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SECRETARIA ESTADUAL .. DO MEIO AMBIENT E

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL .SUPERINTENDkNCIA
•

REGIONAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO

SUSTENTÁVEL DO NORTE DE MINAs - SUPRAMlNM

,
i

~.,,,~.,,-_...--L
referentes ao.' presente. processo, INCLUSlVÉ, o.
despacho/decisão. decorrente da requerimento. contitlo.
nesta peça processual deverão. sair EXCLUSIVAMENTE
em nome. da advogqdo DECIO FREIRE OABIMG
56.543, devendo., ainda, serem remetidas para: Avenida
Prudente de Moraif, 11. 1250, 7° alldar, Citlade Jardim,
Bela HorizonteIMG, 'CEP: 30.380-252, as i~timações,
postais enviadas por 'essa Superilltendência, SOB PENA
DE NULIDADE.

•;

Auto de Infração n' 4628312014. e A ato de Fiscalização ]!12014

•,
'. . I

SAnA SIDERURGIA LTDA.,empresa inscrita no CNPJ/MF sob o

n' 06.069.703/0001-52 (Documento.anexo n. I), com sede na Ródovia Mbr 496,

Km 29, zona r~ral, no município de Várzea da Palma!MG, vem, respeitoJarnente,

perante V.Sa., atr~vés d~ seus procuradores infra-assinados, conforme inst~mento
. . I

de mandato (Documento anexo. n. 2), tendo em vista o auto de infração -em

epígrafe, apresentar, tempestivamente, DEFESA, referente a suposta irregularidade
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constatada por técnicos deste r. Oegão Ambiental, com fundamento no art. 33 do

Decreto Estadual nO 44.844/08, pelos fatos e fundamentos a.seguir articuladps:

1- DA TEMPESTIVIDADE

I
.1. O art. 71, I da Lei n' 9.605', de 12 de fevereiro de 1998, Lei que

trata dos Crimes .Ambientais, determina o prazo de 20 dias para a defesa:

"Art. 71. 'O processo administrativo para ap~ração dei.infração
ambiental deve observar os seguintes prazos máximos;
I - vinte dias para o infrator oferecer defesa ou impugnação
contra o auto de infração, contados da data da ciência" da
autuação;"

2. Já o art. 33, do Decreto n' 44.844/08', de 25 de junho de 2008,

que' estabelece normas par~ licenciamento ambiental ~ autorização a~~iental de

funcionamento, tipifica e "classifica infrações às normas de proteção I ao meio

ambiente e. aos recursos hídricos e estab~lece procedimentos administiativos de

,fiscalização e aplicação das penalidades, institui que:

"Art. 33. O autuado poderá apresentar defesa dirigid~ ao órgão,
ou entidade responsável pela autuação, no prazo de 'vinte dias
contados da nàtificação. do auto de infração, 'he sendo
facultada a juntada de todos os documentos que julgar
convenientes à defesa, independente de depósito prévio ou
caução." J I

3. O auto de infraçào foi recebido pela empresa eml 05102115,

,quinta-feira. Pela contagem do prazo legal, de acordo com o art. 59 da L~i Estadual

n' 14.184/20023, de 30 de j.aneiro de 2002, que dispõe sobre J processo

administrativo no âmbito da Administração Pú~lica Estadual, exclui-f o dia' da

nótificação e inclui-se o último 'dia. Dessa forma, a contagem do prazo inicioú-se

em 06102/15, sexta-feira, e findará em 25/02115, quarta-feira. Demonst~ada, entào,

a.tempestividade da presente defesa.

I

.1

I Lei n° 9.605/98. Disponivel em : http://w\\.\l:.planalto.gov.br/. Acesso em: 23/02/15.
! Decreto n° 44.844/08. Disponivel em: hllp://ww\\'.almg.gov.br/. Acesso em: 23/02/15. ,
] LCI Estãduafn" 14.[8412002. ulspomvel ém: www.a[rng.gov.br.Accssoem: LJiU21l5 "
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1. A empresa Sada, Siderurgia LIDA, foi surpreendi9a pelo

.recebimento. do, Auto de Infração, nO 46283, que 'narra possíveis inftações

ambientais cometidas em terreno de sua propriedade.

2. O Auto de Infração lavrado aponta que:

I
"o empreendedor vem descumprindo o embargo de atividade

, .

imposto pelo AI 48.725/2014, conforme constatado em vistoria

realizada 'no dia 18/09i14 (auto de fiscalização ,n. 03412014,

lavrado em 19/09/14)

"(",)

3. É o que se pode ler do campo TI. 9 do referido documento.

4. No entanto o analista ambiental não cuidou de detalhar porque a. :
" Sada Siderurgia estaria descumprindo o embargo imposto pelo Auto de Infra,ção n.

48,725,

5. Diante da total imprecisão dos verbetes acima, resta prejudicado o

exerCÍcio de defesa por parte da empresa autuada.

6. Resumidamente, esses são os fatos.

lU - PRELIMINARMENTE - DOS VíCIOS INSANÁVEIS DA AUTUA ÃO

,

Há pelo menos 2 (duas) razões preliminares, dois vícios pelos qJais a,
, '

impugnante deve clamar, anulando-se o auto de infração e da penalidade de multa

aplicada. As razões passam pela inobservância de algumas exigênciaS dos. . , . I
requisitos do ato administrativo, em especial (i) violação aos princípios da

,, ,
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legalidade e tipicidade (ii) ilegalidade da multa aplicada.

expostas urna a uma antes das razões de mérito.

I
Essas razões serão

I
3.1. DA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E TIPICIDADE

1. Os poderes fiscalizatórios do Poder Público decorrlm do

chamado "Poder de Polícia", através do qual são estabeleddàs liniites à liberdade e

à propriedade em favor da coletividade. Esses poderes devem ser exercidos ~

segundo os princípios jurídicos que in.formarn e limitam '3 ação, dos Joderes

públicos, pois caso contr~rio estaria o cidadão à mercê do poder de império -es~atal

e lançado à mais completa insegurança jurídica.
.. -.

"
2. Dois princípios básicos à análise da atuação do poder público são

o da Legalidade e o da Tipicidade.

I
3. O princípio da Legalidade apregoa (inclusive na área ambiental),

qué não pode existir infração administr<l;tiva sem lei ,prévi'a que defina a conduta a

ser reprimida. Resoluções, portarias, provimentos, regulamentos autônomos não

- poderão servir, portanto; de base a auto de infraçã~. Admite-se, excepcionaJentê e

porque previsto na própria Constituição, que a lei delegada OU' medida provisória

(art. 59, incisos IV e V) tenham [orça de lei.

4. Já o princípio da: Tipicidade, prevê que só é possível haver

. infração se houver lei anterior que a defina,

professora Maria Sylvia Zanella Di Pietrp4;

Sobre esse princípio, leciona a

1,

"Tipicidade é o atributo pelo qual o ato administrativo deve. ,

corresponder a figuras definidas previamente pela lei Icomo

aptas a produzir determinados .resultados. Para I cada
-finalidade que a Administra?ão pretende alcançar existe tun ato

definido em lei .

• Dl !'Ielro, Marta S5lVla '_anel Ia. DIreito AdllillilSlfttmo. 5au raulo. Alias. 1&'cd .. 200~. pp. 1941I9~
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Trata-se de decorrência do princípio da legalidade, que ~~astaa

possibilidade de a Administração pratiCar atos inorrlinados;

estes. são possíveis para os partiCulares, co~o decorrêhcia d.o'.

princípio da autonomia da:vontad~.

Esse atributo representa uma garantia-para o administrado, pois

impede que a Administração pratique atos dotad~s .de, " I
imperatividade e executoriedade, vincJ.llando unilateralmente o

particular, sem que haja previsão legal; também fica afastada a
" , '

possibilidade de ser praticado "ato totalmente discricibnário,
" I " .. d fi 1"" IPOlS a el, ao prever o ato, Ja e me os Imites em que a

discricionariedade poderá ser exercida. (grifo nosso)"

infr,ação a descrição da infração e a menção dos dispositivos legais transgredidos,

além da penalidade a que está sujeito o infr~tor, e do respectivo preceito legal que

autoriza a sua imposição. - I

,
5, Daí, c" 1 " 'I . . d' I I d10rç050 cone mf .que 6 e ementa lmprescm lve ao auto e. .

6. É imprescindíve-l que o auto de infração seja lavrado da tnaneira
,

mais clara possível, com indicação clara de quais os diSPOSítiVosllegaiS

transgredidos, para que o autuado tenha ciência e possa exercer plenament, o seu.

direito de defesa.

7. Entretanto, pela análise do apto de infração ora impugfado, 'é-

pos.sível saber a capítulação proposta pelo agente público e a sanção aplicada pelo

mesmo, mas percebe-se que essas dec-isões estão fundamentadas em narrativas

vagas, que não discriminam adequadamente a conduta do ora, autuado e qJe, com

.isso, _inviabilizamseu acesso à ampla defesa. - I

8. Além do mais, no presente caso, as infrações apontadas pelo

anàlist~ ambiental remetem ao art. -83, anexo I, Códigos 122 e 129, do D!lecre_~o

Estadual n' 44.844/08', de 25 de junho de 2008, que estabelece norma para

5Decreto Estadual nO44.844/08. Disponivel em: hltp:/lv.ww.siam.mg.gov.br/. Acesso em: \6/0912014 _ •
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. licenCiamento ambiental e autorização ,ambiental de funcionamento, tipifiyando e

classificando infrações às normas de proteção -ao' meio ambiente e aos ~eq.lfsos

hídricos e estabelecendo procedimentos administrativos de fiscalização e aplicação
,

das penalidades, demonstrando que o, referido Decreto avança e,. seara

exclusivamente legislativa.

• I

9. Não podemos dizer, sob pena de' gr.avíssima violação aJs mais'

comezinhos e primários princípios de Direito, que_o enquadramento da Gonduta

apontada nesses dispositivos legais,' atende aos princípio's constitucioJais da

legalidade e da tipicidade.

10. Somente através de lei é que se pode criar infração e defini~

penas, conforme preceitua. o art. 5', lI, da CF/88 ..
,

atos

11. A jurisprudência pátria" não tem hesitado em fulminar de nulos

administrativos sancionadores (especialmente multas adminis~ativas)

..

estribados apenas em atos do poder executivo (Decretos, Resoluções, portari~s, etc.)

e não na lei, como fica patente nos V. Acórdãos cujas ementas são i abaixo
transcritas:

I. ,
"ADMINISTRATIVO - RECURSO ESPECIAL - IBAJ'vIA -

ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL - IMPOSSIBILI~ADE .

DE'CONSTRUÇÃO SEM LICENCIAMENTO - TERMO DE

EMBARGO SEM EMBASAMENTO NORMATI\tO

AUSÊNCIA DO DEVIDO PR:OCESSO LEG~

EXERCíCIO DE DEFESA - NULIDADE - L Demanda em

face de suposta infração, por parte do autor, aos pre~eitos

ditados no art, 40, da Lei n' 9.605198, na Resolução CONi\MA
. I

n' 13/90, no art. 6', 9 7', do Decreto nO90.883/85, e no ar. 14,

I, da Lei n06.938/81. 2. Constitui infração, a construção de obra.

em área de proteção ambiental, sem o devido licenciamento,

. ocasionando, via de con.sequência, a aplicação das sahções

atinentes à. matéria, 3, Inexjstente embasamento normativo ao
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Termo de Embargos lançad~, impossibilitimdo o ex~rcicio da

defesá ao autuado, restam invalidados seus efeitos desde a sua

lavra. 4. Ato inquinado não atende à técnica administrativa, a

qual só é permitida a realização de algum ato s~ houver .,
expressa previsão legal, além de que, quando se Itratar de

sanção, o preceito permissivo deve constar obrigatorialmente "do. . I
instrumento executório, a fim de possibilitar c9rnpetente

ciência e eventual defesa por parte do administrado. 5. Não se

encontrando no Termo de Embargos seu emb:asame~to

nonnativo, de fonua que possibilite ao adrnin~strado o

exerCÍcio de sua defesa e compr_eenda de onde adveÍo ~sua
;

punição, têm~se por n~los os seus efeitos desde a sua ~avratura,

devendo o mesmo. ser afastadó do mundo jurídicr' 6. Em

home~agern ao devido proc.esso. legal, não vinga I processo

administrativo par~ ~plicar .sançõe~, sem o oferecitnento de

prazo e c'ondições para o exercício' de defesa. 7. Recurso não

provido." (STJ - RESP 447639 - PR - )" T. - ReI. Min. José

Delgado - DJU 09.12.2002)

"ADMINISTRATIVO - MULTA - AUTO.DE INF~ç~O-

IBAMA - PORTARIAS - TIPIFICAÇÃO DE INfRAÇÃO

ADMINISlRATIVA E PREVISÃO DE PENALIDADES:

IMPOSSIBILIDADE - PRINCíPIO DA LEGAUDADE

ARTIGO 25 DO ADCT/88 - VERBA HONORÁRIA

FIXAÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 20,-9 3' DQ CPC - I.,
Com o término do prazo previsto no artigo 25 do ADCT/88, a

delegação de competência para ação normativa hão pode

subsistir, porque fundada em diploma legal qud não foi
I

recepcionado pela atual C~nstituição. 2. A impuinação de

sanções administrativas imprecinde do respeito ao princípio da

legalidade. 3. Apenas ao Juiz cabe aplicar a sanção relativa à

.contrayençãÇ) penal. 4. A verba honorária deve se ater ao

mÍAimQ preJ'isID AQartigg 20: 9 )0 do Código de Proie'i'iO Civjl '
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quando a demanda envolve matéria já reiteradamente: decidida
,

por este TribunaL Precedentes. 5. Recursos do "i IBAMA
I

impro~'ido e recurso do Autor provido e~ parte. I~ernessa

oficial improvida." (TRF-l" R. - AC 01000578908 - BA - 4' T..

- Rei" Juiza Conv. Selene Al;"eida - DJU 17.03.2000 J p. 398).

"ADMINISTRATIVO - MULTA. ADMINISTRATIVA

INSTITUIÇÃO POR SIMPLES PORTARIA DO IbAMA -', .
NECESSIDADE DE LEI EM' SENTIDO FORMAL E,
MATERIAL - PRINCÍPIO DA LEGALIDADE (ART. 5', lI,

DA CF/88)- LEIS 4771/1965 E 6938/1981 - PORTARIA

44N/1993-ffiAMA - 1. Afigura-se ilegal Q ato de fisCalização

do IBAMA que impõe sanção pecuniária com fundamento em

infração tipificada em Pottaria. 2. Somente através d~ LeI, em

sentido formal e material, pode-se definir infrações e, cominar

penas (art. 5', n, da CF/88). Precedentes deste Tribuhal. 3. O
,,

art. 26 da Lei nO 4.771/65 tipifica contravenções pen~is e não

infrações administrativas a serem punidas pelo IBA~. Assim

sendo, somente o Juiz criminal poderia impor as penalidades

nele previstas. 4. A L~i 6938/198 I que estabelece' j Política
Nacional de Meio Ambiente não traz em seu bojo pr Iceitos de . '1.
cunho punitivo, a~1icáveis à espécie. 5. 'Rem~ss,~ Oficial,,
improvida." (TRF-I' R. - REO 39000056034 - PA - 5',T. - ReI'

Juiza Conv. Daniele MaranhãÇl Costa Calixto' - DJU

02.08..2002 - p. 318)

"ADMINISTRATIVO - PROCESSO CIVIL IE\AMA

AUTO DE INFRAÇÃO - PORTARIA N' 267/88

IMPOSIÇÃO DE SANÇÃO- IMPOSSIBILIDADE

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS COM BASE. ,

NO ART. 20, S 4', DO CÓDIGO DE PROCESSO iCIVIL -

Th1PROVIMENTO - 1. Não se apresenta. juridicamente,

admissível a e mi ão de infra ões administrativas e fixa ão
~ PAÚLO - SP I RIO ,DE jANEIRD- RI I BELO HORIZONTE. MG I BRASflIA- DF.l VITORJA- ES I SAlVADOR- BA I RECIFE: PE I TERESINI\.- PI I BEL"£M- PI\.

MANAUS -AM I culABÁ- MT I RIO BRANCO -.AC I POIlIOVElHO - RO I UBERIÀNDIA- MG I JUIZ DE FORA- MG I VARGIl'lHA - MG

IPATlNGA. MG I MIAMI- FL I L1SBOA.-PT I ANGOIA-AF



••

DÉCIO FREIRE
&ASSOCIADOS

de sanções' dessa mesma natureza' por portarias, que não

constituem o instrumento próprio para tanto, pois somente a
. . ,

Lei, em sentido formal e também material, pode prever .

infrações e estabelecer as correspondentes sanções. 2., Somente

o órgão jurisdicional competente pode estabelecer sapções em

face da realização de tipos de contravenção penal, não sendo,
I

possível, portanto, que possa o lBAMA impor penalidades pela

re~li~ação -de contravenção prevista no art. 26, dl~Lei nO ..• ,

4.771/65. 3. A Portaria n" 267/88 foi editada com'base em.
delegação de competência originária de Decreto!..Lei não

,

Decepcionado pelo art. 25, do ADCT da Constitniçãb Federal

de 1988, o que afasta a possibilidade de. sua aplicação ao. caso.
em comento. 4. Os arts. 49, da Lei n' 4.771/65 e 22~. S 4', da

. I

Constituição .Fe~eral não conferém respaldo a, Pfrtaría nO

267/88, pois os acima mencionados dispositivo~ legal e

,constitucional nã? prevêem a existência de competência' da

autarquia federal para baixar portarias impondo sanções-

àqueles que, eventualmente, descumpram norma d~ proteção

ao Il1eio-ambiente. 5. Não merece reforma a sentença que, em

sendo vencida autarquia pública federal,. fixou os honorários

advocatícios com base no ~rt. 20, 9 4°, do Código dd ProGesso J
CiviL 6. Apela~ões e remessa ofic~alconhecidas e irntrovidas." , .

(lRF-l' R. - AC 01000364398 - BA - 4' T. - ReL ,Juiz !talo

Mendes" DJU 21.06.2001 - p. 51)

"ADMINISTRATIVO - PROCESSO CNIL -I13AMA

AUTO DE INFRAÇÃO - PORTARIA' N' 267/88,

:NO~~~OSD:~~~~~~IO~ F~~~:~:e~:SE

NO ART. 20, S 4', DO CÓDIGO DE ~ROCESSÓ CNIL,
Th1PROVIMENTO - 1. Não se apresenta. junldicamente

:
admissível a definição de infrações administrativa:> e.t a fixação

de sBfl~ões aessa ft'leSffifl ftfr1Ut'eza 1'61 I'ortafias~ qu,e nã:e
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constituem o instrumento próprio para tanto, pois sómente a

lei; em sentido fonnal e também material, POd~ prever
,

infrações e estabelecer as corresporidentes sanções. 2 ..Somente
" Io órgão jurisdicional competente pode estabelecer sanções em

face da r~alizaç-ãç>de tipos de contravenção penal,' n~o sendo

possível, portantó, que possa o IBAMA impor penalidádes pela

realização de" ~ontravenção prevista I}o art., 26, dai Lei nO.

4,771/65, 3, A Portaria nO 267/88 foi editada com base em

delegação de. competência originária de decreto-lei não
.. I

recepcionado pelo art. 25, do ADCT da Constituição Federal

de 1988, o que afasta a possibilidade de sua aplicaç'ão [ao ~as?

em comento, 4, Os arts, 49, da Lei nO4,771/65 e 225, 's 4°, da

Constltuiç~o Federal. não conferem respaldo a P01aria nO

267/88, pois os açima' mencionados dispositivos legal e

constitucional .não prevêem a 'existência de competência da .

. "d 1 b' "d I -autarqUIa le era para alxar portarias Impon o sançoes

àqueles' que, evéntualmente, descumpram norma de proteção
I

ao meio-ambiente. 5. Não merece reforma a sentença que, 'em

sendo vencida autarquia pública federal, fixou os honormos

advocãtícios com base no art. 20, :S 4°, do Código de p~ocesso

Civil. 6. Apel~ções e remessa oficial ,conhecidas e impro;vidas."

(TRF-l" R, - AC 199801000364398"- BA - 4; T, - RbL Juiz

Ítalo Mendes - DJU 2'1.06,200 I - p, 51)

,

12. Ora, de tudo quanto diss~mos" restou claro que, de 'acordo com

os princípios constitucionais da Legalidade e da Tipicidade, há" que se entender

, como '~1:eis", em sentido fo~al e material, jamais atos do Poder Executi,J.o, tais,
como decretos, portarias, resoluções.

13. Aplicando-se o exposto ao .caso concreto, concluem-s~, sem

- grandes dificuldades, diversas afrontas aos princípios da legalidade e da tipicihade,
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14. Portanto, a Autuada somente poderia ser sancioQ.adase fosse

apontada infração a algum dispositivo legal, o que não ocorre, pois se acusa a

empresa de infração a um mero Decreto que, por nàtureza, não pode ihovar na. ,
ordem jurídica, menos ainda tipificar infrações administrativas e impor sarlções aos

administrados. I

15. A Constituição Federal, em um de seus maIS importantes

preceitos, art. 5°, jnciso lI, diz que: "ninguém é obrigado a fazer ou deixar de

fazer -alguma coisa, senão em virtude de lei.", donde se conclui1 à toda
. . ,

obviedade, que não poderá se conceder ou limitar direitos de quem quer :que seja
. ,

por Decreto, Portaria, Resolução ou quaisquer atos emanados do Poder Executivo .

.
16. Além disso, o art. 4" da Lei EstaduaIn" 14.184, de 3019112002,

que dispõe sobre o processo administrativo no âmbito da Administração Públic~

Estadual prevê que: "Somente a lei poderá condicionar o exercício de; direito,

impor dever, prever infração ou prescrever sanção."
I

, I

17. Como não bastassdoda a argumentação.a;resentada Jé então,

vale a análise dos dispositivos apontados pelo agente fiscalizaddr como

correspondentes à conduta supostamente praticada:

--- - -t -- -. -- -- •

,122 I'.
> --_ •• ---~- - ¥
:Causar poluição ou degradação ambiental de qualquer natureza
, '- Iique-resulte ou possa resultar.em dano ~~s recursos hídr~bos,às

'espécies_vegetais e animais, aos ecossistemas e habi!atslOUao

:pat~imônio natural ou cultural, ou que pr~judique a saúqe, a

'segurança, e o bem estar da população.,
~-----_.,._-,,_I .__----_. .. _.._ -

ICódigo

Especificação. das

Infrações

lC~digO 1.'129 .,--~ .--~----- -- ------ ~t~-..""l

-j
Especificação das j Lançar resíduo sólido in natura a céu aberto; sem tratam' nto I

- I '. I
,-,._,._-- ------- - - ------------'
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iInfrações--- -:pré~, ~-;;~:~~b~-;~~~SOSc~---t~_.~-]
, - I. .

18. o Código 122 é claro ao dizer "que tesulté ou possa rJsultar em
I

,"dano"e o auto de Infração foi lavrado por ter a Sada Siderurgia descumprido \

o embargo anotado no Auto de Infração 48.725. O que uma coisa tem com a

outra?

19. A falta' de correlação entre _a conduta descrita

apontados impõe a invalidade do Auto lavrado.

I

e oJ códigos
I

,
• I

20. Vale ainda a ressalva de que o Código 129 fala eml "lançar'

resíduo' sólido a céu aberto". Qual a relação entre esse código e a descrição

anotada no item. 9 do Auto de Infração?

21. Sobre a falta de adequação da atuação d~ administração

pública frente ao Princípio da Legalidade já se. manifestou o

Tribunal de Justiça no julgado transcrito abaixo:

Superior

I

àdministrativa. Arts. 34, 35 e' 36 da Lei

Caracterização. Auto de i~fração. Legalidáde.
I

1. Trata-se, na üngem, de ação aJuizada com o objttivo de-
I

anular auto' de infração lavrado com base nos arts. 34 'e 35 da

Lei n. 9.605/98, uma vez que o ora recorrido estaria p:escando

em época de Piracema mediante" a utilização de ~ateriaI

proibido e predatório', 2. A Administração Pública A regida

pelos princípios da legalidade e, em especial no exercício de

atividade sancion~dora, da tipicidade/taxatividabe, de

modo que, se"ela não comprova, na esfera judicial, ,que foi

correta a qualificação jurídica, feita no lançamento, a

autuação não pode subsistir. Todavia, no presente !caso, a
. !

"Ambiental. Rec.urs'o especial. Pesca. Infração

n. ~:605/98.
,
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autUação. foi correta ao enquadrar a aç~o do infrato;r nos arts.,
34, 35 e 36 da Lei n. 9.605/98.3, O 'próprio legislador cuidou,

o

no art. 36 da Lei n. 9.605/98, de enunciar o qmr deve" ser
. _. I

entendido como pesca, vejamos: "considera-se pescb. todo ato

tendente a retirar, extrair, coletar, apanhar, apr .ender ou .

capturar espécimes dos "grupos 'dos peixes, rustáceos,

moluscos e vegetais hidróbios, suscetíveis oU
I

não de

aproveitamento econômico, ressalvadas as I especles

ameaçadas de extinção, constantes nas listas oficiais da fauna

e da jlora"A. Assim, ana1isa~do-se as condutas previstas nos

artigos 34 e 35 da Lei n 9.605/98 e o conceito. de pesca

disposto no art. 36 da referida norma, conclui-se que a conduta

~o ora recorrido que -larga urna rede (material proibidÇl e

predatório) em um rio, em época de Pirac-ema; praticamente,
por assustar-se com a presença de agentes tisc~lizadores,

pescou, uma vez que pela análise de todo o] contexto'

apr~sentado no acórdão recOl:rido houve a .demon~tração de

prática de ato tendente a .reti~arpeixe ou qualquer idas outras

espécies elencadas no art. 36 da Lei n.~g.605 _de.

sua habitat próprio.5. Recurso especial provid .~Recu~so

Especial n' 1.223.l32-PR - 2' Turma - Relator: 'n. MauroI .
Campbell Marques DJE n' 1078, div. 26.06.2012, pub,

27.06.2012t

22. A guisa de conclusão desse tópico, podemos resurni~ o aspecto

p~lo qual o princípio da legalidade foi violentado: ausência çle indicaçã,o clara da

impufação e sanção em.que incorre () autuado., tipicidade da conduta supostamente

i
I

23~ Não são apenas os princípios da legalidade e tipioidade que

foram afrontados. As lesões contatadas também .colocam em chequ~ a ~;alidade ~

•
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aplicabilidade dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e ~rrotivação

do ato administrativo, corno passamos a demonstrar. 1

i

I

3.2. DA ILEGALIDADE DO CÁLCULO DA MULTA APLICADA I
I

I'
. I

L Outro princípio básico da atividade administrativa foi! afrontado

nesta autuação', especific~ente quando do cálculo da multa, ~orn I o devido,
I

resp~ito, mal imposta à Sada Siderurgia: "não cuidou o analista ambiental, no

auto de infração, de esclarecer a motivação para a cãpitulação adotJda acerca
I

da conduta da Requerente quanto à gravidade da infra'ção, a ~antagem

: econômic~ auferida e as atenuantes aplicáveis. ao caso.

2. Com isto, também quanto -3 este aspecto foi descon iderado o

direito fíquido e certo da Requerente saber os exatos contornos que sus entarani a

punição que lhe foi imposta,. para que possa defender-se em xelação cada um

destes-motivos.

3: Outra conclusão-não é possívell j~que a autoridade fi calizadora

não cuidou sequer de adequar a sanção imposta às singularidades d cada ato

.supostamente praticado, aplicando exa:t~ente o mesm~ v<l;lorde 'mu'lia (e aí se

incluem os centavos) para as duas éondutas capituladaS de forma absblutarnente

diversa, conforme se percebe -da leitura do ~amp() 14 do Auto de Infração!.

4. Acerca de tais considerações, vale a leitura do disposto no art. 15, .

SI 0, da Lei nO7.772', de 08109/1980, especialmente a leitura do inciso V'

"91 (}Para imposição e gradação da penalidade, a autoridade

competente observará:

, LeI nO 1./ /2780. ulspomvdem: hftp:Jiww\\-',smm.mg.gov.brJ. Acesso em: 161ú9i2014
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I - a grayidade do fato, teQ.do em vista os ITlOtivos dai infração e- ;
suas conseqüências para a saúde pública e para o meio

ambiente;

II - os antecedentes dó infrator ou do empreénd menta ou

instalação relacionados à infração, quanto ao cumplimento da

legislação ambiental estadual; I
i

111- a situação econômica ~o infrator, p.o caso de multa;

IV - a efetividade das medidas adotadas pelo infrátor para a. ,

correçàõ dos danos causados ao meio ambiente;
, ,

v - a colaboração do infrator com os órgãos ambientais na

solução dos problemas advindos de sua conduta."
, ,

,,
5. Da leitura do dispositivo transcrito acima surge a pergupta: Quais. ,

.desses critério~ foram u.tiliz~dos pelo analistfl ambiental para calçular b valor da
multa imposta? Ele simplesmente anotou que o valor da multa correspo cicrá a 5%

do valor oa multa simples aplicada no A.I. 48.725/1~ e que o valor ,final será

.calculado após o empreendedor comprovar que cessou o dano/degrad ção, e/ou

firmar Termo de Ajustaménto de Conduta- TAC com o órgão ambienta1.1 -. i
,

, ,
6. A Sada Siderurgia já comprovou que c,essouo dano/degradação, o

que será visto nas razões de mérito e também já t,entou firmar Termo de

Ajustamento de Conduta com o órgão ambiental (documento anexo)

7, O inciso J, do art, 68 do Decreto Estadual nO44,844/08, enumera

'as possíyeis atenuantes a serem consideradas "quando da aplicação da multa, em

especial a alínea a: I .

i
"a) a efetividade das medidas adotadas pelo infra~or para a

correção dos danos causados ao meio ambiente J recursos
. . . . I
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~ídricos, incluídas' medidas de reparação ou de limitação da

degradação causada, se realizadas de modo i~ediatol hipóteses

em que ocorrerá a redução da multa em trinta por ceio.
b) comunicação imediata do dano ou perigo à autoridade. '

(' - I

ambiental hipótese em que ócorrerá a redução da multa quinze

por cento;

c) menor gravidade dos fatos tendo em vista os moti;vos e suas
•

conseqÍiências para a saúde pública e para o meio ambiente e

recu~os hídrico~, hipótese e~ qU~ocorrerá a reduçãt da multa

em trmta.por cento; .

d) tratar-se o infrator de. entidade sem fins lucrativbs, micro-

empresa, micro-produtor rural ou unidade produtiva <tmreg~me

de agricultura familiar, mediante apresentação de dqcumentos

cornp~obatóríos atualizados emitidos pelo órgão competente,
.' I

ou ainda tratar-se de infrator de baixo nível socioe'conômico

-com hipóteses em que ocorretá a redução da multa em trinta

por ce~tó;

"e) a colaboração do infrator com oS órgãos ambientais na. .

solução dos problemas advindos de sua condutaj hipótese

em que ocorrerá a redução da multa em até trinta por
•I

- cento; I

f) tratar-se de infração cometida por produtor rural em
,

propriedade rural que possua reserva legal deyidamente

averbada e preservada hipótese em que ocorrerá a redução da'

multa em até trinta por cento;

g) tratar-se de utilização de recursos hídricos para fins

exclusivos de "consurro humano, hipótese em que: oco-ITerá

redução de trinta por cento;

h) tratar-se de utilização de recursos hídriços para fins de

dessedentação de' ani~ais em propriedades rurais dJ pequeno

porte, hipótese em que ocorrerá reduç~o de trinta por "çento;.

i
I
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i) a existência de matas ciliares e nascentes .p~eservadas,

hipótese em que ocorrerá a redução da multa em i trinta po~

cento;

j) tratar-se de infrator que detenha certi'ficação ambiental.,
.válida, de adesão voluntária; devidamente aprovada pela

"instituição certificadora, hipótese em que oco(rrerá nedução de

trinta por cento;(grifo nosso)"

8. Poi~ bem, verificamos, de plano, a possibilidade de aplicação de

pelo menos umá ate!1uante, qual seja: e) a colaboração do infrator com:os órgãos

ambientais na solução dos problemas advindos de sua conduta. hipótese em que

ocorrerá a redução da multa em até trinta por cento.

I

9. Sobre esse aspecto, vale a ressalva de que a empresa autuada está I
, ,

pr~videnciando a relocação de sua reserva legal, nos tennos do art. 3°, I, ~a Portaria
, ,

n' 51/20097
, de 23 'de julho de 2009, do IEF, sendo que esse dispositivo prevê:,

'1
I,

"Art. 3°. o proprietário poderá solicitar a relocação da Reserva

Legal na sua propriedade nos seguintes casos:

I
.] - quando por motivos alheios a sua vontade, a Resenra

,

Legal sofrer danos significativos, devidamente

. ,

'representatividade dos ecossistemas envolvidos;

. comprovados pelo IEF, que
. ,
comprometam

I
a

11- quando comprovar, através de par~c~r técnico do IEF, a

inadequação da localização «la' Reserva Legal, anto aos

J
aspectos de representatividade e fragmentação'da m sma.(grifo

nosso)"'

° anan , o ". lspomve em: P:ilwww.stam.mg.gov. r. cesso em:
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11. Além da r~iocação da reserva legal, a Sada tem tolaborado

ainda ao, atender todas as informações complementares 'exigidas no or SIIl/20i 4, o
que -resultou em expressivas melhorias do empreendimento, cobfonne já .

&ASSOCIADOS '.
10. Tal providênc~a foi motivada devido ~ cons!atação d~ possíveis

. . .
irregularidades ambientais praticadas pela antiga proprietária do terreno ':vistoriado,

a saber, a empresa Minaço S/A.

I.

demonstrado à SUPRA.-M em todos os protocolos.

12. Contudo, pela própria imprecisão do .Auto de Infração lavrado,. I
fica impossível identificar outras atenuantes aplicáveis ao ,caso em tela. Aliás;

raciocínio que também se aplica 'às agravantes, visto que no campo 11. do Auto

nO46823/2014, não foram especificadas quaisquer atenuantes ou agr~vantes.

I). De acordo ainda com o Decreto nO44.844/08, as :atenuantes

.deverão ser aplicadas no valor-base da multa, e elas incidirão c1.imul~tivamente,

desde que não implique em redução de seu valor 'a menos de 50% do valbr mínimo
I

da faixa correspondente.

14. A p'recisa motivação para a aplicação da .penalidade adotada é
,

indispensável ao pleno exercício do direito .de defesa por quem se veja p nido pelo

Órgão Ambiental. Pois sem saber porquê sua colldut~ recebeu aquel valor de

multa, fica impossível para a Requerente deinonsfrar excesso de-PUni~ãO!

I

15. Impossível saber, e portanto impossível recorrer contra os.

critérios que' levaram à estipulação da multa aplicada.

16.'Ensina a professora Maria Sílvia Zanella di Pietro, que:

"Quanto ao objeto, ou seja, quanto ao meio de ação,- a

autoridade sofre limitaçõesJ.,.mesmoquando a lei lh~ dê várias. I
alternatjvas possíveis Tem aquj apljcação um prIncípjo do
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direito administra~ivo, a saber, o da proporcionalidade dos

meios aos fins; isso equivale a dizer que o 'poder de polícia
não deve ir além do necessário para a satisfação do.

interesse público que"visa proteger; a sua' finalidade não é

destruir os direitos individuais; mas, ao contrário, assegurar o

seu exercício, condicionando-Q ao bem-estar social; só poderá

reduzi-los. quando em conflito com interess"es nlaiores da

coletividade e na medida estritamente necessária à consecução

dos fins estatais. (grifo nosso ),,8

,
17. A propósito, transcrevemos a seguinte manifestação do Tribunal

de Justiça de Minas Gerais:

"ATO ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO N.

000195/09. DEFESA ADMINJSTRATIVA.

MULTA AMBIENTAL. NULIDADE .. ARTIGO 141, DO

DECRETO MUNICIPAL N. 4748/2002. MOTIVAÇÃO.

INFORMAÇÕES INSUFICIENTES. AUSÊNCIA DE

ADEQUAÇÃO AO TIPO. DANO AMBIENTAL NÃO

VERIFICADO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. FIXAÇÃO

DOS HONORÁRlOS ADVOCÁTÍCIOS. RAZOABILIDADE.

CONFIRMAÇÃO DÀ SENTENÇA. O auto

de infração lavrado . regularmente .por agente da

fiscalização ambiental, com base no Decreto 4748/2002 gera

efeitos válidos.. Porém, a capitulação equivocada

da infração.ambiental. -de modo a gerar sanção mais

gravosa ao suposto infrator macula de nulidade do ato.

Aprese.ntada nos autos prova. técnica superVeniente concluindo

pela adequação do descarte do material incinerado e

~Di Pielll'\, Mm ill S-,it i!lZIIl'ldla: Bi; cito .li uÚIiJIi (liá". I S' ed. SíloeJPtll:llo.Atltl~. 2985. 1'. 116
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pela ausência de dano ambiental descabe a aplicação de:multa.

~ Fixad~ a verba honorária em quantia adequada, no proce~so em

'gue,a discussão não revelou grande. complexidade, respeitados'

os princípios da ra'zoabilidade e proporcionalidade, desc~be~ua

\

,
majoração. (TJMG. Ap. Cjv. nO 1.0223.l0.025951-2/0ql. ReI.

Des.ArmandoFreire. PI. 12/12/2013 )"

c. 18. Por todo. o exp~sto, foi ~omprovado que o ato admini~trativo.
praticado, quaI.seja, a lavratura de Auto de Infração e aplicação de sanç~9multa,

carece de mínima fundamentação. ' '

19. Com a devida vênia, está. claro a não mais-poder: por ~nexistir,

fundamentação para cálculo da .multa, não se lev;mdo em conta atenuan.tes que

porventura possam existir,' e por desco~siderar a verdade dos fatos qu~ndo do

cálculo da- ~unição, a de_cisão combatida afronta ~fincípios básicos d9 direito,

especialmente os da legalidade, motivação e razo~bilidade~ mostrando-se assim

viciada e à mesma se impõe, por conseqüência imperaiiva"a nulidade que!uma vez

mai~ se requer.

IV - DO MÉRITO - O EMBARGO IMPOSTO' PELO,
INFRAÇÃO N. 48.725 NÃO ESTÁ SENDO DESCUMPRIDO

I

I
AUTO

I
DE

l.Conforme dito, o Auto de infração foi lavrado porque a Sada

Siderurgia estaria "descumprindo o embargo de atividade imposto P~IO,AI n.

48.725/2014. conforme vistoria realizada no dia 18/09/14 (Anto de Fiscqlização n.
,

034/2014, lavrado em 18109/14), o que não procede. Já cessaram os dois motivos

pelos quais o auto de i~fração D. 48.725/20i4 foi lavrado, o !que será

demonstrado abaixo .
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2. Ressalte-se que o Embargo só prevalecerá até que o infrarár tome

as medidas específicas para cessar ou' corrigir a poluição/degradação oJ firme,,
Termo de Ajustamento de Conduta, conforme parágrafo' 10 do art. 74 do I)ecreto

44.844. I.
I

Art. 74. O embargo de obra ou atividade será determinado e
efetivado, de imediato, nas hIpóteses previstas neste Decreto., I
~r o embargo de obra ou atividade prevalecerá ~téque o
infrator tome as medidas específicas para cessar ou corrigir
a poluição ou degradação ambiental ,ou firme Tetmo de
Ajustamento de Conduta com o órgão ambiental, bom as
condições e prazos para funcionamento até a sua regulatização,

. I
1,

3. Todavia, o fiscal que lavrou o auto de Infração n. 46.~23 não,
,

explicou os moth:os pelos quais entendeu que o,embargo de atividade imposto pelo

Auto de infra~ão TI. 48.725/2014.estava sendo descump~ido, o que iJpõe um

explicação bem didática na presente"defe-sa, demonstrando-se que a Sada Siderurgia

não. descumpriu ~ embargo 'imposto. Para tanto, é nec'ess'ário retomar ao lAuto de

Infração n. 48.725.

, ,
4. A conduta descrita no campo n. 9 do Auto de Infração n.

. !
48.725/2014 apontava que "A inaústria vem lançandq efluente oleoso em uma

, .
lagoa artificial sem imp~rmeabilização, a qual se localiza.dentro da área dJ Reserva

I
Legal" e que 'iO empreendimento vem disporÍClo de resíduos' industriais de forma

ambientalmente inade~uada, em uma área denominada com~ de9ósito de

sucata/resíduos, bem como área dentro d~ Reserva Legal"

;

I
I

I
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5', No entanto, d'esde a .época da lavratura do Auto de Indação n.'-

48.725/2014, a Sada Sid~rurgia vem demonstrand? que "não pratica nenh~ma dás

dua~ condutas anotadas. I

I

4.1- Da lagoa artificial de recebimento de efluentes.

i
1. A primeira conduta apontada no Auto de Infração n. 48)725 não

está sendo cometida desde a lavratura desse au~o, ou seja, '~a iD:dústria pãO vem

lançando efluerite oleoso em uma lagoa artificial sem impermeabilização desde

"setembro-de 20.14, confonne vistori~ realízada no dia 18/09/14. Isso foi co4statado

pel~S próprios fiscais ~ue lavraram o Auto de Infração n. 46.82312014'1

2. Na folha 02/02 do auto de Fiscalização n. 034/2~14, (dJcumento

anexo), os .se~ores Rafael Fernan,do Novaes Ferreira e José A11es. Pir~s,

servidores do órgão ambiental, relatam que "a lagoa artificial de recebimento de~.. ,
efluentes oleosos industriais, constatadamente dentro da área de reservcl legal da. ,

propriedade, encontra-se com nÍvel/conta-de efluentes abaixo daquele verificado na

vistoria anterior, o que indica que os 'et1uentes oleosos não vem sehdo mais

direcionados a esta lagoa, conforme abaiXo destacado.

•

I
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3. Portanto, pelas pala\'ra~ dos prõprios servido.res dO] órgão,

ambiental, a primeira conduta apontada no auto de infração n. 48.725 Jão está
. .

sendo descumprida pela Sada Siderurgia. É_ a primeira razão pelo qual o Embargo

imposto não está sendo descumprido.

4.2 - Da disposição de resíduos industriais de forma ambientálrnente
I

adequada"

I

. I. A segunda conduta apontada no Auto de Infração n.148.725

também não está- sendo cometida pela Sada Siderurgia, ou seja, o empreenhimertto. ,
. I

não vem dispondo de resíduos industriais de (CTIna ambientalmente inaqequada.
,

Isso tambérri foi constatado peios. próprios fiscais qu'e lavraram o Áuto de

Infração n. 46.823/2014.

2. Na folha 01102 do auto de Fiscalização n. 034/2014, (documento
'. I

anexo), .em vistoria realiiada no dia 18/09/14, os senhores Rafael Fernando

N~vaes Ferreira e JQséAlves Piresl servidores do órgão ambiental, relatar~m que a

empresa ~realizou melhorias no sistema de abastecimento de veículos,

recomendando adequação às normas da ABNT.

I

3. 'Ainda na folha 01 do auto de Fiscalização n. 034t:l014, os

servidores ambientais anotaram que, durante a fiscalização,- não se verificou

atividades no setor de lavagem de peças e equipamentos.

I
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4. No primeiro parágrafo da folha 02/02 do auto de Fiscaliz3yão n.

03412014, os servidores ambientais informam que não toi constatada a pr~sen~a de

caixas'de armazenamento de limalha de ferro na via de circulação. Anotaram os

fiscais que o óleo e recolhido contêineres e reutilizado na empresa.

5. Os fiscais continuam anotando as melhorias e relatam que o pátio

de residuos vem sendo reestruturado. visto que verificou-se que os tambores e

contêineres contendo óleo, vem corno aqueles contendo óleo misturado foram,

quase que na sua totalidade. removidos do local. e segundo iníonnado foram

encaminhados à disposição final adequada, conforme abaixo destacado.

6. Portanto, pelas palavras dos próprios servidores do órgão

ambiental, a segunda conduta apontada no auto de infração n. 48.725 também não

está sendo cometida pela Sada Siderurgia. Percebe-se, c!ararnent<::, que o Embargo

não foi descumprido. As razões pelas quais foi lavrado o auto de infração' n. 48725

não existem mais.

7. E nem poderia deixar de ser diferente. A disposição

ambientalmente adequada é cumprida desde meados de julho de 2014. tendu a Sada

SidclUrgia prestado todas as iiIfounações solicitadas pelo óIgàú ambiental nesse
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sentido. Não havia motivos para a lavratura de nenhum auto de infração quanto a,
~isso.

8, Em 09 de julho de 2014, a Supram Norte de Minls expediu'

oficio n, 51112014 solicitando informaçõés co';'plementares referentes ar processo

de revalidação da Licença de Operação do empreendimento Sada' Siderurgia Ltda.

(documento anexo) " t

9., Nesse oficio, a Supram Norte de Minas eXIgIa irtformações

quanto a'disposição ambientalmente adeguada dos resíduos do empreen~imento em
,

questão, a começar p~la obrigação de retirar de imediato, contêineres, 6bmbonas e

recipientes contendo materiais oleosos, ;esíduos perigosos e armazenare~ e;" local'

com piso imperrileávei, com cobertura e coritenção contra vazamento.! o que foi
i

comprovado pela Sada em 30/10/14, (documento anexo) i
i

10. No mesmo oficio, a Supram Norte de Minas exIgIa do

empreendedor a retirada, de imediato, e ó armazenamento em local a~equado, as

pilhas de limalha de ferro contaminadas com óleo dispostas no pátio fie resíduo,

sendo que a Sada deveria apresentar um r~;atÓriOfoto~áfico dessas adeJuações em

até 30 dias, o que também foi feito tempestivamente. (documento anexo h).
. ' . ' '. I

i,,, , .
11. Ainda no oficio n. 511/2014, exigia-se um relatório fotográfico

comprobatório da retirada e destinação dos tambores: bombonas e cont&inerescom

óleos e resíduos perigosos do p'átio de resíduos, o 'que foi cumprido em,novembro,
de 2014. Os Materiais foram destinados às empresas credenciadas para incineração

e ou rerefino, conforme licença ambiental e certificados de destinação

encaminhados anteriormente encaminhados. (documento anexo)

I
12. Também pero oficio n. 511/2014, determinou-se o relcolhimento

das sucatas ao longo de todo empreendimento e armazena-las em local adequado e
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específico, o que foi feito pela Sada Siderurgia dentro do prazo estabelecido. As

sucatas foram recolhidas "earmazenadas em 'um local específico, onde1me;ma.s
foram cortadas e destin~das.á produção. (documento a~exo) ". .1'. :

1'3. Sendo. assim,_pelas razões àcima expostas, comprov~-se que o
, .

Emb~rgo imposto pelo Auto de infração n. 48725 não está sendo de~cumprido,

razão pela qual deve ser declarada'a nulidade do Auto de Infração n. 48623.

,
14. Antes do encerramen.to das razões de mérito desta defesa. éI •

necessário retomar um tema que foi debàtido em preliminares, o valor da multa

aplicada no auto de Infração n. 48.623.

I

15 A A d I c - I'd I, d'". notou-se no uto e TIlraçaOque o va Of a hta Iafl3

corresponderá a 5% do valor da multa simples aplicada -no AI . 48.725,

multiplicado pel~ perlodo que se prolongar no tempo: Anotou-se ainda ~ue.o valor

final da multa será calculado após o empreendedor comprovar que cessou o dano.

fórmula proposta no campo D. 14 do auto. de infração: 5% da Multa simples

multiplicado pelo período q~e se prolongar no ~empo.

Va~or final da multa: calculado "após o empre~ndedor comprovar qut cessou o

dano arrib!ental, e/ou firI?ar termo de ajustamento de conduta - TAC cotn o órgão

ambiental.

. , . I .'
16.Ratifique-se que. em 2014 e também em 2015, a Sada Siderurgia

tentou finnar Tennq de Ajustamento de C~nduta com'o órgão ambiental por

diversas vezes, o que também permitiria o cáiculo do valor final da mul*. Só que o
,

órgão ambiental nunca se manifestou pela assinatura do TAC. I
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17. Considerando-se que o Auto foi recebido em 05 de fi I ereiro de

2015 e que a Sada Si4eru.rgia comprovou que c-essau, a -poluição/degradação

ambientais em 2014, que tentou firmár Termo de Ajustamento de Conduta, não há

nenhuma multa a' ser aplicada, pois a. compro~ação da cessação da

poluição/degradação se deu antes mesmo do recebimento do presentt Auto de

Infração pela Sada Siderurgia. j

•
18. Se esse não for o entendimento.do órgão julgador, o: protocolo

da presente defesa "limita o valor final da multa, dentro do critério 'proposto no, ,

campo n, 14, conforme parágrafo IOdo artigo 74 do Decreto 44,844,

19. Dentro desse raciocínio, O valor da multa deverá s~r valor da

multa do Auto de Infração n, 48,725 multiplicado por 5%, limitado ao à data do

protocolo da presente defesa, oportunidade em que se pleiteou. mais Óma vez, a

assinatura do Termo .de Ajustamento de Conduta.

v -DOS PEDIDOS

1. Ante a todo o exposto, requer:

,3) Seja recebida e encaminhada a presente Defesa à

julgador competente;

apreciação! do, órgão.

, ,
b) Seja reconhecida e deélarada a nulidade do Auto de Infração In" 48,623,

reconhecendo-se a nulidade' do ato. administrativo pelos víci6s fonuais

notados ou p~la inadequação do procedimento administrativo, cot a ~aixa e

arquiv~ento do presente processo; I

c) Caso não se en~enda pela nulidade do Auto de .infração pelas razões

preliminares, que seja declarada a nulidade pelas razões ~e mérito,

especialmente porque o ymbargo imposto pelo aut~ de Infraçã4 TI, 48.725

não foi de-scumprido; !
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d) caso os pedidos formulados na letra "b"e "c" não sejam acatadJ que seja
. . . .. I
declarado que não há nenhuma multa a ser paga pela Sada Siderur&ia.Dentro

da fórmula proposta no campo n. 14 do Auto de "Infraç-ão, comprovou-se que

a poluição/degràdação foram cessados antes do recebimento d~ presente

Auto...•.de Infração e-ou tamb~m pela tentativa de se firmar feJ1!lo de

Ajustamento'de Conduta; . I
,

e) se os pedidos anteriores não forem acatados, que o protocolo d~ presente
. .

defesa sirva como limitador para o cálculo final da multa aplicada, vez que

aqui se .pleitea, novamente, a assinatura do Tenno de Aj~ttmento de

Conduta, nos tennos do artigo 74 do Decreto 44.844; I,

f) Caso os pe~idos anteriores não sejam acatados, que seja aplicada a atenuante"
do inciso.! do artigo 68 do Decreto 44.844, com a redução da multa em 30%.

pela colaboração do infrator com' os órgãos ambientais na sJluÇão dos,,.
problemas advindos de sua conduta; I

•
2. Por fim. re uer. ara todos os fins le ais-e

,
roceSSUaISs b ena de-

nulidade, que TODAS-as intimações e publicações relativas ao presen e processo

sejam feit~s exclusivamente em nome do advogado DÉCIO FREIRE, linscrito na
, '

OABJMG sob o nO56.543, bem corno sejam aS futuras intimações/notificações

encaminhadas via postal para a Avenida Prudente de Morais, nO125Ô. 7° andar,

Cidade Jardim, CEP 30.380-252, Belo HorizontelMG. I
1

I

Pede deferimento.

Belo Horizonte, 23 de fevereiro de 2.015.

pécio Freire'

OAB/MG 81.614OABIMG 56.543 I
I .
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Documentação anexo

1) Procuração

2) Atos Constitutivos

3) CNPJ

4) auto de Fiscalização n. ~34i2014 I
5) Oficio n. 511/2014' expedido pela s~pram Norte de Minas I.
6) C~mprovante de protocolo Fotografico referente ao Item ll. 5 do 'ificlO n.

511/2014, comprovando-se que foram retirados, imediato, contêineres,

boínbonas e recipientes contendo materiais oleosos, resíduos perigosos e. ,

,. armazenarem em .local com p~so impermeavef; com cobertura e edntenção

contrav~ento

7) Comprovante de Protocolo do relatório Fotográfico referente ao item; ll. 6 do. .
oficio n. 511/2014

8) Comprovante de Protocolo do relatório fotográfico referente ao item 9 do,

oficio n. 51112014,,' comprobatório da' retirada e destinação dos tambores,

.bOIp.bonas e contêineres c~m óleos e resídqos perigo$os do pátio _de rJsíduos

9) Comprovante de Protocolo do _r~latório fotográfico referente ao ite~ 16 do

oficio n. 511/2014, tendo o empreendedor informado o recólhim~nto das

. sucatas ao longo' de todo _empreendimento e .armazenado-as em local

adequado e 'específico l
10) Documentos solicitando a assinatura do Termo de Ajustam nto de, I .

•
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PROCURAÇÃO

Por este Instrumento Particular de Procuração, SADA SIDERURGIA LTDA., empresa

inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ sob o n' 06.069.703!Of01'52. com

sede com sede na Rodovia BR 496, km 29, no Município de Várzea da PalmalIv1G, neste ato

representada por seu representante legal, VITTORIO MEDIOLI, brasil4iro, casado.

empresário, portador da Carteira de Identidade nO M - 1.065.297. expedida pclh SSPIMG e

inscrito no Cadastro da Pessoa Física - CPF sob o nO 253.590.966-91, residente e domiciliado

na Rua Calábria. nO 821. Bandeirantes. Belo Horizonte/MG. nomeia e constitui seus bastantes•. I

procuradores DÉCIO FLÁVIO GONÇALVES TORRES FREIRE. brasil1iro. casado.

OAB/MG n' 56.543. MARCELLO PRADO BADARO. brasileiro. casad4. OABIMG

46.376. GUSTAVO ANDÉRE. brasileiro. casado. OAB/MG 68.004. GUSTAVO DE

MARCHI E SILVA. brasileíro. solteiro. OAB/MG 84.288. LEANDRO EUSTAQUIO DE

MATOS MONTEIRO. brasileiro. casado. OAB/MG 81.614. todos com esclitÓriO n:sta

Cidade. Sito na Av. Prudente de Moraes, 11.° 1.250 - 7° e 8° andares, CIdade Jardul1, CEP

30.380-000 cm Belo Horizonte; no Rio de Janeiro na Rua Rodrigo Silva, n,O26. 21° andar,

Centro. CEP 20011-040; em São Paulo na Avenida Paulista, n.' 548 - 10' andar, {entro, CEP

01.310-000; em Vitória na Av. Nossa Senhora dos Navegantes, n,o 755 - conjunto 807/809.,
Enseada do Suá, CEP 29.450-420, aos quais confere poderes gerais da cláusula ~d judicia. e

os especiais para receber intimações, firmar acordos e compromissos. receber e da~ quitações.

desistir, transigir. renunciar. substabelecer este, ter acesso aos autos, lcompanhar. . I
depoimentos, peticionar, enfim, praticar todos os atos necessários ao bom e fiel c~mprimel1to

deste mandato. especialmente para representá-Ia no auto de infração n. 4~.283-2014,

lavrado pela Secretaria do Meio Ambiente do Estado de Minas Gerais, pJra fazer a

defesa necessária contra o Auto de Infração. I

Várzea da PalmalMG, 20 de fevereiro de 2015.

,

:4 SIDERURGIA LTDA.
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Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, provider)cie junto à
RFB a sua atualização cádastral.

• REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA

~?DIGO E OESCRIÇAD DA ATIVIDADE ECONOMICA PRINCIPAL I
29.49-2-99- Fabricação de outras peças e acessórios para veiculos automotores não especificadas anteriorme~te,

I ~~~LO DO ESTABELECIMENTO(NOMEDE FANTASIA)
I •••.•••••.••

I NOME EMPRESARIAL
~ADA SIDERURGIA l TOA I

I

I

I,
I

DATA DE ABERTURA
14/01/2004COMPROVANTE DE INSCRiÇÃO E DE SITUAÇÃO

CADASTRAL

NUMERO DE INSCRIÇ.liO
06.069.703/0001.52
MATRIZ

~,:OIGO E DESCR1ÇAODASATIVIDADESECONUMICASSECUNDARIAS ,
24.51-2-00 - Fundição de fl!:rro e aço
02.10.1-01 • Cultivo de eucalipto
02.10.1.08. Produç1io de carvllo vegetal. florestas plantadas
02.20-9-02 - Produçllo de carvão vegetal. florestas nativas
35.11-5-01 - Geração de energia elétrica
35.13-1-00. Comércio atacadista de energia elétrica

~~?IGO E DESCRIÇAo DA NATUREZAJURIOICA
206.2. SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

I LOGRADOURO I I NUMERO I I COMPLEMENTO IROD BR 496, KM 29 S/N PREDlO N 1

Emitido no dia 23102/2015 as 18:08:53 (data e hora de Brasllía).

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nO 1.470, de 30 de maio de 2014,

ISITUAÇÃOCADASTRAL
ATIVA

'i~
i I

DATADA SITUAÇÃOCADAS
22107/2005

I ~~.~ SITUAçAo ESP::CjL

,---

plaina: 111

I MUNICiplOi VARZEA DA PALMA

TELEFONE

I IBAIRROffilSTRITO
DAS INDUSTR1AS

I ENDEREÇOELETR6NICO

j ENTEFEDERATIVORESPONSAVEL(EFR)
ri'ri

1 CEP
39,260-000

I MOTlVO DE SITUAÇÃOCADASTRAL

I SITUAÇÃOESPECIAL
, ..._ ..

Consulta QSA I Capital Social Voltar 1

ê p",1 .,'" P',i",
~. PII: Impreuão

http://www.receita.fazenda.gov.brlpessoa juridi calcn pj/ cn pjreval Cnpjreva - comprovante.a"

1

23/02/2015

http://www.receita.fazenda.gov.brlpessoa
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n' ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCmDADE
SADA BIO.ENERGIA E AGRICULTURA LTDA.

CNPJIMF N.'; 06.044.698/0008-08
NIRE:31206893SZ-9

SADA. TRANSPORTES E AR.MAZENAGENS S/A, Sociedade Anônima, çom s.ede l1a Cidade
de São Bernardo do Campo - Esfado de São Paulo, à Avenida. Nicola Demarchi, R.O> I.soa _ Bairro
Demarchi. CEP 09.$20-655, devidaJDcote registrada na Junta Comcn:ial do Estado de São Paulo,
soh o Niro nO 3530033416-7 em sessâo dei 2510&'06, inscrita no CNPIIMF :wb ~ M,o
19.199.)48/0001-18,rep~taila n~e alo pelo seu DiretorPresidéDte Sr. VIITqRlO
MEDIOU, brasileiro, casado sob regime de SJ:lparaçto total de bens, empresário, residente e
domiciliado A Rua Ousta Dalen, IS1, Distrito Industrial Paulo CamUo Sul _ Betim, Esta80 de
Min8&Oerail:õ,CEP 32.669.174; portador da C8rten-a de Identidade n." M-I.06S.297. IClxpedld' pela
SSPIMO, inscrito no CPFIMF sob o n.l) 2S3.590.966-91~ DACUNJJA S/A. Sociedade An6hima,
com sode na Cidádc de SIo Bernardo do Campo - Eatedo de São Paulo, à Rua Daniel Toltoti. n.~
609 - Bairro Dcmarchi, C8P 09820-010. devidamente registrada na Junta Comercial do Estatlo de
SãO' Pauto sob o 'NIRE R.O 3530004214-0,cm se.uia de 10/04/73 inscrita no CNPJ/MF sobla 0.°
59.172.676/0001-05, representada nute ato pelo seu Diretor Pr:sidenle Sr. vrrrORlo
MEDIOU, acima qualifrçado; BRAZUL TltAl'lSrolrtE DE VEÍCULOS LTDA.., Soc;iWade
Empresárill Umil3.da, com sede lia Cídade de Silo Bernardo do Campo - Estado de Slo PàFO' à
Avenida Maria Servidei Oemarehi, D.Q 1.420 - Bairro Dérnarehi, CEP 09.820-000. deviaa ente
registrada na Jnnta Comercial do Estado de Slo Paulo $(Ih o N1RE 35Z0725151"Ó, em sts dç
09/01187. il\llcrita no CNPJIMF $ob o n.o 60.39~.~89/0001-04,n:presenlada neste ato p seu
Administrador Sr. GILBERTO DOS SANTOS PORTUGAL. bml1elro, casado, emp~rio.
residente e domiciliado à Rua. Ágata, n.Q 27, Conjunl9 TAnia Maria - Bairro dos euas + São
Bernardo do Campo, Eslado de 810 Paulo, CEP 09.840~01 O. portador da Carteira de Idcntidatfc n.o
7.6S3,067~X, éJq)edida peja SSPI$P, jnsçrito no CP"PIMFsob o R.O 649.902.818-53; c
TRANSURO TRANSl'ORTADORA DE VElCULOS LTD•••• 8o<;;cdad. Emprbsári.
Limitada. com sede na Cidade de SlIo Bemardo do Campo - Estado de São Paulo, à R~ dos
Feltrlns. n.<1 341 - BailTO Demarcllí, CEP 09.82().280, devidamenle registrada na JUDia. Co~rcla1
do E5tado da Silo Paulo &Obn.a 321.519, em sessão de 24/10/63. NIR,E 3520119051-5, inscri~ no
CNPJIMF r;lob o R,O 59.107.938/0001.58, neste ato representada por seu administrador Sr.
MILTON DE OLIVEIRA E SOUZA,. brasileiro, casado. empresário. endereço oom~rcia1
Av. Maria Scrvidei Demarem, 1420. Bairro Dcmarchí, São Bemardo do CampOl sao
Paulo/SP, portador da Cartcira de identidade nO MG-S94.126, expedida SSP/MG iC

1

no
CPFIMF n° 244,943,216-72. e SAD.A ,PAR'l'ICIPAÇOES S/A. SOCi~e Anônima, sede
social na Av. Nicola Demarchi, n° 1500, Bloco lO, Sala S, Bairro Detn$rChi., São Bernardo
do Campo/SF. CEP: 09820,655, inscrita no Cartório Ofi<::iaJdas Pessoas Jurldlcas dt:
BctimlMG, no livro nD A04 sob o n" 1214 e arquivados sob o nD 31167 em 12.04j994,
inscrita na JUCESP. sob NlRE: 35.300.43654-7 em $essão de 23/03/2012. inscrita no
CNPJIMF sob O n," '97.482.897/0001-79. representada n~te ato pelo seu Diretor PresJdentb Sr.
VI'M'ORlO MEDIOU, já qualific:ado. '

f

Ccrtific:o que este documenta da eInpre58 SÃ A 10 - ENERGIA E AGRICULTURA LTDA. Nlre: 3 .'. 01 Oe arqu VIl o
na Junla Comercial do El$tado de Minas Gerais, sob o nO 5.204f04 .c;m 30/12/2013. Para valIdar .cste ,ocume.n~o. acene
www.jucerng.rng.gov.bre informe: N' do protocolo 111962.730.8 e o códIgo do segurança KWwl. Esta cópia fOIautenticada dlgltalmente e

http://www.jucerng.rng.gov.bre
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22' ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE
SADA DlO-ENERGIA E AGRICULTURA LTDA.

CNPJIMF N.': 06.04(.'9S1OUUs.lJS
NIIU&:3120689352-9

Único. sócio. da "SADA RIO-ENERGIA E AGRICULTURA LTDA.". Sociedade
Empresária Limitada" com sede R Lote 3022. Projeto Jafba Etapa n. Gleba Ql'lslnO,

Cidade de Jlliba, Estado de Minas Gerais, CEP 39.508-000, inscrita no CNPJIMF sob o n,"
06.044.69810008-08, devidamente ",gistrada na Junta Comercial do Estado de Min""
Gerais sob o NIRE 3120689352-9. resolvem entre si e de comum acordo a ~ as
seguintes altenç6cs:

DELIBERAÇÕES:

(1) AprovaçAo do Aumento de Capital Soeial : decidem os sdclos aprovarem
integralmente e sem qualquer ressalva o 811litehto do Capital da soeledadt ilos
seguintes termOi: l
A sócia TrtuIsuro r'(lNlportRdortl th Yeicalos Ltdtl •• acima qualificada subscr l'e e
integraliza em mOldo corrente do Pa[s R$ 11.500.000,00 (onze milhões, QU;"11'1IOS
mil reais), no valor "om;na/ de R$l,OO (um real) cada 8 divididos em 11.5 ,000
(onze milhIJes e quinhentas mil) quotas, referente a transjer'ncia. em corr de
adiantame,,/o para fuMO aumento tk capflal (,,(FAC)fumo ti Soda BiO-Ene!ia e
Agricultura Lida., regi.sfrQdos na conta contábil n.• 22J.02.0001 301;

A lócia BNzIl' TTtlnsporte dI! Vdculos Lt41L, acima qrJ(l/ijicada subscr e e
inJ~grQ/iza em moeda oorrenJ~ do País R$ 24.000.000,00 (vInle e quatro mlllraes de
real.), no valor nominal de R$I,OO (.m real) cada e dividido. em 24.000,000 rivl'nte
e qtla/rQ milhões) quotas, rejt.,.eltlt a transferincia em conla dr adianlamenl() para
fUluro aumento de capital (AFÂC) junto a Soda BIe-EnergiQ e Agricultura LIdo.,
rtJgisrr(Jdos na Conlá cóhtábil n. "12/.02.0001296; I
A s6cia DaclUIha &IA" acima qualificado. subscreve e integraUza em moeda
COrrenle do Pais RS2.050.000,OO (dois milh(Ju, dnquen.la mil reais), no ya/or
nominal de Rll,OO (um real) CQdae divididos em 2.050.000 (dois milhões e
c;nqucnta mil) quotas, refere11le a tratlSftt'éncla em conta de adiantamento Pora
futuro aumento de capital (AFAC) AFAC) jwmlo a Soda Bio-Energia e Agt"ietJrura
Ltda., registrados na cOnta contábil n. "221,02,0001284,'

2

(C:<,rt,",rr.';;'O,qq;U~,'i";;;;,,,i<ii•••~umin,õe",.to[O~emm,;''''~''~'!J'fAtmr-:-rn'lll!rn1:A]~~!.ç:t1I:'!'lJl'~Ç!I~~"'~:33)22'õ06~'~'~"~2D-,~•.fO~'~f'~ri~d~Q~'~'''I~UN~' ~o
lUl Junta Comereial do 'Estado de Minas Gerais, sob o nO S204204 em 30112/2013. Para vahdar ~6.t~ ocum~ll.to. 8c~sse
www.iucema,rna,R;ov.breinforme:N"'doDrotocolo 13/9iS2.730-8 e o código de segunmçaKWwl, Esta cópia foi ~ten cada djgitalmeI1l~e
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22' ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE
SADA BI()"ENERGIA E AGRICULTURA LTDA.

CNPJIMF N.': 06.0•••69810008.08
NlRE,3110689351.9

A .r6cla $fldD ParticipaÇÕB S/A., acima qualificada, $UbSCT«ve e iJf1egrolizo em m eda
corrente do Pais RS142.45o.000,OO (c~,.,toe quarenta e dQis mJJhlJes,quatro~n s e
clnquenra mil reais). no valor nominal de RSl,OO (um real) cada e d;vididQJ em
142.450. 000 (c~nt().t , quarenta e dois milhlJes, quatrocenTas e cinqwnta mil) qublas,
r6ferente a tr<:msferlnoia em çonta de adiantamento para futuro aumento de cdpilal
(A.FAC) junta a SadQ Bio-Energia e Agrlcultllra Ltda .• registrados na coma Cô1't/áblt n. Q

111.01.0004388;

Diante estes aumentos a ClQulUla Quinta - CapiJal Social que ua;

O Càpital So<:ial da f1ociedade, totalmente: subscrito e integralizado em moeda corrente do
País é de R$304.000,OOO,OO (trezentos c quatro milhões de reais). divididos! em
304.000.000(tr=tos e quatro milhõe.) de qoo1aS,no valor nominal de RSI,00 (um rcol)
cada, distribuídas entre os sócios na seguinte proporçlo: '

~ciOS .. - -- . ._~;;;;;;- ~%. '].!~~o~~..~_~
. Sad. Transportes. Ann ••••• agen. S.A. .~~~:O~ __ i 11.70 135.s68.0~,oo
[Da<UnhaS.A __ 141.648.000 113,70 141.648:0~Ô,00-',
Brnzul Transporte d. VC£culos Uda d 14.000.000 ,37,50 114.000100,00
IT~snucr<J Transp. de V~1culo. L";: .. _. ~8.800.ÕÕÕ- ..- >2,50 F8.800.i~~0:õo 1
;SsdaParticip49iles S.A 113.984.000. 4,60 113.984.0~,00 .

r,T.t... - . __ .__ .. - "-- ~304.oo0.0OÕIIOO,o0 [304:00lI'1°°;00 I

Parágrafo único: Do Capital Social, RSI.OOO,OO(bwn mil reai.) destinam.se à fili.1 de
Sete Lagoas, Estado dI: Minas Oerais, na Rua Ricardo MedioU, n.""360 - Distrito
Indu.tria1, CEP 35.701.618,RSl.OOO,oo(bwn mil reai.) destinam.se à filio!de earbdni •••
Estado de Minas Gerais, Da Rodovia Diamantina Araçuia, n.CI' 125, Fazenda Jacu c:Arroz,
Fazenda do Campo, Fazenda da Madeira e Fazenda Cabo Verde, CEP 39.665-000;
RSJ.OOO,oO (hum mil reais) des.tinam.-sc à filial de Jaíba, Estado de Minas Gerai~. na
Rodovia Jafba Mocambinho - Fatenda Serra AmI, Loteamento Toca da Onça e Lbtes:
1042. 1043, 1044. 1045, 1046,2073,2082,2095,2106,2107,3001,3002,3003,3:004,
3005, 3006. 3007, 3008, 3010. 3019, 3010, 3021, 3023, 3024. 3025, 3026. 30211,~2,
4003,4004,4005,4008,4012.4013,4014,4015,4016,4017.4018, 4019. 4020, ",,21,
4022,4023.4024.4025,4026.4027.,4030,403],4032, 033 e 4034, todos do P ~cto

3

CertllcoqueestlCl ocumentodaemp~SADABIO-ENERGIAE RI ULTURALTDA. in::: .352-9, '01 een oearqUlva o
na 1untll Comon~ild do E$tado de Minu Oerais, $ob o nO 5204204 em 30/12/2013. Para yahd~t' eue documento, acesse
www.iucemll.IDII.IlQv.bre informe: N° do protocolo 13/962.730-8 e o c6di~o de ~gurançil.KWw1. Esta c6'Pia foi autenticada. di8ilalmente e

http://www.iucemll.IDII.IlQv.bre
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WALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE
SADA BIO.ENERGIA E AGRICULTURA LTDA.

CNl'JIMF N.': 06.0«.69810008-08
NlRE: 31:10689352-9

Jaiba Etapa Jl c 111Glebas 01) 02. Ri e H2j RSl.000,00 (hum. mil reais) dtstinam-, c à
filial de Montes Claros, Estado de Minas Gerais. na Estrada Montes Claros Januária,1 BR
135 - Sln" - Km 343, Faz;enda Boqueirlo'" Distrito Nova Espetánça. CEP 39.410.000;
RSl.O(lO,OO<.hummil reais) destinanHe à fiUal d= BOçaiÚV8t Estado de Minas Gerais. na
Rodovia BR 135, Km 459, sln.' - Fazenda Malvin. - Distrito de Eogeoheiro Dolailel ••
CEP 39.390-000; RSI.OOO,OO(hum mil reais) destinam-se à filial d. ltamanlndiba, Eslado
da Minas Gerais, Fazeoda Itacarambi das Oliveiras. Km 18E, Estrada ltam ••.•• dib•• pbtJ,a
da França, CEP 39.508-000: RSI.OOO,OO(hum mil reais) destinam-se I>filial de Minas
Nov8$y Estado de Minas Gerais - Ponte do Qapivari Imbiruçu, sln.o. Fazenda Côm::gb do
Jac~-Capio Tomáz, CEP 39.650-000: RSI.OOO,OO(hum mil reais) dostinam-se à fili.a do
Carbonita, Estado de Minas Gerais - Av. Januário Ribeiro. nO455, 8airro Centro, CEP:
39665-000, ficllIldo o restalll. RS303,m,OOO,oo (tt<:zentos Otrês milhO•• , novecentbs e
noventa e dois mil reais). destinados à SEDE.

Passa Q vigora com a seguilttt redaç60 :

cLAUSULA QUINTA -CAPITALSOClAL

I4

o Capital Social d. sm:iedade, làtalmeDte subscrito e intep'alizado em m Ida
çorrell." du P;ú, 4Jde RS 484.000.000,00 (quatrocentos e oitenta e quatro milbõel de
reaú), divididos em 484.000.000 (quatroeentas e oitenta e quatro rnilhê5es) de quotal,
DOvalor nominal de R$1,(JO (um nal) eada, distribuídas entre OI sócios Da seg~te
proporçio. I

'8Gci~;------'---'I-o Qu~ta;--r' 0/. l--V;IO~RS j
---.----.--.-. _ •• ---- .• - _ '. 4_. _. I

~*d. Trau.portes e~.~~.ageDI ~~~ .~5.568.0~_. ; 7,34.~~.~.568.~,OOI
, Daeu •• a S.A. .. '" __ .1 . 43.1!98,OOO P,02 +.~.698.~,OO_

L!.~ulT~rte deVdcul~SLtda. 138.000.000~ ~2 : ~38.000~~,OO:
~T••••••• ro l'nlDSP, d. Vele.l •• Ltd~ 1I0.300~0: n,qll0:30~OOo,o.!,J

•Sadal'arti<:iPaçlles S.A. YS6.,~34.~,3~S6_434!00!,o0 I
l!o~ __ _ ._ __ _ _._48~.000:000 i 100,00L484.0001000,00 I

Certifico que este documento da empresa SAnA :a - A RlCULTURA.LTOA, ire: 12 8?3S2-9. QI' e en e arqUIva ()
na Junta Comercial do Estado de Minas Oerai!; ~ob o n" 5204204 em 30/1212013. Para vlI.h.dar.este 4?cl.lme.nto, acesse-,_.__..._..- "''''"~''~~._~'.-~'-..T-''
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U'ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE
SADA mO.ENl!:RGIA E AGRICULTURA LTDA.

CNPJIMF N,', 06.044.698/0008-08
~:3Il0689352-9

Parágrafo ú.i..,: Do Capital Socill1, RSI,OOO,oO(hum mil reais) destinam.se à filial de
Sete Lagoas, Estado de Minas Gerais, na Rua Ricardo Medioli, D.o 360 - Distrito
Industrial. CEl' 35.701.618, RSl.000,OO (hum mil reais) desrinlUll-se à filial de C_ta,
Estado de Minas Gerais, na Rodovia Diamantina Aracuia, D.o 125, Fazenda Jacu e Atroz.
Fazenda do campo, Fazenda da Madeira e Fazenda Cabo Verde, CEP 39.66S-bOO;
RSI,OOO,OO (h1llll mil reais) destinlUll-Se à filial de J••'ba, Estadu d. Minas Oerail, na
Rodovia Jafba MocambiDho - Fazenda Sem. Azul, Loteamento Toca da Onça e Lbtes:
1042, 1043. 1044, 1045, 1046,2073,2082.2095,2106,2107.3001,3002,3003, JP04,
3005,3006,3007,3008,3010,3019, 30l0, 30ll, 30l3, 3024, 3025, 3026, 30l8, 4002,
4003,4004,4005,4008,4012,4013,4014,4015,4016,4017, 4018, 4019, 4020, 40ll,
4022, 4023, 4024, 4025, 4026, 4027, 4030, 4031, 4032, 4033 .4034, todus do Prbjeto
Jaiba Etapa li e m Gleb •• OI, 02, HI e H2; RSI,ooO,OO (hum mil reais) destinarnl1se à
filial de Montes Claros, Estado de Minas Gerais. na Estrada Montes Claros Janu.ãri~BR
l35 - Sln' • Km 343, Fazenda BQqueirão - Distrito Nova Esperança, CEP 39.410!000;
RSl.OOO,QO(hum mil reais) destinam-se à filial de Bocaiúva, Eãtado de Minas Oet.'ai~.na
Rodovia BR ]35, Km 459, s1n!~~ Fuenda MaJvina - Distrito de Engenheiro DoJahela,
CEP 39.390-000; RSI.oOO,oO (hum mil re••s) destinam.s. à filial de Itamallmdiba, E$tado
de Minas Gerais, Fazenda ltacarambi das Onveinls., KJn 18E, Bstrada ltamarandiba, Pbnha
da França. CEP 39.508-000; RSl.000,OO (hwn mil reais) destinam~se à filial de Minas
Novas, Estado de MiNIS Gerais - Ponte do Capiv.ri Imbi:ruçu, sln.0, Fazenda C6rre~ do
JllCll-<:apão Tomãz, CEP 39.650-000; RSI.OOO,OO(hum mil reais) destinlUll'" à filiO! de
Carbonita, Estado de Minas Gerais - Av. JanUário Ribeiro, n° 4S5, Bairro Centro, etEP:
3966S-000, ficando o restante lU: 483.992.000~OO (quatrocentos e oitenta e trCs milhões,
novecentos e noventa e dois mil reais), destirwios à SEDE.

(11) TéOOÓem vista as alteraç6es fica Consolidado o Contrato Social,

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE EMPRES
SADA BIQ-ENERGIA E AGRlCUL TURA LTUA.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DENOMINAÇÃO SOCIAL

A SOCieded. gira aob o nome empresarie1 SADA BIO-ENERGIA E AGRICUL T
LTDA., sendo regida de conformidade peja Lei n.(1 6.404176 e supletivamente pela' Uin,Q
10,406102.

,

CêrtJf~co que este documento dll empresa. SÁDA ero . ENERGIA E AGRICULTURA LTDA, Nire: 31206t~3S2~9 , foi deferido e arquivJdO
na Junta Comercial do Estado de Minas Gllrais, ~ob o nO5204204 em 30/12/2013, Para v!!,li,dur ,osto d~cume.tlt(l, accuc
.WWW.iucen.lp;.mg.gov.breinfonnc:N..doprotóOOlo 131962.730-8 e o có<UgQde $egurança KWwl. Esta copia fOI autenticada dIgitalmente e
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22" ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE
SADA BIO-ENERGIA li: AGRICULTURA LTDA.

CNPJIMF N••: 06.044,698/0008-88
NIRE: 31:1068!13S2.'

CLÁUSULA SEGUNDA - SEDE

A Sociedade tem sede e foro na Cidade de Jaiba, Estado de Minas Gerais, R Lote 022
Projeto Jofba Etapa li, Gleba 01. na CEP: 39.501HJ00.

P:lt:ricrafo Único: A sociedade possui 08 (oito) filiais sendo: uma. na Cidade de Sete
Lagoas, Estado de Minas Genlis, "" Rua Ricardo Medioli, n.. 3~ - Distrito Industrial.
CEP 35.701.618; outra na Cidade de CaIbonita, Estado de Minas Gerias, Rodovia
Diamantina Aracula, n••••125 - Fazenda Jaçu e ArroZt Fazenda do Campo, Fazenda da
Madeira e Fazenda Cabo Verde. CEP 39.665-000; outra na Cidade de Jaiba, Estado de
Minas Gerais, na Rodovia Jafba MocNnbinho • Fazenda Serra Azul • Loteamento Toia da
Onça e Lotes: 1042.1043, 1044. 1045, 1046, 2073. 2082, 2095, 2106. 2107, 3001, J002,
3003.3004.3005,3006,3007.3008.3010,3019,3020,3021. 3023. 3024. 3025. 3026.
3028,4002.4003.4004,4005.4008,4012,4013.4014,4015.4016. 4017. 4018, 4019,
4020,4021,4022, 4023,4024, 4025.4026, 4027. 4030, 4031, 4032, 4033.4034, lodo. do
Projeto Jalha E•.•po l1em. Glebas 01. 02. HI e H2, CEP 39.508.Q00; outra n. Cidade de
Montes Claros, Estado de Minas Oerais, Estrada Montes Claros Januária, BR 135 - Slno_
Km 343 F••• lIda Boqueicfto- Distrito N<WBEsperança, CEP 39.410.000; outra na cidade
de Bocaiúv •• E,1.odo de Minas Gerais, Rodovia BR -135, Km 459. ,In.• - Distrito de
Engenheiro Colabol. - Fazenda Malvin•• CEP 39.390-000; ou"," na Cldad~ de
Itamarandiba, &tado de MinB8 Gerais, Fazenda ltaearambi das Olivmu, Km 18E, E5trada
ltamarandiba, Penha da França, CEP 39.508.Q00; outra na Cidade Minas Novas, E~lado
de Minas Gerais, Ponte do Capivari Imbiruçu, stn.o, Fazenda Córrego do Jacó - qapão
Tonláz, CEP 39.650-000 e outra na Cidade de Carbonlta, Es"'do de Minas Gerais~ Av.
Januário Ribairo. n. 455, CEPo 39665.Q00. I
CLÁUSULA TERCEIRA - OBJETO SOCIAL I
A sociedade tem por fim e objeti",o, a produçâo, industrialização e comercialÍZ1Cão de
cornbustlveis de origem vegetal e derivados (álcool onidro, álcool bidratado, leved~ 61eo
vegetal. biodiesel, glicerina. gli~rina farmac!utiça, adubo orgânico, r~ anithaJ e
çréditos de carbono), carvllo vegetal e produtos agríCOlas em geral, assim oornpreen4ida a
c;:u)tura, extração, reflorestamento e manejo florestalj produção, cultivo ~ ÇQl;J1ercilll.W.ação
de. mudas em geral; bem como geração e c:omereiaJi.ZllçiQ de enagia elétrica; fabricáçao e
coMerr;:ial ízaçlo de aç.ú.car ,

•

ertl coqaeeste ocumento aempre$ll A A ~ AG TURAL1DA,Nirc:312068~352-• ql ccn oearqulvll.
na Junta Comercial do El!j.tad'o de Minas Oerals, sob o nt S204~04 Ilm 30/12/2013. Pata Vl\I~dat,este I d~cume.n!o. acesse
"" •••••'""~. _. "" •• h ••• ,.,._ •• NO n••••• ~.,. 1"." "n .•• ""M,"" no••_~.". KW_' •• ~ "'.,. ,., ."'r"'" "....'m.,,~.

__ 1_-
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12' ALTERAÇÃO CONTIlATVAL DA SOCIEDADE
SADA BIO.ENERGIA E AGRICULTURA LIDA.

CNl'JIMF N.': 06.044.69810008-ll8
N1RE,31206893~9

CLÁUSULA QUARTA -I'RAZO DE DURAÇÃO.

A sociedade iniciou suas atividades em O111212003 e seu ptazo de duração Inde,termiJ>aI!o.

CLÁUSULA QUlN'I' A - CAPITAL SOCIAL

O Capital Social da SOt;:ic:dade, totalmente subscrito e integmJizado em moeda corren(e do
País ê de R$ 484.000.000,00 (quatrocentos e oitenta e quatro tnilh6es de reais), divi4idos
em 484.000.000 (quatroc.cntas e oi1enta e quatro milhOes) de quotas. no valor nominal de
RSl.OO (um real) cada. distribuidas entre os sócios na s:eguinte proporçlo: I
I - .-------- --..~----.-- r-.--~....,.---------'1
ISócios : Quotas I % I Valo\-R$ I

[&d-;T;~~~es-.!-Ann--~'n~cn~.~.A.~--=-:_!~~~6_8~~_1-i~~t3S~S68.~~~OJ
I Dacunha S.A. , 43.698.000 i 9.02 , 43.698.000,00 ~
:-ã~.i';;S;rt;dcvei;ulo-;L~---'-~-138~Oo.ooo-r 28,52 : 13i.õod.ooo~oo I1--. •• * .,. ."_~ -...J'--'-

l
:T~~!~ansp.deV~-,~~~~~_ ._~__110.~~.OOO-1- ~~1.8_.l~~~3.?1,~O~~~~
: Soda Partieipaçõ<o S.A. ~ _1?6.434.0oo i 32,34 I JS..6.43~t'~O'OO_;
,Total . 484.000.000 llOO,OO I 484.00 .000.00 :
••_------- -,--~--~-~.~~--,-'---- ----_.- ------ - - - -, •• - - j

Parágrafo únko: Do Capital Social, 8$1.000,00 (hum mil reais) destinam ••• à roi de
Sete Lagoas, Estado de Mit'ULS Omd&, na Rua .RicaWo MedioJi, n," 360 - Dj~trito
1ndustrial, CEP 35.701 ,óI8, R1II.OOO,OO(hum mil reais) destinam-se à filial de carb6uita,
Estado de Minas Gerais, na Rodovia Diamantina Aracwa, n,o 125, Fazenda Jacu e Arroz,
Fazenda do Campo, Fazenda da Madeira e Fazenda Cabo Verde, CEP 39.665tOOO;
RSl.OOO,OO (hum mil reais) destinam-se à filial de Jafba. Estado de Minas Gerais. na
Rodovia Jaíba MoclU11binho - Fazenda serra Azul, Loteamento Toca da Onça C ~otes:
1042, 1043, 1044. 1045, J046, 2073, 2082, 2095. 2106, 2107, 3001, 3002, 3003. 3004.
3005. 3006. 3007. 3008, 3010. 3019, 3020. 3021, 3023, 3024. 3025, 3026. 3028, t~.
4003,4004,4005,4008,4012,4013,4014,4015,4016,4017,4018, 4019. 4020'1"21,
4012,4023.4024, 4025, 4026, 4027, 4030, 4031,_4032.4033 e 4034. todo, do P*,je,o
Jaiha Etapa U • 1Jl OIebas GI. m. HI e H2; 8$1.000,00 (Inlnt mil reai,) destinenl.se ã
filial de Montes Claros. Estado de Minas Gerais, na Estrada Montes Claros Januári,*, BR
135 - SInO - Km 343, Fazenda Boqueirão - Distrito Nova Esperança. CEP 39.4H.J,OOO~~~--'~')--''':'.-~r.-['

CCJ1ificoque este documento da em~ s;ADABIO : ENERGIA E ÁdRlCútTÚRA LIDA, Nire: ] 1206&?352.9 , fo~defendo e arqulvâdQ
na Junta Comercial do EMado de Minas GClrals. s;ob O n~ 5204204 em 30/12/2013, P••.n validar tlSU~documento, acene
www.illcemQ..mQ..2ov.breinfonne: N° do orotocolo 13/962,730.8 c o c6dill:o de flCwrança KWwl. Esta cópia foi I.'l:t ticada digitalmente e

http://www.illcemQ..mQ..2ov.bre
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22" ALTERAÇÃO CONTRATUAL Di\. SOClEDi\.DE
Si\.DA BlQ-ENERGlA E AGRICULTURA LTDA.

CNPJIMF N.': 06.044.6~8JOOO8~
~,312068~3S2-1/

Rodovia BR 135. Km 459, s1n.f!l - Fazenda Malvina - DisuLto de Engenheiro Do\~bela.
CEP 39.390-000; RSl.OOO,OO(hum mil n:ais) desdlWll-" à filial deltamanmdiba, ~tado
de Mina0 Oerals, Fazenda ltaearambi das Oliveiras, Km ISE, Estntdo l_arandiba, ~a
da França, CEP 3~.SOS-()00; RS1.000,o0 (hum mil reais) destinam-se à filial de . as
Novas, Estado de MÍDa9 Gerais - Ponte do Capivari Imbiruçu, s/n.o, Fazenda Córtc o do
Jacú-Capão TomOz, CEP 39.650-()OO; RSI.OOO,OO(hum mil n:ais) destinam-s •• filial d.
Carbonita, Estado de Minas Gerais - Av. Januário Ribeiro, nO 455, Bairro Centro, CEP:
39665.000, ficando o restante RS 483.991.000,00 (quatrocentos e oitenta e trb milhOes,
novcçemos e noventa e dois mil reais). destinados IISEDE.

CLÁUSULA SEXTA - RESPONSABILIDADE

A responsabilidade de cada sócio ~ restrita ao valor de suas quOl:a5, mas todos respor:1dcm
solidariamente pela in"'sralização do Copital Soçjal. (art. 1.052, CCI2002). L
cLÁUSULA SÉTIMA - i\.DMlNISTRAÇÃO E ATRIlIUIÇOES

J - A Sociedade poderá Bdmitir Administradores. sócios ou nlo sócios. O Adminis or
sócio será designado no QOntrato ou em alo separado, peJo voto da maioria dos sÕcios
presentes â reuDilo ou Assembléía Geral, O AdminiBtmdor não sócio será designadoipelo
voto da unanimidade dós sõcioo cnquat\to o capital Dlo .eniver integrali2ado e de 213 no
rnfnimo, após 11 intcgraliução. I
n - A Sociedade será administrada pelo Sr. VITTORIO MEDIOU, qualificado no
preâmbulo deste instrumento, com a designaçao de Diretor Presidente, isento de caOçao,
çabendo-lhe a Jqn'e5eIltaçlo social em juIz.o e fora dele, 3tiva e passivamente, na ass~tunl
de atos c contratos de qualq\!ÇJ natureza e10u para qualquer fmalidnde adeqóada ao
objetivo social, inclusive na constituição de mandatários e na movimentação de ~nta$
bancárias por qualquer forma. I

CLÁUSULA OITAVA -IMPEDIMENTO DE USO DA DENOMlNAÇÁO SOCr

O USO da denominaçao social competirá ao Diretor 'presidente, sendo vedado utiJiza-Ja em
neg6cios ou atos não relacionados &Q objetivo social, como garantia. fiança. avm, abono
ou qua1ql.Mr outro título de favor.

•

Cmjfiço que ~te QCumenlO 11 empresa. • ire: 312068~3~2.9, ,oi cridoe arquiva °
na Junta Comercial do ESlado de Minas Gerais, sob o nO 520.04-204em 30/1212013. Para validar .e~l~ 4.ocumc.n~o, acene
www.iuCetnll.ma.ll:ov.breinforme:N..doprotocoloI3/962.730.8cocódilrode!cJWIlIüQllKWw1.Et;ta cÓ'PiafOIautentiCada dllutalrncnte C
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U" ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE
SADA RIO.ENERGIA E AGRICULTURA LIDA.

CNPJIMFN.': 06.044.69810_
NIRE:31Z06S935Z-9

CLÁUSULA NONA- REUNiÕES E DELIBERAÇÕES SOCIAIS I
As deliberações sociais serão tomadas em rcuniaes de sócios. presidida e secretariada ~lo~
s6cio~ presentes. que lllvratlo uma Ata de reunilo que sem levada postenonnentb a
registro em órgão competente, ficando a sociedade dispensada da manutenção c Iavrafura
~~~~ I
Parágrafo Primeiro ~ A convocaçio para a reuniio de sócios se dará por eseritó, oom
obtenção individual de clência" dispen&ando-se as formalidades da publicação do anúntiO.
conforme 9 6"" do artigo 1,072. da Lei n.o 10.406102.

P.rágrafo Segundo - A reunião dos sócios inscalar-se-a com. li presença, em ptim!.ra
convocaçlo. de titulares de 00 minimo % (trêS quartos) do Capital Social e em seguida.
qualquer número. l
PllrigrafO Teretiro - Fíca disperuw.da a reunilo dos sócios, quando estes decidirem OI'
escrito sobre as matériB5 objeto de deliberaçlo, nos tam03 do ~ 3°, do artigo 1.072 da Lei
0.0 10.406102. I

i
PaNgrafO Quarto - A reuniRo dos sócios, ocomrá nos tennos previstos em tei,
ordinariamente, nos quatro primeiros meses depois de findo o exercício social. de acohIo
«Im o artigo 1.078 dALei D.O' 10.406102 e extraordí.muiamente sempre que os interdse
sociais exigirem o pronWlclamento dos sóçios, salvo se todos os sódos estiverem presel'leS
e deciditem por escrito acerca da Jnatbia em pauta.

Par4gr.tó Quinto - Nas reuni6e1li. o só<:io poderá ser representado por outro sócio ou P9f
advogado, mediante outorga de mandato com especificayão dos atos autorizados, devendo
o il15trUTDentoser levado 8 registro. juntamente com a Ata. I

I
Pará&rafo Sexto - Os sócios deJibel'BJ'!o em retU'lil5es sobre as segutntes matérias,
ressalvado o disposto no parágrafo terceiro do presente artigo:

I. a aprovação das contas da administraçlloj
ll. a designaçi(J dos administradores, quando feita em at separado;
m. B. destitui'fão dos administradores;
IV. a modificaçD.o do Contrato Social; •

em ICO que este documento da empresa SADA - ERGIA E AGRICULnJRA LTDA, NU'C: 1 , -. I e n o e arquiva o
na Junta Comercial do Bsu.do de Minas Gerai,. sob o nO 5204204 em 30112/2013. Para validar ,este d~ ume!,~o.acene
www.iucomR.mg;.Q;Ov.br e infome: N" do pfQtocolo 13/962.730-8 c o código de ~egumn ••a KWwl, Esta cópia fOI autentlcMa digitalmente e

http://www.iucomR.mg;.Q;Ov.br
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n'ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCJEDADJ;:
SABA BIQ-ENERGIA E AGRICULTURA LTDA.

CNPJIMF N.', 06.044.691liUOO8-68
N1RE: 3120689352.9

V. a incorporação, fUsAoe dmol\lçio da 500iedade ou a ~ssaçio do estadO de
liquidaçlo;

VI. a nomcaçlo e desütuiçiio dos liquidantes e o julgamento das suas oootas;
VII. a pedido de eonçordata.

Parágrafo S_o - Ao deliberações dos sócios ,erllo tomadas, observado os qUóluns
mínimos a seguir: .

I.

n.

m.

pelos votos COtrespondentcs, 00 mfnimo % (três quartos) do Capital Social, nos
casos previstos nos incisos V e VI do artigo 1.071;
pelos Votos conespondentas a mais de metade do capital Social. nos casos
previstos nos incisas U, DI" IV to vrn do artigo 1.071; I
pela maioria de votos dos prescnte~ nos demais casos previstos neste eontptt6 ou
M~ I

CLÁUSULA DÉCIMA - RETIRADAS DE PRÓ-LABORE

o Diretor Presidente lerá diteito a retirada mensal. a título de "Pró-laboR", Rgi.mdo o
facultado na legislaç!o em vi&Ot,especialmente 8 tributária. levada a conta ~PesIlS
gerais, cujo valor será estabelecido ~tomesmo.

CLÁUSULA DÉCIMA PlUMEIRA- Il.IlSUL TADO E SUA DISTRIBUIÇÃO

o exercfcio social coincidirá com o ano civil, encerrando~se. em 31 de dezembro de ~cada
atlO e ao ténnino de cada exerclcio, os adminimadores prestarão contas justificadas de sua
adrninistraÇtio. elaboRndQ as demonstraç:Oes financeiras exígidas Jegalmente. J
Parigrafo Primeiro - A sociedade delibtnrá em reunilo dQ~ sócios, devid ente
comrocada, a respcito da distribuiç&o dos resultados. proporcional aos percent!Jals de
participação do quadro socktário, segundo autoriza o artigo 1.007 da Lei n,' 10.406102.

Parigraro segundo - Fica a.sociedade autorizada a distribuir antecipadamente h.le)S do
exercício. com base no lev'antm'lento do balanlj:Ointennc:diário. observada a reposi;t de
lucro~ quando a diatribuiyã.o afetar o Capital Soci&lt conforme estabeleco o artigo 1.059 da
Lei n.Q 1O.40~02. I

10

em ICO que este documento da empresa ADA BI ~ LTDA. Ni:re:312068~35 - ,~,,oI deferido e arquivado
m\ Julltl'l. Comercial do Estado de Minas Gctl\itl, sob o o~ 5204~04 em 30/1212013. Para valH1at ,eue ~?cume.n~o, acesse
www.jucemg.mg.gov.breinforme:N°doproto<:olcI3f9(i2.730-8eocÓlhgodesegunm~KWwl.Etlta Cóplll fot aUtenticadadlgltalmentee
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12' ALTERAÇÃO CONTRA mAL DA SOCIEDADE
SADA BIO-ENERGIA E AGRICULTURA LTDA.

CNl'JIMF N.': 06.044.69810008-lJ8
~:3120689352-9

CLÁUSULA DtClMA TERCEIRA - CESSÃO DE QUOTAS

o sócio que desejar vender no todo ou em parte suas quotas, deverá oferec&-Ias aos
demais, 60S quais fi~assegurado o direito preferencial de adquiri-las em igualdad~ de
preço e de condições de pagamento. A fim de que possa ser adequada e efetivamente
exercitado esse dircltol deverão OS sócios ter notificados, por escrito. do preço 1::1das
condições de pagarncmto, assinado aos mesmos o prazo de 10 (dC2:)dias para se
pronunciarem It respeito.

CLÁUSULA DtClMA QUARTA - DISSOLUÇÃO E UQU/DAÇÃO DA
SOCIEDADE
A Sociedade será dissolvida apenas por deUberaçllodos sócios quotistas. para este fim
conVtX:ados. respeitando o quorum deliberativo previsto no ê 7." da Cláusula Nona.

CLÁUSULA DtCIMA QUINTA- CASOS OMISSOS

De çonfomúdade com o que dispõe Oartigo 1.053, parágrafo muco, do Código CivinLei
n.o 10.40610'2). oOOervar-se-1lo na omisdo do diploma legal nominado e deste conwtb, as
disposições çontidas na Lei dllS Socic:dades Anônimas, aplicável supletivamen~ à
SocicxladCl Empresária Limitada, bem (;Orno peja legialaçao advinda Posteriormerttç e
aplieitvcl à matéria.

CLÁUSULA DItC/MA SEXTA - DESIMPEDIMENTO

0& Sócios e Administradores declaram, sob as penas da Lei, expressamente que o se
acbaJll impedidos de exercer a admiolstraçio da sociedade. por Lei especial. ou em '. ude
de condenaç.ílo criminal, nos termos do Brtigo 1.011, S ]", da Lei n." I0.406102, bem. como,
não se acham incursos na proibiçao de arquivamento previsto na Lei n.to 8.934/94.

111

eertl co que este documento da emprcsa SADA aIO. ENER A 1:A Ire:. •• OI en o e arquiva
na Junta Comercial do Estado de Minas Gcrais. sob o n° 5204204 cm 30/12/2013. PIlrD. vah,dar ,este d.~c:ume,n~o.acesse
www.iucenJl!.ml!:.u:ov.br e ínforme; N° do vrut()Çolo 13/962.730-8 e o c6düto de serwranca KWwl. E,tlI. CÓ1)lRfOI autentlc.Ilde. dtRltalmente e

http://www.iucenJl!.ml!:.u:ov.br
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:n' ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE
SADA RIO-ENERGIA E AGRICULTURA LTDA.

CNPJIMF N.', OCi.044.6!18I000S-08
NlRE,3110689351-9

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA -FORO

Para eventuaJ propo5i1.urade qualquer açJi.oOu procedimento entre os sócios ou ,eles
contra a sociedade. fin::ldada em. sua IIilxist8ncia, administraçllo ou neste instrumento. fica
eleito O Foto da Cidade de Jaiba. &tado de Minas Gerais, com ICIltmeia expressa do
qualquer outro foro, por mais especial ou privilegiado que seja. ainda que venha ocbrrer
mudança de domicOio de qualquer quotista. L
E por assim se acharem justos e contratados. assinam o presente instnunento de alte o
de Contrato Social. em via úniça, na presença das testemv.n.hwi w1hmte nomeadas.

->lu
DACUNllA SIA I
P ittono Medioli

-~Li,
ARTICIPAÇÕES $IA

PNitWrio MedioU

lIA DE VElCULOS LTDA
Oliveira e SOU:la

JlIl'b8IMG. 17 d. dezembro d. 2013.

TRANSZll:ftO TRAN
PlMil

ANSPORTES E AZENAGENS S/A
PfVittorio Medíoli

l{

S

Teitemunhas:

OrqUi.lg-.ws:.vo
CPFIMl', 487.495.0811-87
CRCIMG - 035842/0.9

12

~

JI,INTA COMiRCr~ DO I!SlAOO DS MINAS GeRAIS :
_ iC01lI'lCO CllIIGlITIUI sl:Ju Ol'llW-l2OUG4

- 1l1li 3OI1%/Z01:J _ }
_"'IJO.i!tteüiAI!~L'n~'''',:Il1'' 1".:li ....Ui" \

~o: lHA.nN ~ \

\

Certifico que este dotumenlo di empl'eSa SÁOÁ BIO. ENEROlÁ E AdRtcULTORA LTDA. Nire: 312068?352.9, fõifdeferido e arquIVado
na Junta Comercial elo ~8tado de Minas Gerais. sob o n° 5204204 em 30112/2013, P"ra vall,dar este _ocumen~o. acene
UIUIU/;""",,,,0 m •• em" hr " Inr •••,.....••- NO <1"1'11'"'"""",1,,,1?'IQm. T:tO_~ "fi /\Mio •..•<1"''' ••li•.••;'' ••• 'lCWwl F.lI" """n." {",I ••nr~! ,•.•.••tl. tllOlIJllmlP.nTp."
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• GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
- Secretaria de Estado de Meio Ambiente c Desenvolvimento Sust~ntável
Superintendência Regional de Regularização Ambiental do Norte de Minas'

.-
OF. SUPRAMNMIDT/N° 511/2014

Prezado SenhOr,

Montes Claros, 09 de J,UlhO dr 2014.

. . Informamos que, com o objetivo de dar continuidade à análise do Processo- Admin str$tivo nO,

0918312005/002/2014, referente à Revalidação da Licença de Operação (evLO) do
empreendimento SADA Siderurgia ltda., deverão ser apresentadas à Superintendênc a Aegi.on~J

. de Regularização Ambiental do Norte de Minas as informações complementares anexas referentes

ao~ estudos apresentados. . '. . I. ",
Na oportunidade esclarecemos que a empresa'dispõe de um pr~zo máximo de 120 dias a partir do '
recebimento deste, nos termos do art. 11, S 2°, do Decreto Estadual nO.44.844/08: r,
o não atendi~ento do prazo acima estipulado acarretará o arquivamento do processq. tendo em ",
vista a inexistência de elementos"essenciais à sua análise.

,
Colocamo-nos a vossa disposição para esclarecimento de eventuais dúvidas.

Atenciosamente"

,
'mando Novaes Ferreira

Analista Ambiental
".,,~."""",

Diretora Régional de Apoio Técnico

-,

SADA Siderurgia Ltda.
Rodovia BR 496, km 29 s/n prédio n.o01 - Bairro das Indústrias.
Várzea da PalmalMG CEP: 39:260-000

Rua José Glr~ên Machado, 900 - B~uITOIbiturunn- Montes Garos - MG
CEP.: 39400-000 - Te!: (3R) 3224.7500

o.
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I

•



I .

GOVER1'lO DO ESTADO DE MINAS GERAIS ,
Secr~taria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável'
Superinlcndêncill Regional de Regularização Ambiental do Norte de Minas

ESPECIFICAÇÕES DAS INFOR[>1AÇÕES COMPLEMENTARES
PROCESSO COPAM NO.09183/2005/00212014

'1 - Apresentar planta topográfica planimétrica georreferenciada com a delimitação do vértices do
empreendimento e da Reserva Lega!, informando 85 confrontantes, estradas e via de acesso
internas na propriedade, uso e ocupação do solo (tipologia vegetacional e grau de rtgeneraçãO),
apresentand? ?entre ou.tr,a~l.a aloc~çãO das edific~çõe~ e estruturas presentes no em reendim.ento ...
(casas, depositas, escntarlos, galpoes de produçao, sistemas de drenagem, etc.), e especIal a
localização dos sistemas de tratamento.existentes. As legendas deverão informar todos os detalhes.
As mesmas deverão seguir os padrões das Normas Técnica~ Brasileiras, como confronlantes atuais;
data; assinatura, com coordenadas planas na projeção UTM; especificação do DATUM e do FUSO;
grade de coordenadas da propriedade; vértices, ART, etc, ~.' ~ .

2 - Enviar planta. topográfica digital planimétrica no seguinte formato; gpx, gtm ou k' I da área dô
empreendimento, com todas as descrições supracitada,s;, .. '

3 - Apresentar lay-out de todos os sistemas de controle de emissões atmosféricas imp(ant~dos com
a respectiva localização e quais os setores/equipamentos beneficiados por estes siftemas, bem
como relatório fotográfico~identificando os mesmos., I

4 - Apresentar projeto técnico, com cronograma de execução, para a readequação db sistema de
tratamento de efluentes oleosos (caixa separadora de água e 61eo - SAO) presente no setor de ••
lavagem de peças e equipamentos (1r 31' 52,4" S, A4° ~5' 49,4" O), ou a cOlllprovação da
eficiência desse, uma vez que o mesmo aparenta estar subdimensionado_ .'

5 -' Deverá o empreendedor retirar, de imediato, todos os tambores, contêineres, ibombonas, e
recipientes contendo materiais oleosos e demais resíduos perigosos .da área do pátio de resíduos e.
armazená~los em local com piso impermeável', cobertura e sistema de contenção de vazbmentos.

~6 • De~erá o empreendedor ...retirar, de imediato, e armazenar em iDeal adequado, las pilhas .de,
limalha de ferro contaminadas com óleo dispostas 'no pátio de resíduo. Apresehtar relatório
fotográfico das adeqüações. Prazo; Até 30 dias",

7 - Apresentar projeto técnico, com cronograma de execução, para a implantação .de depós.íto
temporário de resíduos capaz de armazenar todos os resíduos perigosos gerados no
empreendimento.

8 - Apresentar projeto técnico, com cronograma de execução, para a implantaçâo e/o adequação.
do depósito de insumos e depósito de produtos perigosos, de modo que este ssja capaz de.
armazenar todos esses, . I
9 - Apresentar relatório fotográfico comprobatório da retirada e destinação dos tambores,
contêineres, bombonas e recipientes contendo materiais oleosos, e demais resfduos perigosos do
pátio de resíduos. Prazo:.Até 10 dias*,. .. • ! '
10 - Apresentar projeto técnico, com cronograma de execução, para a pavimentação das vias de
circulação de veículos' verificada atrás e lateralmente ao gal~âo de fundição e tratament~ térmico.

11 - Apresentar projeto técnico, com cronograma de execução, para a adequação ~os locais de
descarga de materiais particulados provenientes dos filtros de manga (moldagern e desmold~gem),
uma vez que se verificaram emissões neste Jocal. I

. ' ~ • . I

Ru:I Jmé Corrêa .M1Chldo, 9C8 - BlirrO IbiLul1lfU _ Montes Goros _ MG
CEP.: 39400-000.- Tel: (38) 3224-7500

•

, ,
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS I"
-Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento SlIstentáv1'
Superintendência Regional de Rcgularil..ação Ambiental do Norte de Minas

12 - Apresentar projeto técnico, com cronograma de execução, para ~dequação do sistem"a de"
abastecimento de veículos e mâquinas, o qual não possui caixa separadora de.~agua e óleo,
canaletas de recolhimento de efluentes e bacia" de contenção no entorno do tanque de
armazenamento" de combustíveis, segundo ás normas técnicas pertinentes. J

13.- "Promover a re;locaçãO do: bueiro i? da canaleta referente- ~o sistema de drena~em-de águas
pluviais localizado ao lado da caixa separadora de água e óleo (setor de lavaget de peças e
equipamentos), de modo que o mesmo não receba efluentes oleosos desta caixa rAO, nem do
lavador de peç~s, i

14'- Implantar contenção na saída 'do galpão de usinagem, de modo, que os efljentes oleosos
, fiquem retidos n'este setor para posterior recolhimento, Prazo; 30 dias*,

15 - Deverá o empreendedor armazenar os recipientes contendo limalha de ferro co taminada com
óleo ~m local adequado, não podendo os mesmos serem estoc~.90S nas vias dei circulação do
empreendimento ou em local sem impermeabilização e cobertura:,

16 - Deverá o empreendedor providen'ciar o recolhimento das sucatas dispostas ao I ngo de todo o
.empreendiment~ e armazená-Ias ,em local adequado e especí:ico. Prazo: Até 30 dias*.)

~7 - Apresentar projeto técnico, com cronograma de execução, para adequaçãp do pátio de
armazenamento temporário ,de resíduos,' de modo que o mesmo possa, armazenar resíduos
classifí:ados como classe Il-A e demais resíduos n.um f)lesmo local. " I
18 - Deverá o empreendedor cumprir todas as determinações' elenca~as no ofício
SUPRAMNM/DT/N°, 512/ 2014, referente ã investigação de passivo ambiental,' n9s prazos
especificados no mesmo, . . -r,. I _'

, 19 - Deverá o empreendedor recolher todos os resíduos misturados às movimen~çôes de terra
, verificadas nos limites no pátio de resíduos, sendo que estes resíduos deverão ser dispostos de

forma ambientalmente correta. • .

20 - Apresentar o CA,R (Cadastro Ambiental Rural) Estadual e Federal.

201~- Implantar cobertura e laje sanitária no entorno 'dos poços' de captação de âgU8rl subterrâneas,
segundo as normas técnicas pertinentes, Prazo: Até 60 dias*,

22 - Apresentar projeto técnico referente à ampliação da infraestrutura verificada_ n<:1. área industrial
_(17°31'45,4"S,~4°45'52,5".o), " '.' ,,')
.23 - Apresentar o local onde são realizadas as manutenções dós veículos pesados utilizados pela
empresa, bem como o loca! de estacionamento dos mesmos. I

24 ~Apresentar o uso elou destinação do material extraído da cava (17° 31' 37,9" ~, 44° 45: 53,1"
O), a quai se encontra perto das pilhas de estoque de areia de fundição, i . ,

'.25'- Deverá Q' ~mp~eendedor realizar a carac~erização dos efluentes oleosos verifl~cados na lagoa
anilicial (17' 31' 34,6" S, 44' 45' 40,0" O) de recebimenío da drenagem" da indústria,~ nas canaietas
de direcionamento. Pra"zo: Até 30 dias*,; I

f26 -. Deverá o' empreendedor promover a retirada e destinação ambi~ntalment~ adequada dos
"efluent,espresentes na lagoa artificial (17' 31' 34,6" S, 44° 45' 49,0" O) e canaletasl e apresentar ã
SUPRAM-NM compro\(ação desta destjnação, Prazo: Até 45 dias*. I

-~._~_.~J-
RuaJost": Qmia Machado, 900 - Bairro lbituruna ---11omes Oaros _ MG

CEP,: 39400-000- Te]: (38) 3224--7500,

f
r
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Me,ia Ambiente e Dcsenv~lvimcnto Sustentável
'Sllpe~iÍ1tendência Regional de 'Regularização Ambiental do Norte de Minas

27- Deverá o empreendedor rep~rar a tubulação do poço localizado na vila dos funpionários ou;
promover o tamponamento do mesmo, segundo as normas técnicas pertinentes. Deverá s~r
informado à SUPRAM-NM a alternativa escolhida (réparo aLi tamponarrierito).

28 - Apresentar. Plano de Gerenciamento de Resíduos de forma.8 eliminar os' resíduos e passivos.
verificados no empreendimento, bem como reduzir a geração de resíduos industriais, prdporcionando:
a sua reciclagem, reutilização, tratamento e destinação ambiental.adequada.. .
29 • Apresentar cópia do documento "de identidade do procurador do empreendimento.

30 - Apresen~ar cópia da Certidão de inteiro teor da matrícula da propriedade rural, atual zada.

Obs.: Todos os programas, projetos, plantas. e estudos deverão possuir a ART do responsável
técnico por sua elaboração!execuçáo, bem como deverão seguir as normas técnicas e legislações
pertinentes. . . . !,

(*) - Prazo.contado a partir do recebimento deste ofício.

Atenciosamente,

Rafael ndo Novàes Ferreira
alista Ambiental

Cláudia riz raújo Versiani
Diretora egiomil de Apoio Técnico

SADA Siderurgià Ltda.
Rodovia BR 496, km 29 s/n prédio n.(I01 - Bairro das Indústrias.
Várzea da Palma/MG CEP; 39.260-000 .

/,

Ru~ JO.lé Corrêa Machado, 900.- Bailro Iblturum - Montes Golros _ MG
CEP.: 39400-000- Tcl: (38) 3224-7500
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Vilrl.ea lia Palma/MG. 29 lIe OUIUbr lIe 201~

À

SECRETARIA I)F; ESTADO IlE MEIO AIVIIlIEN'n: lé IlESENVOL IIMENTO

SUSTENTÁVEL - SEMAD. J
Supcrintendência Regional de Rcgubrização Amblcntal- SUPRAM Norh.: de Min' s.

Referência: OF. SlJllRAMNMIDTfN° 511/:!OI4 - Processo AdlTIillistra.1,o - PA nO

091 R3/2005/002/20 14.

;,

SADA SIDERlIRGIA LTOA .. cmprcsil inscrita no Cadustl'o Nacional

da Pessoa Juri<.lica - CNPJ sob o n° 06.069.70J/O001R51. com sede na Rouovia nk 496. Kivl

29. Bairro das Indústrias. Vúrzca da Palma/MCJ. vem. respeitosamente. ,ltl"a\.'és da sua

procllradora abaixo assinuda. em atendimentu .10 item .:I do OF. SlJPRAM~M/DT/N"

51 '1/2014. informar que o luvudor de peças c equipamentos foi desativado. nll;ão p61á qual não

serú apn.:scnludo (J projeto técnico para n rcatlcquução do sistema de tratamento dJIS ct1uclltes

oleosos gerados IlO rt:lerido selOr,

A lavagem de pt:çns C cquipamellto tem sido evitada Ull m(lximo. 1l1rlS
i

quando hà a necessidade extrema de lavagem de alguma peça, os ef1l1clllcs ~)lcos()s são

arm.lzenados cm bombonas C' dc"id<llllcnte dcslinac!,ls Ú empresa DcscnlUpiddra PaIm ira.

conforl11e Licença Ambiental e Certificados de Destinação anexos.

,
COpg



il/
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Quaisquer dúvidas ou informações adiciotlais [\ empreendedora ?pünln a

sua suhscrilorn "través dos telefones :\ t 3071 9215 ou 8285 7289. endereço ~c c-muil

~~i!l:~~la.sjh.}I:it,~;\~I;!..£H!l!.,hf'. ou seu Engenheiro Amhiental Nilson Mllrqul's ;:J<lVeS dos

"', """ " ~" "': :" ","; "" ",,",,'" ,,""",,","''''','''"",,,",''W'',,, "1""~ ,c:1Jt,
Cóm a Cll.'sm MO~Ir.H!iIl\'~1
o'Alí/MGn" I~ ~

!,



SECRETARIA 1)1' ESTAI)() I)E MEIO AMIllENTE E

1

À

SllSTEN1'Á VI';L - SEM AI).

V,írzca da l'almalMG, 29 de ,,"tUhrt de 2014.

I)ESENVOLvJMENTO

I

ambicnlais c Ccrli ficados anexos.

Supcrinlenu0ncia ReglUllaJ de Regularização Ambicnlal- SUPRAM NOIle de MinaI

Referêncill. oro SUPRAMNM/DTIN° 511/2014 - Processo Administral]v - PA nU
09183/2005/00212014.

,
•

SAnA SIDERURGIA LTDA .. empresa inscrita no ütdastro Nacional. I

du Pessoa Jurídica - CNPJ sob o n° 06.069.703/0001-52, com seue na Rodoyia 13RJ96. KM
19. Bairro das Indústrias. VÚfzea da Palma/MG. vem, respeitosamente. através da sua

procuradora abaixo assinada. em atendimento ao item 5 do OF. SUpnAMN /DT/N"
I

511/2014. informar que todos os tambores. conl~incrcs. bombonas e recipientes oontendo

materiais oleosos c demais resíduos perigosos foram retirados do pálio de resíduos.

o material que jú esluva disposto diretamente no d)80 do

empreendimento I(mlll1 dc\'id;\1llcnl~ destinadas ús empresas INCA - IncineraçJ.o c dOlltl"olc

Amhienlal Ltda. c REC1TEC - Rl'cida1!Clll Técnica do Brasil Lldü .. conforme t~el1çtls, I

"'-i

~

f\
. .

I.



Futurmllcnte. cstes mcsmos l1laleri8is sCl1io t~mrqrariHlllcnte

annuzcnudos no galpão de resíduos quc esta scndo construído no emprecndimclltol COnf()I-nlC

relatório rotognífJeo anexo. para posterior retirada e destinaçuo ambienta/mente adctLlada.

Quaisquer dúvidas ou infimllaçõcs adicionais ri emprecndcdol11 aponta a

sua subscritora através dos tcleloncs :\1 3071 92J5 ou 8285 7289. endereço de c~lllail



. , '"r " > 2014 .

À

SECRETARIA DE ESTADO DE MEl';, h:,U"JlSI'I': I:

SUSTENTÁVEL - SEMAIl.

Superintendência Regional de Rcguhlriz:lçfio \1-1;:,i{'ill~ll SUPRAI'

Referência: OF. SUllRAMNM/DT/!".j" S11/2il' ",l_ Prol.';;~.,.

09183/200510112/2014.

t -.

29, B<liITO .das Indústrias, V,ír:zeu da P,lln' iÍ:vH r. "I<"",L rcspeil

procuradora ahaixo assinadn, em !ltendÍl:T)Cli.!!:_.:.!::f_i!!:.:,.!._ti..J:!:L:~:~

51 '112014, apresentar o rdaiório i'otngdtíco dit (C'l1('IU:,;Ú' da reI [;-;1('"

que estava disposta no p{llin de resíduo.'.

sua subscritora através dos telefones 31 3~i"1~t~15 "J:: S2gS "

telefones 31 3071 9579 ou 8285 7:U2. çl1d~rct::) (k: ('-l1wi! njl'.:':ln ..lll

,,' '.

"; . rt



•

À

~:~~'~:':':';\:~:LI~I~EI:~'~~)()IlE MEIO AMBIENTEE IlESENVOLVlj~ENTO

Supcl'intl:nti0m:ia Regiollal de Regularizução i\mbicntal- SUPRAM Norte de Mina ..

Rcfcrênci:l:

,
;

OI". SUPRAMNM/DT/N° 51112014 - Processo Administrariv - PA n"
09183/2005/002/2014.

SADA SIIlEIHJRG1A LTnA .. empresa inscrita 110 Cadastro t1acionaJ,
da Pessoa Jurídi<':il- CNPJ sob o n° 06JJ69.70J/OOO I-52. com sede na Rodovia BR f9ô. Klv1

29. Bairro das Indllstrias. VÚl7ca da Palma/MCL vem. rcs['JcitosamcnLc. através du Slla

pt'O(;urat!ora :.lhaixo assinada. em atendimento no item 09 do OI'. SUPRAMN~II)T/N"

511/2014, cm:ull1;nhar o relatório fologrúlico comprohatório anexo da retirada c dJstinuçiiO

dos tambores. cOlltêincrcs. bombonus e recipientes contendo materiais oleosos. J dcmais

~idllos~ri~sosdo~tiúclcresjduos. l
Quaisquer dúvidas ou informações adicionais a empreendedora ponta a

sua suhscri(ora através dos telefoncs 31 .307J 9215 ou 8285 7289. cnden::çD d& e-mail

L;lriIFI.;-;ih:I!LS,Jd;l.~~lI11,l.)l.ou seu Engenheiro Ambiental Nilson M~lrqucs <ltraL:,:s dos

lele/(lnCS31 .10719579 nu 8285 7522. eodele,o de c.mail '~l~I!'!!!}lneS'Ú'S"d".u,~!+.

C~AA,'MQ",
OAU/MG o" t2'7!l.7Y

~.



V:íl~J:C.1da Illlhn:l/MG, 2911c outlrhro de 2014.

À

SECRlnARIA DE F:STADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOL IMENTO

SUSTENTÁVEL - SF:MAD.

Surl.:rintcIld0ncia Regional dc Regularização Ambiental ~ SUPRAM Norte de Mill<s.

Rcfcrênci:l:

•i

OF. SUPRAMNMIDT/N° 51112014 - Proee~so Administrativo - PA nO
()') 183/2005/002/20 14.

SAIlA SIDERURGIA LTDA .. empresa inscrita no Cadastro Nacional

da Pessoa Jurídica - CNP.I sob o nO 06.069.703/0001.52. com sede na Rodovia i3J 496. KM
29. Bairro das Indústrias. Vúrzca dn Palma/MO. vem. respeitosamente. atrb\'~s da sua

procuradora abaixo assinada. em atendimento ao item 16 do OF. slJPnAk~M/I)T/Ntj
,

511/2014. encaminhar o relatório folugrúfico comprobatório anexo que dC11110nstra o

recolhimento d<ls sucatas dispostas ao longo (k todo o empreendimento e mm~zJl1ú-las em

local adequado c específico.

Quaisquer dúvidas ou inji.lrInaçôcs adie-ionais ,1 empn:cndcdoru apontn a

suu subscritora através dos ldcJ'Ol1CS 31 3071 9215 Oll 8285 7289. endercço Ide c.ll1<lil

!::;ari.ml.sibJXi£.~ill];I,--~'Ll!l.Lb!:.ou seu r:ngenlll..'iro Ambiental Nilson Marques I aJ<.l\'éS dos

telefones 31 3071 9579 ou 8285 7522. endereço de e-mail !l.Ll~.IJ.In:mlLlI..S((úad.1.L2Lbr.(U !

." ::-... ~.'
Carinn :íS:~~' ,~'ih'a
OAB/MG n" •• ~



TENTATIVi\S DE ENTREGA I TENTATlVES DE LIVRA/50

sx 127(,7263 O BR "
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PREHICliE~ COMLETRADE FORMA
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