
BARBOSA & SILQUEIRAADVOCACIA AMBIENTAL
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de Política Ambiental- COPAM - URCNorte de Minas.

PEDIDO DE RECONSIDERACÃO
Artigo 43 do Decreto Estadual

44.844/08

Auto de Infração: 48.744/2012
Autuado: TREVO DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.,
Autuante: Superintendência Regional de Regularização
Ambiental do Norte de Minas - SUPRAMNM.
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BARBOSA & SILQUEIRA ADVOCACIA AMBIENTAL
Av. Coronel Prates, 348 - Sala J 006. Edificio Athell<ls. Centro.

Montes Claros - MG. CEP 39.400-104.
Te!; (38\ 3081-1536

/lustresConselheiros,

TREVO DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.,
empresa inscrita no CNPJ sob o n. 14.486.153/0008-7,
com sede no Anel Rodoviário Leste, n.5005, Bairro
Independência, Montes Claros/MG, CEP39.400-000, por
suas procuradoras signatárias, nos termos da
procuração inclusa, face ao indeferimento de sua
Defesa Administrativa, nos termos do Ofício n. 849/2016
SUPRAM NM, vem apresentar à Unidade Regional
Colegiada do COPAM - URC Norte de Minas, !f.EO'/O"ê
5"iIRE<;:0~SIOER~~~6 nos termos seguintes:

I- CABIMENTO E TEMPESTIVIDADE.

A legislação ambiental vigente no
Estado de Minas Gerais, precisamente o Decreto
Estadual n. 44.844/2008 concedem à empresa autuada
o direito ao Pedido de Reconsideracão, indeferida sua
defesa, a saber:

Art. 43. Da decisão a que se refere o artigo 4/
cabe recurso, no prazo de 30 dias, contados
da notificação a que se refere o artigo 42,
independentemente de depósito ou caução,
dirigido ao COPAM, ao CRH ou ao Conselho
de Administração do IEF,conforme o caso.
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Quanto aos prazos, a Lei Estadual n.
14.18412002, que dispõe sobre o processo administrativo
no âmbito do Estado de Minas Gerais, determina, que o
termo inicial se dará com a ciência oficial do
interessado, excluindo-se da contagem o primeiro dia e
incluindo-se o do vencimento 1.

É, portanto, tempestiva a defesa que
se apresenta vez que o autuado recebeu a notificação
da decisão no dia 30.08.2016, com vencimento em
30.09.2016.

11- DO AUTO DE INFRAÇÃO

A empresa autuada tem por atividade
a revenda e abastecimento de combustível e situa-se
na área urbana do município de Montes Claros - MG.

I Art. 59 Os prazos começam a correr a partir do dia da ciência oficial do
interessado. excluindo-se da contagem o dia do começo e incluindo-se o do
vencimento.
S 10 Considera-se prarrogado o prazo até o primeiro dia útil seguinte ao do
vencimento se este cair em dia em que não houver expediente na repartição
ou em que tor ele encerrado antes do horário normal.
S 2' Os prazos tixados em meses ou anos se contam de data a data e. se no
mês do vencimento não houver o dia equivalente àquele do inicio do prazo.
tem-se como termo o último dia do mês.
S 30 Osprazos expressosem dias contam-se de modo continuo.
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Em 08.02.2012 a empresa foi autuada
pela SUPRAM Norte de Minas nos termos descritos
abaixo:

"Foi constatado o derramamento /disposição
de efluentes contaminados com óleo pelo
empreendedor na rede de coleta pluvial do
posto trevo e da rodovia/anel rodoviário
leste. "

o embasamento legal apontado foi o
artigo 83, Anexo I, Código 122 do Decreto Estadual n.
44.844/2008 com pena de multa simples no valor de R$
20.001,00 (vinte mil reais e um centavo).

Após apresentação da defesa e seu
indeferimento a multa encontra-se atualizada no
montante de R$ 29.676,59 (vinte nove mil, seiscentos e
setenta e seis reais e cinquenta e nove centavos).

111- DOS FATOS

o Auto de Infração em comento foi
lavrado a partir do Boletim de Ocorrência M2773-
2011.0067608 registrado pelo Sr. Catulino Soares dos
Santos, aludindo a uma possível contaminação por
óleo em sua residência.

Em apertada síntese, o registro
informou que a ocorrência teria se dado em razão de
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grande volume de água de chuva; que a empresa
autuada possuía à época um sistema de tratamento
de efluentes em funcionamento; e, por fim, que o
acúmulo das águas próximos à residência teria ocorrido
em razão de a residência não se encontrar nivelada
com o asfalto.

A ocorrência foi encaminhada ao
Ministério Público do Estado de Minas Gerais,
culminando na instauração do Inquérito Civil n.
0433.11.000.820-1, em curso na 70 Promotoria de Justiça
de Montes Claros, a qual oficiou a SUPRAM Norte de
Minas para que esta verificasse as condições
ambientais do empreendimento autuado e investigasse
suposta contaminação em rede de água pluvial.

Em atendimento à solicitação do
MPMG a SUPRAM Norte de Minas realizou vistoria na
empresa autuada emitindo o Relatório Técnico SUPRAM
NM n. 01/2012 em 07.02.2012 no qual se informou que:

liDurante a vistoria não foi possível
presenciar nenhum foco de
contaminacão por óleo nesta área, foi
percorrido boa parte da propriedade e
o solo não apresentou nenhum vestígio
de contaminacão. "

Ea conclusão:
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"Diante do exposto, concluímos que o
empreendimento apresentou focos de
contaminação por efluente não
detectado na ocasião da vistoria e
que, em fundação da fiscalização ter
ocorrido em dia sem chuva, não foi
possível detectar se o posto foi o autor
da contaminação. "

o procedimento iniciado no Ministério
Público foi arquivado após a diligência do órgão
ambiental mediante decisão motivada que consta
deste Pedido de Reconsideração.

IV NULIDADE DO AUTO DE INFRACÃO
RESPONSABILIDADE SUBJETIVA - AUSÊNCIA DE AUTORIA
COMPROVADA.

No caso em tela, o Auto de Infração é
nulo de pleno direito, vez que não atesta que os fatos
ocorridos e narrados pelo denunciante, isto é, a
contaminação verificada em sua residência, tenha sido
causada por falha nos sistemas de drenagem do
empreendimento autuado, nos termos da conclusão do
órgão ambiental (Relatório Técnico Supram NM n.
01/2012).

No relato do denunciante. inclusive,
este atesta que o acúmulo de águas pluviais em sua
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residência ocorreu em razão de não ter observado o
nivelamento com o asfalto quando da construção do
imóvel, ficando sua casa em um nível mais baixo, o que
obviamente condiciono o escoamento superficial de
águas de chuva de locais mais altos para o interior de
seu terreno,

Entretanto, tal erro de edificação
identificado pelo próprio denunciante não pode
culminar na atribuição de responsabilidade
administrativa ambiental à empresa autuada, vez que
a residência também poderia estar recebendo água
pluvial de outras fontes.

o Boletim de Ocorrência citado
menciona o fato de que a contaminação teria sido
motivada pelo grande volume de chuva ocorrido na
ocasião da suposta contaminação e que o sistema
coletor de águas pluviais do Posto Trevo, naquela
oportunidade, funcionava corretamente.

A esse respeito, os documentos
emitidos pelo órgão ambiental informam que na
ocasião da vistoria não foi possível presenciar nenhum
foco de contaminação por óleo, embora os aqentes
autuantes tenham caminhado por uma extensa área
do empreendimento.

Diante deste fato, houve ainda
omissão do órgão ambiental no caso em tela, vez que
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não se preocupou em vistoriar o entorno da residência
do denunciante a fim de constatar a existência de
outras possíveisfontes contaminadoras e que poderiam
estar relacionadas com o ocorrido na residência do Sr.
Catulino Soaresdos Santos.

Tratando-se de infracão administrativa,
em decisão recente, a responsabilidade ambiental foi
considerada subjetiva pelo SuperiorTribunal de Justica
- STF2,exigindo-se, portanto, a comprovacão de culpa
do agente para que possa ser penalizado pela
Administracão Pública, diferentemente do que ocorre
na responsabilidade civil ambiental, cuja
responsabilidade é objetiva, quando se presume a
culpa.

Para este novo entendimento, da
responsabilidade subjetiva, é imprescindível à
responsabilizacão a comprovacão da culpa e o nexo
causal entre a conduta e a infracão. No presente caso,
ao mesmo tempo que o órgão ambiental supõe a
responsabilidade da empresa autuada, lavrando o
auto de infracão, não evidencia a autoria, tal como o
Boletim de Ocorrência e até mesmo o Ministério
Público, face à contaminacão verificada na casa do
denunciante. Por esta razão, deve ser considerado
nulo o Auto de Infracão face à inexistência de
comprovação da autoria.

2 AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL N° 62.584 - RJ
(2011/0240437-3)
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É possível ainda considerar que a
insegurança dos agentes autuantes foi retratada no
Relatório Técnico SUPRAM NM 01/2012, nos seguintes
trechos:

"Com intuito de se obter um diagnóstico
ambiental mais apurado, foi solicitado
00 empreendedor, que realizasse
análise laboratorial em quatro pontos
distintos, sendo eles: rede de drenagem
pluviaL" (Grifamos)

Emoutro trecho, continua:

Apesar, de se ter solicitado o
empreendedor analises laboratoriais dos
efluentes encontrados, o equipe técnico
desta Superintendência julgo necessário
proceder novo vistorio no local de
estudo no período das chuvas, para
desta forma, se obter um diagnostico
mais apurado a este ato. (Grifamos).

Diante das narrativas acima que
provocam tamanha incerteza, vislumbramos que os
agentes públicos não se pautaram pelo princípio da
legalidade, atribuindo infração e penalidade à empresa
autuada e postergando a apuração dos fatos para outro
momento. Razoável seria aguardar as providências
sugeridas, as quais o próprio órgão ambiental considerou
relevantes para identificação da autoria dos fatos.
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v- DO PEDIDO

Considerando o teor dos fatos
narrados e a fragilidade das conclusões emitidas pelo
órgão ambiental que nada concluiu sobre a autoria;

Considerando que à época dos
fatos, como narrado pelo próprio denunciante no
-boletim de ocorrência lavrado, os sistemas de
drenagem do empreendimento autuado funcionavam
perfeitamente;

Considerando que o órgão
ambiental não se ocupou de vistoriar o entorno da
residência do denunciante para verificar outras fontes
poluidoras, tal como também não pode comprovar a
relação existente entre a contaminação da residência
e as ações praticadas pelo empreendimento;

Considerando que a
responsabilidade administrativa ambiental não admite
mais a culpa presumida tal como na responsabilidade
objetiva;

Considerando ainda que os
agentes autuantes expressaram sua insegurança
quanto à autoria, solicitando maiores informações da
empresa autuada para melhor apuração dos fatos;
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Considerando que a residência do
denunciante, por não se orientar quando de sua
edificação pelos padrões urbanísticos passou a sujeitar-
se à contaminação de água pluvial, podendo esta
originar-se de diversas fontes não identificadas, requer
o cancelamento do Auto de Infracão n. 48.744/2012.

Nessestermos, pede deferimento.

Montes Claros, 20 de setembro de
2016.

Élida B~aral- OAB MG 58.927
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ALTERAÇAo CONTRATUAL N°36DA SOCiEDAi>ETREVO DERIVADOS"
DE PETROLEO LTDA

CNPJ n° 14.486.153/0001-03

CNAEFISCAL

~731-8/00 - comércio varejista de combustíveis para veículos automotores.
4129-6199 - comércio varejista de produtos alimentlelosem geral QU especializado eu'.
pfudutosalimentítios não especificados anteriormente.
4732-6/00 - comércib varejista de lubrificantes.
4784-9/00 - comércio varejista de gás üqüe{eito de petróleo (~Ip).

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA SEGUNDA. O foro para o ex.ercício e ocuniprlmenlo dos direitos e obrigações
(éSultantesdQ contrato,social pel1nanéce FEIRA DE SANTANA-BA

CLÁUSULA TERCEIRA. As Cláusulas e condições estabeleeidasem atósjá. arquivados e que
não foram expressamente modificadas.por esta alteração continuam em vigor.

E, por estarem assimjustos e coniratados, assmam este instrúmcntiJ.

FEIRA DE SANArA-BA, 26 de janeir() de 2016,

~-::='~;;uc.;r=iAi:OCiEsiTAi'5õiDÕiA~BB!A~H~IA~'=-===::-l
\
-.... JUNTACOMERCIAL.D.O...E.s~:~~.016.. SOB N': 97536165,~ CERTIFICO O .REGISTRO'EM.
JUClSpro\o<olo: 16i7~. 78'1. OE 2910112016, /) lJ

w,'66 .~ w. 'JI'&U.n.
iee"a'29 2 0023600 -2 -~q?l' ;;;~. ~,~~:;;;S--I

.=0 Otili;ADOS Olt PETR01.lO l:ror.. HELIO PORTELA ~AMOS

. .SECREtARIO-GERAL

Req:~1600000068969
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL N°36 DA SOCIEDADE TREVO DERIVADOS
DE PETROLEO LTDA .

CNP JÍl°14.486.153/0001-03

FERNANDO SILVA CHAGAS nacionalidade BRASILEIRA. nascidó em 11/03/1947,
CASADO em COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS, COMERCIANTE, CP.F:MF ,i"
276,952.98549, CARTEIRA DE IDENTIDADE nO1612845, órgão expedidor SECRETAlllA
DE SEGURANÇA PUBLICA - BA, residente 'e d(}J1iiciliadono(a) RUA DAS PALMfIRAS,
90, EDF. BELLE VILLE; APT" 140I,PONTO CENTRAL, FÉIRA DE SANTANA, B/., CEr
44.075-235, BRASIL.

WALTE~ SILVA CHAGAS nacionalidade BRASILEIRA, nascidó .em íi/lJ/1956,
SOLTEIRO, COMERélANTE, cl'FIMF nb í 11.216,)05-1 O, CARTEIRA DE JDENTl;:;/,;:;E
n° 1744145, órgão expedid(}f SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA -BA, residente e
domiciliado no(a) RUA PALMERIM, 45, CONO. PRISCO VIANA, APTO' 302, BLOCO !'::,
CONCEiÇÃO, FEIRA DE SANTANA, BA,CEP 44.065-666, BRASIL.

RENATO SILVA CHAGAS nacionalidade BRASILEIRA, nascido êm 02/07/1950,
DESQUITADO, COMERCIANTE, CPFMF n° 134330.405-91, CARTEIRA DE
IDENTIDADE n° 972585, órgão expedidor SECRETARIA DE. SEGURANÇA PÚBLICA _
BA, residente e domiciliado no(a) RUA CRISTAL, 115, BRASíLIA, FEIRA DE SANTANA,
BA,CEl' 44.088-738, BRASIL.

Sócios da sociedade limitada de n(}me empresariiil TREVO DERIVADOS IíE PETROLEO
LTDA, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado na Junta Comercial do
Estado da Bahia, sob NIRE n° 29200236002, com sede ar 116,.Krn. 20, SN, Feiral~1nquinho,
Sede Feira de 'Santana; HA, CEP 44.036-331 ,devidamente Inscrita no CadaslroNacional de
PeSSoa Jurídica/MP sob o'n' 14.486.153/0001-03, deliberam de piem) e comum acordo
ajustarem a pre~ertte altera,\'ão .contratual, nos lermos da Lei n° 1004061 2002, mediante as
cOlldiÇ'õesestabelecidas lias cláusulasseguiriles:

ABERTURAfALTERAÇÃOIBAIXA DE FILIAL

CLÁUSULA PIUMEIRA. A filial registrada. na Junta Comercial do Estado da Bahia sob
NIIl.E n' 29901189396 e CNPJ 11° 14.486.153/0019,24, que funciona à RODOVIA BR. 1.16
KM 486, SIN , SEDE, RAFAEL JAMBEIRO, CEP 44.525-000 BA , passará a funcionar na
RODOVIA BR 11"6KM 486, SIN , SEDE, RAFAEL JAMBEIRO, CEP 44.520-000 BA.

OBJEto SOCIAL

COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEISE LUBRIFICANTES, REVENDA DE GAS
NAT(fRAL VEICULAR (GNV l, GNC { GAS NATURAL COMPRIMIDO l,
BIOCOMBUSTlVEL, (GLP 1 GAS LIQUEFErrO DEPETROLEO,. 'LOJA. DE
. CONVENIENCIA, .LUBRIFICAÇAO E POLIMENTO DEVEICULOS AUTOMOTrVOS.
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PROC UH AÇÃ O

Pelo presente instrumento pMacular de procuração a cmprc",l TREVO
DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA., cüm sede no Anel Rodovurio Leste, 5005 Le O],
Independência', Montes Claros - M.G, tEr' 29AOO-OOO,rcpresentado por seu sócio Fernando Siil" Cha.é:",'.
bnisilciro, eomerci:ulte,residente !tBR 116, lml- 28, na cidade de J:'eira ,de Sailtana _ 13,\, nOlll<:i"t' c0n;riflll
como suas procuradoras ÉLIDA BARBOSA DO AMARAL, OAB/MG 58.927 c IZABELA VELOSO
SILQUElRA CHAVES, OAB/MG 103.643"ambas com endereço c,omerciaJ à Av, Mestra Fininh". 2(1.11,
A, Jardiril São Luiz, Montes Claros -IVfG, CEP 39-401-1\58, collcedendo-Ihes todos os podere, (b dúusuh
"ad et extJ:ajudieia", nesta cidade, ou ónde se apresellta;, Pedido de Reconsidetação face ao i\ llto de Infr:lciu
ll, 48.744 ju;ltÓ à S'ccret111ade Esmdo de 1110';0 :\mbiClll<: e Desenvolvimento Sustentável __SU'vI:\1) c
entidades vinculadas.

Mónr.cs Claros. 15'de set('l.nbro de 2016,

~~ 4"""'s-9D
ilflI

E"'-.1-)1~-:'I-'R-6-L-E-O-L-T-D-,!\--
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, - GO RNODO'ESTADO DEMINÁSGERAIS .'
, " Secretaria de E tado de Meio ADlbie~te e Désenvolvimento Sustentável

" , Superi ten'dêuciaRegiouald'~Regula~açãó Aín'bieutal
, "" Nórte de MiI1as' , ,

',RELATÓRIO " ÉCNICO SUPRAMNM N° .01/2012. . . , .' . - - .

Empreendédor:Trélto O~rivado déPetróleo Ltda -
Atiyidade:P9stos Revéndedore ,'eieCombustíVeis. .:
,Endereço:Anel Rodoviário Lést ,.;;.rndependência:
,Município:Montes Claros /'MG ' ,
Referência:N.F. n.'0433.11.00 20-1,". . -'."

.. ' I

1,'Objetivo

Prestar inforrnaçãesáb Ministéri ,P~blicodo Estado de Minas Ge'rais,acerca dq empresa
Trevo Derivados de Petróléo U a, com q esi::Opo,de'aferir as; condiçõ~s ambientais de

' funciOnamento da ~mpresa! b m COma investigar a suposta contaminação porálao
(resiejuociasse 1) em rede d'eá a pluvial. " '

, '

2. Introdução' '
.,

Em atendimento i:l :;solicitação, o MinistérioPúblico' do Estaélode Minas Gerais foi
. realizada vistoria téCnica I)as'in 'jações daerrlpresa Trevo Derivados de Petróleo LIda,
CNPJ: 14.486.153/0008-71, nod a 27101/2012.' ," ',', , ' ", , ,

Em Minas Gerais, a Deliber.açãbNormalivaCOPAM'nO'74"deâ9de'sete[TltlrOde .2004,
estabelece oscritérios'paraclssificação,segunc;lo o porte e 'potencial poluidor, de

'empreendimentos e atividades odificadoras'do meio ambiente e, que são passíveis de
autorização ou' de Iicenciament ambientál no nível estaduál. rSegundo essa norma, o
empreendimento foi'enquadrad ' no. éódigó F-06-0l- 7.'::' (POSTOS' REVENDEDORES,
POSTOS DE ABASTECiMENT "INSTALAÇÕES' DE SISTEMAS' RETALHISTAS E
POSTOS FLUTUANTES DE C MBO$tíVEIS) .. Através de análise do Formulário de
Caracterização. do 'Empre,endi nto(Fé:!=) foi'. verificado que o 'empreendimento é
classificado como classe 3, o qu ,.possui licença ambiental para funcio.namentóvalida aI?
10/02/2014,' .' .' ,

"
Recentem,ente'oempreel'!dedor orrni:lli~oujunto. aestà Súperintendência a"solic'itação
para. ampliação' do' empreendim nto, com intuito de instalár mais quatro tanques com

c volumetria de 30.0001itrós cadá; Iterandoa.c1assedo empreendimento de 3 para 5, " .

~
\

\

. Desta forma, foi realiiada vistori
um diagnostiço ambientai relativ.

..posto, .'
noempreendimento como um todo, a fi,mde se obter
ao desenvolvirnento das atividades desenvolvidas pelo

.. ;.,

Av. José G:>rreaMachado, s/no - Bairro Ibitururia ---:Montes Garos ~ MG
,~ .' , ,CEP.: 9400~OOOTd:(38)3224.1500" .... .. .

I . • • _ " .

1
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.' GÓ RNO .DOESTADO ÍlEMINAS GERAIS
Secretaria de Es ado de 1VIeioAmbiénte e Dese'nvo!vimento Sustentável

.' Superi tendência Regional de Regularização Ambiental
,,Norte de Minas

3. 'Discussão"

No que diz respeitO ao possív
.pluvial, foi Rossível fazer o segui

, \

, .
foco de contaminação por 61eona rede de drenagem
tédiagriostico: . . ..'. .. \ . ' ,

.. ,',

As canajetas de drenagem da pi ade abastecimento', que deveriam estar 'instalàdas para
dentro da cobertu~ametálica for m' instaladas fpra destaárea"desta forma fazendo com
que as águas pluviais entrem po é.stascanaletás,;superdimensionando a vazão prevista

. em projet() para 'a Caixaseparad de águae óleo (CSAO). '
- . . - .... . -"'.

,No que diz respeito a rede de dr nagem piuvial, foi constatado a djsposiçã~ de efluentes
líquidos com possível contamina ão com óleo'pormeio de uma tubulação vinda'de dentro
do empreendimento, Na ocasiã da vistoria, riãofoi possível detectar de onde estaria
vindo esteeflLJehte, nOel)ti'lnto, osteriormente famas informados por representantes do

.empreendimento que este eflue;' . seria proveniente .das ci;lnaletas de drenagem da pista
de abastecimento, onde uma dí.! tubulaçõêsque ligava as Célnaletasa caixa separadora
de água e óleo' estava defehuosfazendo com,que parte deste material seja conduzindo
para a rede de drenagem pluvial, Por tal motivo, está sendo lavrado o auto de infração do
.posto Trevo, por causar polllição u degradação ambi.ental.

Outro pon;o a sElrlevantado, foi a presença de um liquido de coloração escura e sem odor
no bueiro que recebe a' água p uvial do posto de combustível, localizado. na rede de
drenagem da rodovia. . ,. '.. "

Com intuito de verificar qual o ca ihho -est~HquidOda rede de drenagem estava fazendo,
ao atravessar a rodovia; fOidete ado 'que este .material estava sendo despejado sobre.o

• soloeapresefllandO a mesma c IOraçãodó prinwiro' ponto de visita (bueiro em frente ao
' posto.de combustível), .rio .entant com a.p(esençade. forte odor, parecido com 'odor de
efluentê'sanitário.... ; .

Na ocasiãocja vistoria foi realizad visitá' ~o den,unciante,Sr. Catulino Soares dos Santos,
o qual mostrou os locais onde ,águ;l. com possível contaminação por óleo atingiu a
propriedade domesmo na época as águas.Durante a vistoria não fOi possível presenciar
nen~um 'foco de contaminaçãO por óleo nesta área, foi percorrido boa parte .da
propri!3dadee o solo não aRresenou henhumvestígio de ?ontaminação, .

, .Com intuito de se obter' um d agnostieO'ambiehtal,mais apurado, foi. solicitado ao
empreendedor, que realizasse an Iiselabora~orialemquatro pontosdi~tintos, sendo eles:
rede de drenagem pluvial; pr meiro bueiroqqual. recebe ,a agua drenada do
empreendime[lio, ci qualfoidet ctado a Presença de liquido' decór escura; caixa de
viSitação ao meio. da rotatória frente ao posto de combustível, ponto este o qual

Av. José Correa Machado si nO -'- Bairro Ibituruna - Montes Oaros - 'MG
CEP:, 9400- 000 TeI, (38)3224.- 7500

... -..•.

2



.'

GOV RNO DO ESTADO DE MINAS GERAiS
' Secreta-ria de Es ado de Meio Ambiente e Dese~voivimento Sustentável

~,;peri tendência Regiônalde RegulárizaçãoAmbiental '
Norte de Minas

apresentou o primeiro efluente c m presença de odor e por fim no ponto de lançamento
sobre o solo, do -outro lado {f 'pista.' Além das analises, também foi ,solicitado ao

"" 'empreendedor aS,plantas das tu ulaçõesda rede'de drenagem pluvial e das canaletas, a
fim de ser obter um maior enten imento de como funciona a dinâmica de'drenagem desteempreendimehto.. .

Apesar, d~ se'ter, solicitado oempreeradedor analises laboratoriais dos efluentes
encontrados, a-equipe técnica esta Superintendênci,a julga necessário, proceder nova
vistoria no local çje estudo no período das qhuvas, 'para desta forma, 'se obter um
diagnostico mais apuradq a estê atO; ,

5. Conclusão,

Diante do exposto, cOnCI~íl'T).()S:e,o empreendim~ntó apresentou focos de contaminação
por efluente não detectadà na casião da vistoria' e que, em função da fiscalização ter

' dcorrido em dia 'sem chuva, ão foi.: pOssível detectar se O posto foi o autor da
'contaminação na propriedade d denunciante. Desta,forma, toma-senecessárió realizar
nova vistoria em dia chuVoso, ra se obter maiores dados para,jUlgamento' dos fatos e

' agü~rda,( a entrega das, anali es solicitadas para confirmação' da composição dosefluentes. "

Montes ClaroS,"07de Feverei'rode 2012,
, .

, Claudia,BeatrizOliveiraAraújo ersiàni
DiretoradeApoioTécnico

Eduardo'MaiaValério
'AnalistaAmbien'taí

RodrigoRibeiroRodrigues
, AnaiistaAmbiental

SandOvalRezendeSantos
AnalistaAmbiental/Jurídíco

, Áv. José Correa Macha o, s/no- Bairro Ibiturutla- Montes Claros _ MG
" ,CE .: 39400 __000 Tel: (38) 3224 - 7500
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.. GO "RNo'DOESTADODE'MINAS GERAIS
'Secretaria de.1!: tado !Ie Meio' Ainbiimte e Desenvolvimento Sustentável

,Super ntendêneia RegiomiJ de Regularização Ambiental
. .'. . Norte de Mi~as '.

ANEXO r.:
Reiatório Fotográfico ,

! Imagem-3: Bueiro re~eptorda r~e de dréila .l}"' 'pluvial' 1J1:lagem4: Bu'eiro rec'1'Ptor da rede de,drer:'!agem pluvial

Av.José Correa Macha ,s/no -'Bairro Ibiruruna _ Montes Qaros ..:MG
CEP, 39'400.-",009 rel: (38)322~ . 7500, . .

.", .
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GO ERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria,de Es adode Meio Ambielite e Desenvolviménto Sustentável

Superi tendência RegiOJi~1dcRegUlariZação Ambiental
. Norte dcMinas

Iy\J
~

. \
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rotatória)
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~:',¥t1-

Imagem 9: Propriedad.e do S7Catul.ino (Oeou c1ante).

"'--:~~J
. ,
.!

":". \.'

..:....;.;.f~-':.";

...~,. iJL_. ~~.:....~'
Imagem 10: Propriedade do Sr. Catuhno (DenuncIante)

Av.José CorreaMachad ,s( nO - Bairro Ibituruna':': Montes Claros -MG
ÇEP,: 39400 - 000 Tel: (38) 3224 . 7500 .
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AUTO DE DEFESA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL

I. DA AUTORIDADE ADMINISTRATiVA

FUNDAÇÃO EStADUAL DE MEIOAM8iENTE . .. .,~\

SUPERI.NTE.ND£NC.IA REGIONAL DE.RE.GULAR.IZAÇÃOÂM81ENTÀL NORT.c.Â~NAS
AVENIDA JOSI: CORREA MACHADO, N'OOO,BAIRRO IBITURUNA, , f\~~~:6'l':;
CEP39.400-000_ MONTES CLAROS-MINAS GERAIS .....•... \)~O~*'~~\./

~.'.-G'\)~..~\.,~'<>'\. ~/ )....
'~~ -~~~/ ... ,.
./ ...•

/I. DA IDEI'jTIFICAÇÃO' DO AUTUADO

TREVO DERIVADOS DE PETRÓlEO LIDA.
CNPJ: 14.486.153/0008_71

ÉI'jDERE~O: Anel Rodoviário teste, número 5.005, Bairro Ind
Montes Claros - Minas Gerais

111.DbAUTO DE INFRAÇÃO

Auto de infração número nl 48744 aplicado-ao empreendimento no dia OSde fevereiro de
:2012.

N. DO ENDEREÇO PARA RECEBIMENTO I)E' NOTIFICAÇÕES, INTIMAÇÕES E
COMUNICAÇÕES,

Anel Rodoviário Leste, número 5.005, Bairro Independência, 'CEP 39.400-000, Montes
Claros, Minas Gerais.

V. DA FORMULAÇÃO DO PEDIDO

A TREVO DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, vemiatraves de seu representante legal,
.oferecer DEFESAem' face ao Auto.de Infração em .epigrafe, expondo e requerendo a V. Sa.,
no prazo que lhe foi assinado o seguinte:

Segundo consta no Auto de Infração Administrativa, lavrado pela autoridade fiscalizadora
Cláudia Beátriz Oliveira Araújo IlerSia"i, a TREVO DERIVADOS DE PETRÓLEO lTOA foi
autuada, em fiscalização realizada na data de Ó2 de fevereiro de 201S, por suposta
Infração ocorrida em 08 de fevereiro de 2012, como se segue:

i. "Foi COnstatado o derramamento I disposiçõo de efluentes contaminados com
óleo pelo empreendedor no rede de coleta pluvial do Posto Trevo e da rodol/io
lanel rodoviário leste" .

Como consequênda a autoridade fiscalizadora aplicou os dispositivos. 'egals do decreto
44.844/08 referentes ao artigo 83, anexo I, código 122, cuja materialização de
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enquad'ramento ficou Cômosegue:. graVlSslmaj tipificada como multa 'simples,
estabelecendo-se o va/orde'R$ de 20.001,00.

VI. DA CONTEllTUAUZAÇÃO0,05 FATOS

DA INFRAÇÃO:A infração hora aplicada origina-sede uma ni:ltillcaçãó emitida em
fevereiro de 2012; decorrente da abertura de um Boleiim de Ocorrência,' numero M2773-' -, .- - - - - -;

2011'0057608, junto a PoliciaMilitar do Estado de MfnasGeraisqualido o senhor Catulino
Soares dos Santos alegara a OCOrrênciauma possível c(lntatriinàção por óleo emsuaárea
residenciáL Vejámos o que está registrado pelos poliCiaisnohisiórico dá ocorrência:

- -. - - .

i. Que a suposto ocorrên.êià"seria' consequéncià C/ogrande' vaiume de, água dachuva.

ii; Que aTREVOOERIVADOS/;lEPETR6lEOlTDA Possuía a época, como agora,
UmsiStema'coletor,d e efl,uentesemfundonam-ento.

í1!.Que,o proprietário da conStrução, Senhôf. tátúlinO soares dos Santos, não
observounivelarnento COII'I o aSfalta, ficandoááre(]etnum niveimois baixo, o
que,càntribuiU piJrao acLimúlô,doHquidoemÓU1apr6ximo osri!sidências,

Desde cehário' emerge umai mportantefontede ,argutrielitaçãosobreaocorrên,cia:

iv; Seucaráteriínprevisível,dadaàie/açõacom a,ac:arrêhciade thuvqs intensas,

v, Otecanh/?cimentoda respons'abi/idade' do denunciante, quando aiacou áreas
residenciais sem o. devida aplicoç:ãode 'canhecimentos técnicos quanto ao.
nivelatnentodoterteno, fato 'que foradécisivo para o.aCúmula da enxurrqda nolocai,

vi. Nesse Sentido tegistre-~e que o pavimentoas!á/tico"qualidode de piso não.
drenante,cancentraenxuttiidaeporSUO"Sltuação dedec/ividade 'conduz o
vo/um~' acútnulado paro. o. ãreada Senhor Catulino Soares do Santos. Neste
Caso o. enxurrada pOde canter resíduos de hidrocarbonetos em virtude do
transito de veículos na rodoVia, lacalizadaentte o Pasto e o terreno do Senhor
Catu/irio.

Tal processo foi encaminhado ao Ministério 'Ptlblito,qu.e emitiu documento de solicitação
ao SUPRAMcamoescopo de aferir as condições ambientais da TREVODERIVADqSDE
PETRÓLEOlTDAe investigar a ,suposta contaminação. em rede de água pluvial. Como
respoSta a SUPARAMemitiu em 07de fevereiro de 2012 o RELATÓRIOTÉCNiCONM Ne
01/2012, assinado pelá Diretora de Apóio TécniCo,CJ.ilUdialleatdz OliyeiraAraújo Versiani,
e três Analistas Ambientais daquele órgãO, Rodrigo ,Ribéiro Rodrigues, Eduardo Maia
Valério ,e Sandoval Rezende Santos . .Dáqueie 'relatóriop'odémos destacar e reproduzir os
régistros'abaixo;Escrevem as fiscais:' " , ,
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vii. "Durante c vistorio nãofotpossível presenciar nenhum 10c(1de contaminação
por áleonesta área, foi percorrido boa parte da propriedade e o $010 não
apresentou nenhum vestígIo de contaminação;'

viii: ;'DloMe'do exposto, ionclu/mo!; que o empreendimento apresentoú focos de
contomindção por efluent~, não detectado no ()casião da vistoria e que, em
fúnçâadafi5colizoÇão ter acorrida em dia sem chuva, não foi possível detector
seo postolcjf o autor da contaminação na propriedade da denunciante.

Com base néste relatóriO técni,co e em rigorosa e' prÓpria apuração, como consta no
Inquérito Civil nÚmero 0433.11.000820_1, à ]!Promot(1ria de Justiça da Comarca de
Montes,Oaros, registrou as seguihtesmformações:

ix. "Na vistdridos pollciilis verificaram 'que ,o pasto possuía sistema de coixa
separadora de água ,e 61eo e que era dada o devida destinação ao manejo de
óleo e'seusresíduos nas atividades do errJpreendimento".

X. '''Depreende:-se.da documentaçiio acostado aos autos que o carreomento de
resíduos de áíeo para MJpriedade vizinha (10 posto fotum epísódio ocosiona~
provocado por volumosa precipitação pluvial, que foi de'lmediato solucionado
pelo respónsóvelpelo empreeildi(tlef)tõ" sem maiores consequênclas ao meioambienti!"

Pelo que condui o Ministério ,Público "não restar, por tudo. 'que foi apurado, outras
justificativas para o. prosseguimento das ínvestigaçães", determinando-se o Seu
ARQUIVAMENTO em 16 de abril de 2015.

'Não obstante aTREVO DERIVADOSDE PETRÓLEOLTOA, ré'tebeu ofiCio datádo em 13 de
mai.o de 2015, três anos. e três meses depois 'da. notificação, um AUTO DE INFRAÇÃO
48744, 'ássociado ao Auto de Fist;jlização 010678, de OS de. fevereiro de 2012, objeto da
apresentação desde recurso, pelasrazõés que se segue:

VII. DOS ARGUMENTOS APRESENTADOS

xi. Que o fato.gerador descrito rio Auto de Infração ,não existiu, conforme escrito
nos registros e relatórios conClusivos.

,xii. Que o~ laudos, emitidos são darose, especificas, na descrição' da verdadeira
ocorrência, 'de. naturezaforlulta. eim previslveL

xiii. Que não hámaterlalioiade de respbhsaQllidade da TREVO DERIVADOS DE
PETRÓLEO LTDAsobre o,suposto dariô ambiental, até porque inexistente .

.xiv. A Intempestividade da aplicação do auto de Infração em relação â ocorrência
do fato gerador. Pelo Decreto Estadüal 'número 44,844/2008" prazos devem
observados e regiamente seguidos por 'lodos' ,aqueles envolvidos em
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ocorrências ambientais, cuja intempestividade, segundo .0 próprio decreto,
.forna nulo.os procedimentos. Registre-se:' se passaram três anos e três messes
entre'a verificação 'da.suposta' Ocorrência e a emissão do auto de Infração.
Senão vejamos o que diz o artigo 41 do mesmo:

'a. Art, 41. "O processo. serd decidido no prazo de sessenta dias, contados da
conclusão da instrução.

b. li 1~ O prazo a que'se refere o caput poderá ser prorrogado uma vez,
por igual período, mediante motivação expreSSa.

xv. O que consta do Relatório TécniCo'da SUPRAM,que expressamente reconhece
a isenção da TREVODERIVADOSDEPETRÓlEOLTDA,

xvL. O reconhecimento do minist.ério Publico quanto àlnei<istência de materialidade
do suposto crime ambiental, determinando seu arquivamento.

xviL A verdade dos fatos relatados,

VIII,DO REQUERIMENTODEDEfESA

Entendemos que, verificadas todas.as circunstânclas'que caracteriZam a natureza da infraçâo
emerge a condlcionalidade para suaANUlAÇÂO;sendo o. que se solicita n.este processo dereCUrSo.

Avista dó exposto, a TREVODERIVADOSDEPETRÓlEOLTDAespera a que o presente recurso
seja jUlgado TOTALMENTEPROCEDENTE,nos terfTlosda legislação vigente ..

Feira de Santana, 26 de junho de 201S,

~~""~Z~~~
/CPF 276,952,985-49
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\ltNIS1'ÉR10 1'(:8'1,/("0 DO ESTADO DF.MINASGERAIS
';'(T'.•tlõl'ht,\'fIJ:M de _lim~ .Jll.(f;~:de Mnllfef'c' Çi;tw", .

A\". (\11,) M"J.h~~~t""(.I'3.it."1J~,'ltbGírl~W~'•.CA':ndídD Cl\rr...w»:, /Ii.'-"btt-;i:~lár~ MO~,(rp)rNJ-tt:l--6~e
- ',,'.', <' • ~ hj~r'mc'fjl'H~3~~:;1}J~tr;"'lb~~~&'H.

i r\ \-t,1ot: .' .:\1.!' R Rr Ff-Rtl\:Cl~"(I 'l'1":MlJ~j) t>i.'XJ!iO!'f{,fP QJ i,l,NPf)' F:Nr 1\ ',\~~t!''-íl'ltf:SK1~J.J..

Ofícíoo ~ 17(;,';1015 . 7'PJMOC,
Refiii/l'ncia" I C il '0433. n,00082lJ. i,
Assilflto: C.omunfcaçAo (faZ)

Montes Claros, 16de abril de2015

,',,,~.",.'

Prezado (a) Senhor (ai,

ComunICO aVO'Ssa Senhoriâ, de acorôoCQm o ,arligo W, ~1'e
li:!", da LeI Federaln,. 7.34.711985' e o enUncIado daSÓl'!lUla n" 'j3 do Conselho
SU;ieiiot do Mfnís!érl() Pübr.co, a p.:oítloçéõ ifa af,!uiv81'(1(jríto do if11luérito Civil em
êplgrafe, cuja <:ópia, ~E190e IInlOO!, Atas:ó 'ô1~f(:leda rTlàsma, VóSsa Sê)'lhoria

deverJapresents'r àouele' Egrégio CMselho, s:1ilii!ldOnaAv ,Álvates CatmiL n.
1:740. flJ'l "m:l.r Senlo Agos«ooo, 8elo NortZoníe - MG, <tE> 301'l'O-oO.f, no prazo

de 11){dez) dias, as tazões eós déCllmemos,QtIll'fÚfldamert1l1m tal discordância

Ao (a)Sen!\Or [a) "', ,'. , ,
Repreeenlante tegafdo empflíe"dimefllo~ Trevo Dl!,iwadO)$. deP",trole<> Ltda
Anel Rocióvillrio Leste, 11,.S005. 'oolrro fndependêlll)itl,
C€P39400-0oo Montes C1ams!MG
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MTh'ISIltRIO PÜaLICODQ ES'fADclPElMIMASGERAIS

7" Proírl1:ltOrlírq Juatl~dl c.m.rc. d.UOitlQCllroll
fi!lcrUirltO'CfVij"';"'O.3~~1't.~oot2ô.1 . . • .'

..OpresenlttlnqlJérlto, eMj; 1",~l1liÍqd~oli61opo~ portaria datada
de 1Q;~e.dezeltlbro.de 2014,teveo'rjgeméfull~de falo inIciada em J1 de
O'ulubrode 2011, ap6so:encamlnhameilio:~ 111'P<ímPlítl/líll'POtii:laf Militar
dlJ'MliioM1tllên~ e T~naltt1 R()(fovi~:õiJ~léljril:Cje ~. n ,.M2773-2011"1'0$760$, .' .. . , '.

.. . Consta dO~ridO' txl/eJlrij,éj'jQiltádoh folfIQ.tl3IQ5,. que o
~mp~i~ T~~ Oe~_.c/e,P~LtdIl.,.CQnht!cido!comQ''POS1o
'Trevcte s1fu/ldoÍ'ío .A~ R~óViífrlol,iet~i l'l:"'~..,I~ae~iJdin~i •• Monte,8
C!ato'5'.ex~rtê~~de~!8'1!81;idédiir~de~b\nitIVÍlis êfcil~1lzado
;por~lijlIlilli mllIlares I'lQ(lla,l7 dé'oiJtubmdlt '2D11.<âp6ssoficltaÇéo do :S~.Cst.tJfiiioS~ dl:lSsaíi~. ., ~

~Wfnlentêr~ clUili o"POSlOr~ó~ lérla~tàdO:JlOIu~o.pélo
,'.;'.V.liÍlmel'lto' di. 6190 dârede .ê.Qléfóni' einrVIitUiledb.',excils$íVo volilme -<las
liréeipíÍaçbes plullla/s', J:icllslon8fló(j o .lilágamenjj:ida ~e vizinha
'ClIlltandc'á mOrt'é dé 03; (Itt&).~Blinhu. ,a éilrililmintt~o de P~rrtaç6e$ ~
t!fface, c:elloIae tomale,CO!1foll1'leo hlelótlcô .'dll QÇOr.rêneia, OG pollcJals
,l:PnSlálaram qUéO ílstema de 8llC()ei'neiltode lIgulJs'plUViaisdo POllfo~o
~UPOrtouo VQJumBde <itllJv.s êli~~\iOtdilMo. wíidoos teslduos'tarreadó$ àpr'Í1priedadé \"lzlnha,

, ~1IIilOtl.1.OI- ,JlÓlIl:iaI$-tlIi'Íltl6rtívetlileatamqua ~. pqsto. ~úlâ
,$lst~8áe ~ ~ora dellglJlJ&ÓI~ •. que 'lll'll dadi' .,'devlda
deStl"~ó IJQ riía~o <li! õlécl.e 'set/$> retlduos:nllll .liliYidilde<s ,do'emp~nõlmeOlo,

Nô <lvetai:tge,4ó 'fiCêfÍctllniêntl;)iifrlbiímllil: &lri8'nao,foj 'éXjbido
duriliíle jidijlgél1clli, por~ tllnlé'Ptese~dii,tiIllPteên4lmen~etirmou aos
milltlltes <!Ué'o.POSlél.Iiia:.lloe~~i:ifi q"éa~,em Pi'éléillSSo ti. leValldaçao
do.liCel'\éiaménlO,~ileIlâa :que'PátbJ d'.~ ~He em poder
do Qtgllo i1mbiental.<Jompêtenté,

Com Cópia 'I:Iob(jleftm. .a ;S~'!felldêt:li:ie R~lol'\al de Melo
Arribilllilé ê De!lêhvollllrriéntc'$~ do,'Nêrtê, del'l'llila.~fol ()f)~a 110'
limiar do ano de2<t1Z Pllllr~at atl1Oti~dllll''Ir/llQJJíatldade$ no ."POlIto
"frevo", ~e .pÓ[lral!lt ~. ,emplftifdlm~to, qLleesfiívaWl prooimo ele
!lNãlídeÇào.de ii~nciamenjo lúIíbienllll

ASUPRAM/NM enCàmlnh~'o ~~lo 'té~ Ií,OOt/?912,
ál;O~Oàs fOíhas 08113, éseleltlCll!ltléfo qU,,!,llPó$ dlltllfhada Vi9tóffll no
empreendímenlOeSllU!lI'ItortlO; 11d:pM pollçJvel ~~ ••rl8r sldo .o "Posto

0100; ••• ,.
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Se<:retaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
Superintendência Regional de Meio Ambien1e do Norte de Minas

Ofício n." 84912016 SUPRAM.NM

Assunto: Notificaçao sobre decisao. faz.
Processo: 36521.2001/00912015
Auto de Infração: n.o4874412015

Montes Claros. 23 de agosto de 2016

Prezado Empreendedor,

Utilizamos da presente para notificar Vossa Senhoria acerca do resultado da decisão
proferida junto ao processo supra de seu interesse. de seguinte extrato:

.,
"Aseím. com base n~ ful"damenfos da analise ~éçnicae JUftefica constant,esnos autos conva:ldo e sanÇ30 Imposta

para nm de imputa' .apllcaçto peclJI1iâriade mullll no vala, de RS 29.575,59 (Vinte e nave mil ""scanta. e selM!a e
seIS reais e Ctnquenta- e nove centavos, com correções moneUnas.

Nomlque~seo i"teressado para o pagamento do ••.alor da multa no prazo de 20 l'Jinte) dias Df,.; a aprescntaç..10 jo

II!curso de 30 (lnnlll) di•• , a qual de\ie •.• se, óJrtglda ao Capam via a$Wl URC. sob peM de sua ,nserlÇâo 'macIOta da
crédito em'Olvida Ativa da Estad<>.

Na oportunidade. solicitamos a expressa menção ao número de processo e ao auto de
infração indicados neste nas próximas manifestações por parte da empresa interessada.

Sem mais para o momento, subscrevemos.

Respeitosamente.

(~ {l.£g/c/l=,...~
Cléslo Cândido Amaral

Superintendente Regional de Melo AmbIente do Norte de Minas

Ao
Trevo Derivados de Petróleo Ltda
Anel RodovIário Leste, 5005 IndependênCia
CEP.: 39400-000 Montes Claros/MG

---------------------------------,-~----~
AyJOk ('W"t'w"4J ,Wr,lâl{.id~l, OI !!JuljRHra .. .)I)..IOf)-i;(){} ~A/"',r,$ ("!antf _ \4(; . r.•/ d?JJ 31:24. '$(,1
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~ SECRETARIA DE ESTADO DE .<'W,~c 1-=":-- .-c:.• ,.~ .~.,.~.; .
Z8I09f201S .;: ~ ::l:;::i"' •. FAZENDA DE MINAS GERAIS >"

DOCUMENTO DE ARRECADAÇAo ESTADUAL-DAE
'"'"'c- f :",:'.~ç::,,::'~ ';r' ._.,.;.~

3 '"961 S~OO0871
~t Iccv..c.o t."ti~lCiPtC1 EM ~
TREVO DERIVADOS DE PETROLEO LTOA
~flEÇO

•••., ::,,"NO. REF:i'i£N.;,"
ROD,ANEL RODO\llÂRIO LESTElIUftl6005.5006INDEPENDENCllI. 091201.
IoIU~.::;:D!'O 1- 1----. y,,:-- lY~'~c-" ..... ~,
MONTESCLAROS MG 0223434910197

HISTÓRICO -
,

Orgao: FEAM Funoaçao E$1.dusl do Meio Amb.en!. i
serviÇO: 2 ~V\.."tas ReClk$iJS . 'Ônttl60-
Ernpll:ená'm~Il~U~EYO CEAJ'JAOCSCE PE1RCLEQ ,,!O60.:PF,CNP .•..~44~'5;.~\;'.;ir.1
Pz"ro:ia. PagolTlaflta nftgral

iProce•• o de AI: OJ65V2001fllll912015 . INu",",o do 1\1,F-487«12015
OoQ,mernod. Re_o.: 925pl1'l/2015 D~

IDocumernono SIAM' 92509llI2016 .•
I
I

H,I
1'1

i,
,I
J;

~ II;
I1 Sr Ca,xa, ESledocumento de..e ser f\!csb<do el<cius,,,,,menle pel. leitura docó<!,qo de o."•• ou .nl:1a~lgllaveJ
~ 8561COOO296 8 76590213160" 92612022343 9 49101970209 2< I.""~' IITOTAL I

29.676.59 ],

s~.SECRETARIA DE ESTADO DEtt~FAZENDA DE MINAS GERAIS

'tEhÇ:IIIE"ttO

2810111016

'-oi" ,-o
1 .•••..;. ~"'~L •, ",(",~.,
3 ;,,.-

DOCUMENTO DE ARRECADAÇAo ESTADUAl-DAE
~O"'E
TREVO DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA

3 1"861530C0871

~ "'úC\.l1dE.NTO

0213434910197
f",~.',-:8;O
R
tl'~'~c;I"O

RO T 29.676.59
0.00---
0,00

29676.591



. ,-~ •.

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e D~llvolvimento Sustentávei
Superintendência de Planelamento, Orçamento e Fin<!nças
Diretortade ConlablHdaal!, FinanÇi\S e Arrecadação

ATUÀl.IZACAo DE DÉBITO

••
,

AUTUADO; TREVO DERIVADOS DE PETROLEO LTOA
PROCESSO N"0365212001/009l2015 lAUTO DE INFRAÇAO: 4874412015

DISCRIMINAÇAD DO DEBITO:
'Nll/U,eza da ,(;latada lavratUra Da1lIda

divIda ddAutode notiflçaçJo da Ju'ros Valor originai
Infra<:Ao Aukllle

Multa ambiental tJ;!J0212Q.15 09/0612015 3010512015 R$ 25,70.5,95
FatOr Sl:LICaCúmulado. oerlotlo de Iunho/15 alÍaostblt6 1,1544639800.00

TOTAL ATUALIZADO.: R$ 29,61659

Belo Horizonte; 1810.8120.16

s8fBnGomes
rõGllioo AmbIJmIlll

OitWorlad!ICotttobitidado. FI!ltlrtçIt$o A~
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