ta5tzo1t da EmpÍesa AUTO POSTO pERtM LTDA Nrre 3.1204169378e prolocoto 17253A645 _
1505/2017 Aulenlcaçáo 86219c449 5FD8 3 B D2 4 cFAÂggc FgDg F22ô23496338 Marnetyde paula BomÍm - secretána-ôerat paÍa valrdaÍ estedocumento acesse v!!vw lucemg mg gov br c níoÍme no do protoco o t7)253 864'5 e o codrgo de segurança veoM Esta copra Íor autenlicadadgilalmenIeêâsslnadaen24/a5l2o,11poÍMarJlelydePaL]taBoíÍlfiSccrelána'Geral

-,rí,t:..t;il pas 3 I
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suxTA AL'l'uRA(]A() CON'r'R.\'IUAL DA SOCIEDADE EMPRESARIA
I.INTITADA AUTO POSTO PI.IRINI LTDA - CNPJ:- 7l.22t.6OOlOO0l-28

NIRE: -r I 2.04 169-17-8.

(lorelrtirr.[or \ alarlares/X'l(l . rlrsuitlo ao\ lllO-51]t)6-1, portii(lor (lir ('anerra de lclentrclirtlc Nr.
-55.79t), expedicla crn O2l05/199.1, pela OAll/XÍG., inscrito no C-t,F sob o Nr. 469.223.176-
12.

Amanda Perirn Campos, blasileira, citsilda eÍu comunhão purcial dc bens, psicóloga,
residente c donriciliada Ar. Álraro R<rs, -il-1. ÀPto. l00l- Ilsplanadrnha, Co\ernadot
Valircliire s/MG. - ('cp - -3-5020-020. lllhl Llc Rubcns [,erim e Roseli de Souza, nirtural cle

Goretrtitrlrrr. Vallclarcs/!lCi.. nascicla aor O7l0-1/1986- porla(lorir (la Caúeira de ldcnti(lade
)ir. \l(i 11.172.079. expedrrlir en 16107/2.ü)). pula SSP/MC. inscrita no CPF sob o Nr.
07:1.87 1 S26-57

Primcira - A socicdade gir-u sob o nornc cmprcsarial dc Auto Posto Pcrim Ltda,

Seguntla - Â socrcclucte tcm sr.llt sede na BR-259,
Cior er rtatlor Valirilarcs/MG. Ccp:- 35026 O58.

S/N, Rccanto dos S on hos,

Terctira - O obieto :Lrrrirl cla socrccladc é ('omércio Varc,iistir de Combustívei-s.
[-uhrifr.tntcs c [)clrratlos r.]c Petrrilco: ('Lrrnér'cio VlrcJr\rlr c1e Cás Liquetêiro de Petr.óleo
(Cl-P) c Gás Naturul Vcrcular'(G\\,';; ('orncrcio Varejista (l(. Peças c Acessórios para
Vcícules: Comcrcio Varcjistir dc PncLls. Cârnirlas Pncumiíticas e Protetorcs para Pneus;
(--orncruro rle Restaur;ntc c l-allchoncte.

KM- 152

Junla Comercraldo Eslado de Mrnas Gerars
Cerr,f,co reglslro sob o no 62E2O29 em Z3tASt2A17 da Empresa AUTO POSTO pERl
rôrO5/2017 Auten:caÇão 4649C4495FD938D24CFAAggCF8O9F22623496338. Mannel
documento acesse ww\â/.tucemg.m9.gov.br e rnÍorme no do protocolo 171253.864_5 e o
drgrtalmenre e assrnâda em 24to5t211t pat tÀannety de pauta Bomflm _ Secrelala_(jerât.

em 80.000
uma. assim

M LTDA Nrre 31204169378 e protocoto 172538645 -
y de Paula 8omÍim - Secrelánâ-Geral. Perâ valder este
código de segurança veOM Esta cópiâ foi aulenlicada

-,+.ç".#d- pàs 4tB

Quarta - O Capital Social É de RS 80.000,00 (Oirenr mil reais), dividido
(Oirenll rnil) qu()tas sociai\ de \alo[ unirário de RS 1,00 (tim rea]) cada
disrribuirlo cntr. ()s sócio\ -
Rubcns I'erim
Conl 79.200 quotas sociais n(, rnolttânte dc ..............,.............,........,.,....... R$ 79.200,0o
r\manrla Perirn Campos
Conr ll00 quotas sociais no nlontântc dc ........-........... RS 800,00

80.000,00

mas todos

Capitàl:- Com 80.000 quotas sociâis no montante de : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : RS

Quintâ - À resPonsabilidacle de cirda sócio é restritir ao valor de suas quotas
tcsPorLleDr \uli(il.l iltDcn1l- P.la tDtcgriilrz!t!..àLr .lo etprtll socilrl.

Se\tà - \ \ocrc(lir(lc poiler'á a qLralquer tcnrpo brir lilriiis e outru\ cstabelecimentos no país
.'u [r'r:.,1t'le pr'r delilrer.rçr1r \l()\ \uciu\.

Sétima - A socieclacle iniei()u slLas ari\rdades etn 0l/0711991 e seu prazo de cluração é
indctclrrrrnado

Oitârâ - r\ adnrinisrraqão rla sociedndc é exercicla pelo sóeio Rubens pcrim, clur fica
clispensaLlo de carrção a qucllr corrpctc. plirativa e inclilrclrralnrelrte o uso cla firnta e a
rcpr-c\cntaçio Atira c Passira .iudicial c- cxrrlrjudicial du socierlade. ficando-lhe, entr.etanto,
redaiir Lr seu enrprego solt.lualquer prcle\to ou rnoclalidacle, cÍn operações ou negócios

./r§:\
E-!r#-
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SEX'I'Â ALl'ER,\(',\O CONTRA'I'U,\L DÂ SOCIEDADE ENIPRESARIA
l-I\'IlTADA AUI'O POS'I'O PERII\I LI'DA - CNPJ'} 71.221.600/0001-28

NIRE:312.0416937-8.

csl rilr) l)o\ ir alrridacle soeral.
caueal() rl. Ia\ or .

especialnrente il pres(açíio cle avais, lianças, endossos ou

Nona - É r'esguardirclo ao\ \(icios o rlireito.ie r.ctitada nlensal ir título de pró-laboÍe, que
scri ilrado pcla sociedadc e rc-gistrrdo conro dcspera na escriturirçiio contáhil.

l)écima -,As quolus são indirisírcrs e nl-ro porlerào scr cedidit\ ou transÍêridas a tercciros
senr () conscntiÍnento de oLrlr o sócio, a e;uc t Írctr irssegurldo, e-rn igualdirde dc condições e
prego (iirerto rle prelêrênerir par t sua acluisiçào se postas ar venda. Ibrmalizantlo, se
reulizada ir cessão (lelas, il ulteraçào conttatutil peÍinente, devendo o oÍerecimento ser
nlxniÍêstado atra\és .le corrruniclrçio escrita. E. sc ats quotas íorem vendidas para pessoa
cshiinha- cstir possoir. rlevu'ii scr ltpro\ ada lbrmaln)cnte ltclos sócros rentiincsccntes.

Dtícirna Prinrcira - Fllecendo ou \endo rntcrdrtado quitlquer sócio, a sociedade contrnuará
-\uas nti!ida(lss coIn os hcr(letros, \ucessoles e o incapaz. Não sen(lo possíve) ou inexistindo
Illtcrcs\r- de\te§ oLr do(s) s(icio(s) remane§cente(s). o valor de seus haveres serú apurado e
IrqUiciurlo corn base nir situuçiro patltnonial d sociedadc, à dirta cla resolução, verificada em
balançir tspccirrl nlcnt!- le\ lin lado.
Parágrafo único - O r)l(\lDo pr()ccdirrrcnio scrá adotl(lo r-rn outros casos eln quc a
.çrcir'.lirr-lr. \e rc\Ul\il r'ltt tr'l.rçutr r .rrr 'Jcr,,.

IX'cirna Segunda - 0 exereício \oeral da soeietlacle obeclecerá uo ano-calendhrio e a cuda
dia II cle dczembro serào lr'vantadirs as Demonstlações Financeiras e o lucro Líquido ou
l'r'ejuízo apuraclo seraro di\tribuídos oll suportitdo:\ pelos sí)cios. obedecendo-se a proporçào
do caPita) socitl, podendo scr transtcride\ parlt conta dc lcscr!ts ou de prejuízos, coDtbrnle
O !il\(,. l,iltil L, ('\(rCiCIO \OL rill \(l]rlintc.

I)Úcinta Terccira - O atlt:rntstrrdcrr dcclarir. sob irs penls cla lcr. clc quc não c:t;í rrnpctlido
(le excrrcr a adlninistraçaio cla soeiedade. pô[ lei cspccial. ou em vir.tude de condcnaçào
crinrrnll. ou pôr' se L-ncontr ar sob efcitos dela. a pena que vede, ainda que temporariamente,
o accsso i.r cargos públicos; ou pôr crintc ialirrrentar. de prevaricação, peita ou subomo,
concu\\aro. pcculato. ou contÍa a cconolliit popular. contÍit o si\Lema finimcciro naclonitl,
contrir nornras de dclc5a rla concorrência, contra as relações cle consumo, Íé pública, ou a
proplictLirde.

Décimâ Quarta - Nr.rs quatro prineiros rrcscs seguintds ao térnlrno do exercício sgcial, os
srjcios delibcrar'ài) sol)re as contas c tlesignarào os uclnrinistrador(es) quando for o caso.

I)ócima Quilrta - Iirçl clcitLr o litlo da cor)tarca dc Gor e rnador Valadarcs. Estado dc Mina\
(icrli:. llala solucionar qrralcluer diseórtlilr etn relação !1 e\tii sociedade.

E- pôr e'stalenr devidamentc contrírlados. Governador Valadares/MG, l5 de maio de 2017
Assinrm digitalmentc Rubens Perim e Amanda perim Campos,

Junta Comercraldo EsLado de Minas Gera s
CeítiÍco regrstro sob o no 62A2029 em 23,a5 ZO17 da Empíesa AUTO POSTO pERl
lô.05/2017 Aulenncação 8649C4495FD838D24CFA.AggCF8D9F2262349633a Mannet
.joclrmenlo acesse !t w!.lucemg mg.gov.br e nÍorme no do protocoto 17/253.864-5 e o
.i grtalmerte e ass nãda en 24tO5l2O.t7 pot Mâfinety de paula Bomfrm - Sêcretária_Gerat.

M LTDA, Nrrê 31204169378 e píotocoto 17253a645 -
y de Paula 8omÍm - Secreláne-Geral. Parâ valtdaÍ esle
códrgo de segurança veOM Esta cópia Íol autentrcada

''-?;§d.d".*L pas 5'8
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GOVERNO DO EÍADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Esteáo de Mêio Ambiente e Desenvolvimento Suíentável

Superintendência Regionalde Meb Ambiente do teste Mineiro

6qfr

panecen útlco re op4lzol;g

Auto dê lnÍração: A6O!2O16 Processo: 44635U18
Embasâmento Legal: Art. 83, ánexo l,
Código 1O5 do DecÍeto 44.844/2q)8

Autuado: Aúo Po§to Pêrim LTDA CNPJ: 71.221.6O0/qrO1-28
Municí io: Governador Valadares Supram Leste
Auto de Fiscaliza ção: ú3l20t6 oatÀ| L4lo4l2OL6

1. REUTÓRIO

Em 04 de abril de 2016 foi lavrado pela Diretoria de Regional de Regularização da supram Leste
Mineiro, o Auto de lnfiação ne 6601/2015, que contempla duas as penalidades MULTA slMpLES,
no valor de Rs 33.230,89 (trinta e tÍês mil duzentos e trinta reais'e oitenta e nove centavos) e
suspemão das atividades, por ter sido constatada a prática das seguintes irregularidades:
"Descumprir condicioDontes ne 03 e 04 do ticenço de operoção corrctivo ne 9g/2ffi8 e cumprir
foro do prozo estipulodo os condicionontes ne 07, os e 06. Não sendo constotodo o existêncio de
poluição ou degrodoçõo ambientof

Em 05 de julho de 2018, a defesa apresentada foi decidida pela supeÍintendência Regional de
Meio Ambiente, sendo mantides as penalidades aplicadas. o Autuado foi devidamente
notificado de tal decisão e apresentoui recurso, protocolado dentro do prazo de 30 (trinta) dias
previsto pelo art.43, do Decreto Estedual ne 44.g44/200g, portanto tempestivo, no qual alega,
em síntese, o seguinte: 

,

1.1' Alega que a penalidade de suspensão não pode permanecer, tendo em vista a obtenção da
Licença de Opera ção ú2/2O78, vigente até 2028;

1.2. Que devem ser aplicadas as regras do Decreto 47.3g3/2of8;

1.3. Que houve cerceamento de defesa, considerando que o autuedo não foi inümado para
comparecimento na Audiência de Julgemento da decisão de primeira instância, impossibilitando
a apresentação de alegeções finais;

1.4. Que houve decisão pelo indeferúento da renovação de licença exclusivamente pelo
descumprimento de condicionantes, obrigando o autuado a ingressar com novo p(ocesso de
licenciemento, na modalidade corÍetiva, acarretendo a majoração da taxa de análise;

1

EQUIPE INTERDISSPU AR MASP ASSrÍTATUBA
Sêrvldor: Renatá de Oliveira Sant'Ana !n26s7-9 (N)
De acordo: Vinícius Valadares Moura ilr65375-3
De acordo: Elias Nascimento de utno 1267A7Ê9 >|tr -lt*riltírlhr,--
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1.5. Que foram firmadosdois Termos de Ajustamento de Conduta, um em L5/M/2o16 e outro
em 29/LL/2OL7;

1.6. Que houve declaração da FEAM no sentido de reconhecer qüe a morosidade na análise do
processo acarretou o atraso na expedição da licença;

1.7. Que âlém de todos os transtornos causados pela morosidade do óÍgão e assinatura de TAC,

houve aplicação indevida de pena pecuniária;

1.8. Que considera tais onerosidades dupla punição por parte do Estado;

1.9. Que nãci houve aplicação de advertência;

1.10. Que o autuado somente foi notificado das inconformidades no momento da fiscalização e
quando do indeferimento da licença;

1'11. Que não houve intenção por parte do autuado de descumprir quaisquer condicionantes,
e, inclusive, contratou consultoria para executar todas as ações pós licenciamento;

1.12. Que houve desempenho ambíental satiíatório e cumprimento de todas as
condicionantes;

1.13. Que, ainda que howesse descumprimento, não gerou perigo ou dano que merecesse
aplicação de penalidades;

1.14. Que houve integral cumprimento dos Termos de Ajustamento de Conduta Íirmados junto
ao órgão ambiental;

1.15. Que deve ser reduzido o valor da multa em virtude da assinatura do TAC;

1.16. Requer aplicação das atenuantes previstas nas alíneas "a",,,c,, e,,e,, do inciso I do art. 69
do Decreto 44.84412008;

1.17. Requer a exclusão da multã;

1.18. Requer intimação no endereço constante do recurso para eventueis alegações finais.

2. FUÍ{DAMENTOS

os arBumentos apresentados no recurso são delsprovidos de quaisquer fundamentos técnicos
ou jurídicos capazes de descaracterizar o Auto de lnfração em questão.

o pÍincípio da legalidade foi estritamente cumprido, não havendo que se falar em cerceemento
de defesa, visto que, após decisão administrativa, o autuado foi devidamente notificado e lhe
foioportunizadê a apresentação de recurco.

Destaque-se, inclusive, que em sede recursal o autuado apresenta alegações estritamente de
natureze processual para tentar desconstituir o auto de infração em análise. Desta forma,
consideramos oportuno tecer as seguintes considerações:
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2.1 Da legalidade do auto de iníração

lnicialmente, cumpre destacar que, conforme relatado no'auto de Íiscalização ne O63/2016,
durante análise de processo de revalidação de licença foi veiificado o descumprimento e
cumprimento fora do prazo de algumas das condicionantes constentes do parecer único n9

387 7 !3 I 2OO8, q uais sejam :

Condicionante ne 1: "Preencher a matriz de decisão para realização de estudo preliminar de
passivos ambientais, conforme derrito pelo Anexo 2 da DN COPAM lO8lO7."
Prazo: 15 dias
Situacão: cumo fora do orazo

Condicionante ne 03: "Executar o Programa de Automonitoramento confolm€ definido no
Anexo ll. Deverão ser mantidos no qmpreendimento registros comprobatórios da execução
destes e serém apresentados a SUPRAM-LM, no momento da revalidação desta, e/ou quando
da solicitação do órgãa"
Prazo: Durante a vigência da licença
Situacão: scumprida

Condicionante ne 04: "Executar ensaio de estanqueidade dd SASC, conforme especificado pela
DN COPAM LOB|O7 e respectivas ABNTS / NBRS. O relatório técnico, acompanhado da sua
respectiva ART, mais os documentos fiscais deverão serem apresentados a SUPRAM-LM no
momento da revalidação desta, e/ou quando da solicitação do órgão."
Prazo: Durante a vigência da licença
Situacão: Descumprida

Condicionante ne 5: "Apresentar Certificado de Íreinamento dos funcionários atualizado dos
últimos 2 (dois) anos. O tÍeinamento deverá ser ministrado por empresa ou profissional
credenciado junto ao CREA,/MG, deverdo ser apresentada à respectiva ART. Os demais deverão
ser mantidos no empreendimento para fins de fiscalização e deyerão ser apresentados no
momento da revalidação da licença."
Prazo: 90 dias
Situacão: Cumorida fora do orazo

Condicionante ne 6: 'lApresentar Liberação para ocupação final emitida pelo corpo de bombeiros
ou declaração em que o mesmo ateste a validade do atestado apresentado."
Prazo: 90 dias
s tlrecão: Clrmn fora do orâzoe

Observa-se, dessa forma, que houve estrito emprego da norma vigente à época dos fatos, visto
que o agente autuante aplicou o disposto no art. 83 do Decreto 44.844/20Q8, o qual dispõe que
"Constituem inÍroções às normos sobre o Noteção, conseNoçõo e melhotio do fieio ombiente,
ds tipiÍicodas no Anexo l-" O Anexo l, poÍ sua vez, traz o rol de infrações passíveis de aplicação
das penalidades previstas no mesmo Decreto.
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Código 105
Especificação
lnfrações

das Descumprir condicionantes aprovadas na Licença de Operação,
inclusive planos de contrôle ambiental, de medidas mitigadorat de
monitoração, ou equivalentes, ou cumpri-las fora do prazo fixado,
se não constatada a existência de poluição ou degradação
ambiental .

Classificação Grave
Pene - multa simples,

- ou multa simples e embergo da atividade ou obra em
implantação;
- ou multa simples, embargo e demolição de obras e das atividades
em implantaÉo;
- ou multa simples e demolição de obras em implantação;
- ou multa simples e suspensão da atividade em opêrilção; ou
muha simples, suspensão de atúidades e demolição de obras das
atividades em opera ao

Outras cominações Quando for o caso, apreensão dos instrumentos, petrechos,
equipaínentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na
infração.

Ainda em cumpÍimento ao Decreto, houve aplicação da penalidade de multa simples, não
cabendo advertência, ao contrário do que alega o autuadô. Tal fato se esclarece com a simples
leitura dos dispositivos:

Art. 58 - A advertência será aplicada ouand o forem praticadas

Art. 59 - A multa simples será aplicada sempre que o agente

| - reincidir em infração classificada como leve;
ll- oraticar infracão sravê ou ravrssÍmâ: e
lll - obster ou dificultar ação fiscalizadora

Portanto, em se tratando de infração de natureza grave, correta foi a aplicação da penalidade
de multa e suspensão.

Ale8a o autuado que não se mostra cabível a aplicação de multa pecuniária, uma vez que
eventual indeferimento da renovação da [O já consiste em sanção.

Entretanto, Íessalta-se que não há punição em caso de indeferimento ou arquivamento do
processo de Lo. o princípio "non bis in dem'êstabelece que ninguém poderá ser punido mais
de umá vez por uma mesma infração.

No caso em questão nota-se a que não houve âr's in idem, umd vez que não houve aplicação de
mesme penalidade por mais de uma vez.

+t
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Conforme se verifica no presente processo administrativo, não houve indeferimento do órgão
licenciadot mas sim arquivamento do processo por falta de informações complementares, o
que não impede a aplicação da autüeção vez que fora em total conformidade com o código 105
,o ,".r"1o 44.8n4l08.

Portanto, repita-se, descabida a alegação da dupla punição.

2,2 Da regularização do empreendimento

Registra-se que em 13/04/2016 houve arquivamento do processo de revalidação de licença de

,operação por não atendimento das informações complementares por parte do empreendedor.

No dia 7410412016 houve a lavratura do présente auto e em r5/M/2oL6 assinatura dê Termo
de Ajustamento de Conduta.

Nota-se que o autuado buscou os meios disponíveis para proceder com a regularização. Todavia,
o fato de se encontrar regularizado ou não causar dano ambiental não são excludentes de
tipificação da infraÉo objeto do auto.

A assinatura de TAC impacta isoladamente na penalidade de suspensão.

Nesse sentido dispõe o Decreto nc 44.944/OB, em seu art. 76, §3e:

(..)
§ 3e - A susoensão de atividade, nos termos do disposto no § 9e do
art. 16da Lei ne 7.772, de 7980, e no § 11 do art. 106 da Lei na 20.922,
de 2013,
autorizacã

a o infrator a a lice
devida ou firme Te de Aiustamento dê nduta com

o óreão ambiental. assinado pelo Secretário de Estado ou por
diriÉentes máximos da Feam, lEF, lgam, ou por quem deles receber
delegação, vedada a sirbdelegação, com as condi@es e prazos para
funcionamento do empreendimento até a sua regularização.
(Parágrefo com redação dada pelo ert. 6e do Decreto ne 46.3g1, de
20/ 72l2OL3.l (grifo nosso)

sendo assim, a aplicação da penalidade de suspensão foi correta, tendo seus efeitos mitigados
após assinatura do Termo de Aiustamento de Conduta.

2.3 Da redução do valor da multa

Frisa-se que o valor da multa foí aplicado no mínimo da faixa, considêrando o porte grande do
empreendimento e natureza grave da infração.

A Resolução ConjtJnta sEMAD/FEAM/|EFltcAM ne 2349, de 29 de janeiro de 2016 determina os
índices de aplicação de multa paÍa o ano de 2016.

o
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Art. 1e. As multas a que se referem o art.83, Anexo le o art.84, Anexo
ll, ambos do Decreto Estaduel n" 44.U4, de 2008, passem a vigorar, a
partir do dia 1e de janeiro de 2016, com os valores definidos no Anexo
desta Resolução, conforme Resolução n" 4.841, de 03 de dezembro de
20L5, da Secretaria de Estado da Fazenda, que divulgou o valor da
UFEMG para o exercício de 2016.

Com referência à solicitação da aplicação do aÍtigo 49 §2e do decreto 44.8i44l08 que diz:

Art. 49. l\s multas poderão ter sua exigibilidade suspensa nos
se8uintes casos:
(...)

§ 2e -.4J0!.!!ê-@deÉter o seu valor reduzido em até cinouenta oor
cento- na hiútese de cumori ento das obrisacões relativas a
medidas esoecífi cas bara reparar o dano ambiental, corngrr ou cessar
a Doluicão ou deqradacão ambiental. ou alternativamente com a
realização de ações ou o fornecimento de materiais que visem à
promoção e melhoria de atividades Je educação ambiental,
regularização e fiscalização ambiental, assumidas pelo infiator no
termo de ajustamento de conduta, desde que prornovidas dentro dos
prazos e condições nele previstos.

Ocorre que o código 105 do Decreto 44.844/Og, especifica a infração como: ,,Descumprir

condicionontes oprovodos no Licénço de operoção, inclusive plonos de controle ombientot, de
medidos mitigodotos, de monitoroção, ou equivolentes, ou cumprílos foro do prozo fixodo, se
noo o ,s oo . (grifo nosso)

Nota-se, portanto, que o código da infração já considera a não incidência de poluição ou
degradação ambiental, o que implica a não aplicação do solicitado pelo empreendedor refere nte
ao emprego do § 20 Art. 49 do dec. 44.844108.

No que concerne às atenuantes previstas no art. 68, iÍtciso l, alíneas ,,a',, ,,c,, 
, e ,.e,., há de se

resseltar que não houve apresentaÉo de documentos referentes aos fatos alegados, conforme
manda o art. 34, §2e, 61e 9".r"6 ne 44.94A/2@8.

sobre a efetividade das medidas adotadas pelo infrator para a correção dos danos causados ao
meio ambiente e recursos hídridos, incluídas medidas de reparação ou de limitação da

FAIXAS Porte lnferior Porte Pequeno Porte Médio Porte GÍande
Mínimo Máximo Mínimo Máximo Mínimo Máximo Mínimo Máximo

Leve Rs 83,07 Rs 41s,37 Rs 417,03 Rs 830,73 Rs 832,39 RS

3.322,92
R5

3.324,s8
RS

_8.-307,31
Grave Rs

415,37
RS

4.153,6s
RS

4.155,31
RS

16.614,61
RS

16.616,27
RS

33.229,22
Rs

:t3.210,t9
RS

L66.t46,12
craússima RS

4.153,65
RS

t6.674,6L
RS

t6.616,2t
RS

33.229,22
Rs

33.230,89
RS

83.073,06
RS

83.O74,72
RS

830.730,60
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degradação causada, se realizadas de modo imediato (alínea "a" do art. 68, l), não foi observada

nenhuma ação volitiva além das que já são obrigatoriamente previstas em lei, cumpre ainda

sãlientar que o código aplicado faz referência ao dano

Quanto à atenuante da menor gravidade dos fatos tendo em vista os motÍvos e suas

consequências para a saúde pública e para o meio ambiente e recur$s hídricoí (alínea "C do
art. 68, l), não pode ser considerada, eis que sê trata de infraÉo de natureza Brave, não hevendo
que se falar em menor gravidade dos fatos.

Por fim, a colaboração do infrator com os órgãos ambientais na solução dos problemas advindos

de sua conduta (alínea "e" do art, 68, l), também não pode ser considerada, pois para a
configuraçá dessa atenuante exige-se muito mais do que assumiÍ o erro e buscar a

regularização ambiental, ou receber os sêNidores do órgão no empreendimento para efetuar a

devida fiscalização, ou atendeÍ às informações de servidor credenciado, eis que tais atos
possuem natureza cogente, obri8atórios e qualquer empreendedor.

Ademais, o autuado não traz aos autos quaisquer documentos ou elementos aptos a afastar a
veracidade e legalidade do auto de infração, logo, opinamos pela manutenção das penalidades

de multa simples no valor de R$ 33.230,89 (trinta e três mil duzentos e trinta reais e oitenta e
nove centavos), a ser devidamente atualizado nos termos da Lei 2L.73512075, e suspensão das

atividades, cuios efeitos restaram mitisados anteà emissão da licenca de operacão em 2018

o autuado Íica deyidamente comunicado da reunião da Unidade Regional Colegiada através de
publicação no Diário Ofi cial.

coNcrusÃo

Por todo o exposto, considerando as argumentações apresentadas pelo recorrente e ausência e

fundamentos técnicos e jurídicos capazes de descaracterizar o respectivo Auto de lnfração,

remetemos o presente auto à URC COPAM Leste Mineiro, nos termos art.73-A do Decreto

Estadual ne 47.04212076 sugerindo a MANUTENçÃo das penalidades de multe, totalizando o

valor de RS 33.230,89 (trinta e tés mil duzentos e tÍinta reais e oitenta e novê centavos), a ser

devidamente atualizado.
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