
 

À SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS PRIORITÁRIOS DA SECRETARIA 
ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL – 
SUPPRI/SEMAD 
 
 
Processo SEI nº 2100.01.0031984/2020-38 

SLA nº 3695/2020 
 
Assunto: Recurso contra a Condicionante nº 7 da Licença Ambiental  
 
 

ECO135 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A., pessoa jurídica de direito 

privado, inscrita no CNPJ sob o nº 30.265.100/0001-00, com endereço na Avenida Bias 

Fortes, n° 2007 - Bairro Tibira, no Município de Curvelo, Estado de Minas Gerais, vem, 

respeitosa e tempestivamente, por sua procuradora infra-assinada (Doc. 1), perante esse 

douto órgão ambiental, com fundamento no art. 40, inciso IV, do Decreto Estadual nº 

47.383/2018, interpor 

RECURSO 

 

para exclusão da Condicionante nº 7 da Licença Ambiental nº 3695, pelos fatos e 

fundamentos expostos a seguir. 

Na oportunidade, a Recorrente requer que a SUPPRI analise as razões recursais, 

conferindo efeito suspensivo ao Recurso, na forma do art. 57, parágrafo único, da Lei 

Estadual nº 14.184/2002, fazendo constar tal efeito no Parecer Único e, após cumpridas 

as exigências legais, remeta o presente Recurso à CÂMARA NORMATIVA 

RECURSAL – CNR do COPAM, instância ad quem, na forma dos arts. 42 e 47 do Decreto 

Estadual nº 47.383/2018. 

 

Termos em que pede deferimento. 
Belo Horizonte, 23 de julho de 2021. 
 

 
ECO135 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. 
Pp. Janaína de Oliveira Costa e Silva 
OAB/MG 157.879 
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À CÂMARA NORMATIVA RECURSAL DO CONSELHO ESTADUAL DE 
POLÍTICA AMBIENTAL – CNR/COPAM 

 

RAZÕES RECURSAIS 

 

 

Recorrente: ECO135 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. 
Processo SEI nº 2100.01.0031984/2020-38 

SLA nº 3695/2020 
Assunto: Recurso contra a Condicionante da Licença Ambiental  
 

 

Egrégio Órgão Colegiado, 
Ínclita Câmara, 
Eminentes Conselheiros(as), 
 

 

1. DA ADMISSIBILIDADE RECURSAL 

1.1. Da Tempestividade 

O art. 44 do Decreto Estadual nº 47.383/2018 estabelece que o recurso deverá ser 

interposto no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da publicação da decisão 

impugnada. Dessarte, considerando que a publicação do deferimento da Licença 

Ambiental nº 3695 ocorreu na data de 26.06.2021 (sábado) (Doc. 2), conforme disposto no 

art. 59, § 1º, da Lei Estadual nº 14.184/2002, o início da contagem do prazo para 

interposição do Recurso se deu em 28.06.2021 (segunda-feira) e encerrar-se-á somente na 

data de 27.07.2021 (terça-feira). Assim, o comprovante de protocolo postal demonstra que 

o presente recurso é manifestamente tempestivo (art. 44, § 2º, do Decreto Estadual nº 

47.383/2018).    
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1.2. Do Preparo 

  Nos termos do art. 46, inciso IV, do Decreto Estadual nº 47.383/2018, a 

Recorrente apresenta em anexo a comprovação de recolhimento da Taxa de Expediente 

prevista no item 6.22.1 da Tabela A do Regulamento das Taxas Estaduais - RTE, aprovado 

pelo Decreto Estadual nº 38.886/1997, devendo o presente Recurso ser admitido, uma 

vez que resta demonstrado o preparo recursal (Doc. 3). 

1.3. Da Competência 

 O Processo SEI nº 2100.01.0031984/2020-38, SLA nº 3695/2020, foi decidido pela 

Câmara de Atividades Minerárias – CMI, sendo que, nos moldes do art. 42 do Decreto 

Estadual nº 47.383/2018, compete à essa douta Câmara Normativa Recursal – CNR 

decidir, como última instância administrativa, o Recurso referente ao processo de 

licenciamento ambiental decidido pela referida Câmara Técnica do COPAM.  

 Ressalte-se que, nos termos do art. 47 do Decreto Estadual nº 47.383/2018, o 

presente Recurso foi devidamente endereçado à SUPPRI, órgão que analisou o Processo 

SEI nº 2100.01.0031984/2020-38, SLA nº 3695/2020, e que subsidiou a decisão recorrida, 

a fim de que esse órgão possa proferir Parecer Único que subsidiará o julgamento da CNR 

do COPAM. 

 Portanto, o presente Recurso está devidamente direcionado ao órgão competente. 

 

2. SÍNTESE DOS FATOS 

A Recorrente se trata de concessionária de rodovias responsável pela exploração 

da concessão rodoviária instrumentalizada no Contrato de Concessão SETOP nº 04/2018, 

formalizado com o Estado de Minas Gerais, por intermédio da SEINFRA – Secretaria de 

Infraestrutura e Mobilidade Urbana, em 19 de junho de 2018. 
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A ECO 135 e as empresas do grupo EcoRodovias mantêm como princípio basilar 

de suas atividades o compromisso com a gestão ambiental nas áreas em que atua, 

buscando a mitigação e a compensação dos eventuais impactos ambientais decorrentes 

de suas atividades,  observando o estrito cumprimento da legislação ambiental em todas 

as esferas, seja Federal, Estadual ou Municipal. 

A exploração de cascalho e a operação da Unidade de Tratamento Mineral à seco, 

visa garantir o atendimento aos padrões de qualidade das obras, conforme previsto no 

Plano de Exploração da Rodovia – PER, bem como viabilizar a execução das obras 

conforme cronograma firmado com a SEINFRA.  

Destaca-se que as obras que a ECO135 realizará, demandarão grandes volumes de 

materiais, sendo fundamental a obtenção de insumos com alto padrão de qualidade e na 

quantidade necessária para o desenvolvimento das obras.  

Portanto, para mitigar o impacto de produtores de insumos minerais com baixo 

acervo técnico e capacidade de produção limitada, o que inevitavelmente comprometerá 

não somente o avanço das obras aprovadas de acordo com o cronograma, como, 

sobretudo, a qualidade das mesmas, a ECO135 não teve outra opção senão planejar a 

instalação de UTM e exploração mineral própria, visto tamanha relevância do 

empreendimento, sendo crucial que a ECO135 tenha autonomia sobre a gestão de seus 

insumos.,  

Nesse sentido, a Recorrente formalizou, via SLA, o processo nº 3695/2020, 

solicitando Licença Ambiental Concomitante – LAC, para exploração mineral de 

cascalho, material essencial à produção de asfalto, sendo que a regularização busca não 

somente um material de melhor qualidade, para garantir a segurança das pessoas que 

transitam pela BR 135, mas também busca garantir o controle ambiental de seus 

empreendimentos. 
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Nesse sentido, a Recorrente arrendou uma área de exatos 99,84 hectares (Doc. 6), 

para a exploração mineral das poligonais ANM referentes aos Processos nº 830.999/2020 

e 830.998/2020, dentro das Fazendas Buriti Velho/Várzea do Cupim/Porto da 

Manga/das Garças, sendo que a área arrendada esta destacada abaixo (Doc. 4), conforme 

mapa a seguir: 
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O restante da área da Fazenda está na posse e propriedade do empreendedor 

JAMES ANDRÉ FERREIRA DA SILVA, que desenvolve atividade agrossilvipastoril. 

Urge salientar que o referido empreendedor realizou a inscrição do imóvel no CAR 

e aderiu ao Programa de Regularização Ambiental – PRA (Doc. 5), inclusive para a 

recuperação das Áreas de Preservação Permanente – APPs que estão às margens do Rio 

das Velhas e totalmente FORA da área arrendada pela Recorrente (Doc. 4 e 6). 

É importante salientar que a área arrendada pelo período de 04 (quatro) anos (Doc. 

4), conforme contrato em anexo, que está sob a ingerência e posse da Recorrente, não 

contempla a APP do Rio das Velhas (vide mapa em anexo – Doc. 6). Assim, a Recorrente 

nem sequer tem condições de responder ou assumir a responsabilidade por área que não 

lhe pertence, por qualquer meio legal, já que se trata de área de terceiro. 

Além disso, a recuperação da referida APP já foi assumida pelo proprietário e 

possuidor do imóvel. 

Ocorre que, para a concessão da Licença Ambiental nº 3695, foi estabelecida a 

Condicionante nº 7, que pretende impor responsabilidade à Recorrente pela recuperação 

de área de terceiro, conforme se transcreve: 

Apresentar PTRF para recuperar as áreas com uso antrópico na APP do rio 
das Velhas dentro do imóvel e a anuência do proprietário para sua execução 
conforme cronograma anexo. Prazo: 120 dias. 

Entretanto, embora a Recorrente reafirme seu compromisso com a preservação 

ambiental, data maxima venia, a Condicionante nº 7 da Licença Ambiental nº 3695 deverá 

ser EXCLUÍDA, haja vista que se trata de obrigação ilegalmente imposta à 

empreendedora, a qual não possui fundamentação técnico-jurídica no Parecer Único 

proferido pela SUPPRI. 
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3. FUNDAMENTOS 

Em primeiro lugar, é importante destacar a esse ilustre Conselho que, na forma do 

art. 28, caput, do Decreto Estadual nº 47.383/2018, o estabelecimento de Condicionantes 

da Licença Ambiental visa minimizar ou compensar os impactos negativos decorrentes 

da atividade ou empreendimento licenciado. 

E para que se imponha uma determinada condicionante, vinculada à Licença 

Ambiental, esta deve estar devidamente fundamentada no Parecer Único que subsidia a 

concessão da licença, conforme previsto no art. 28, § 3º, do Decreto Estadual nº 

47.383/2018, senão vejam: 

Art. 28 – O gerenciamento dos impactos ambientais e o estabelecimento de 
condicionantes nas licenças ambientais deve atender à seguinte ordem de 
prioridade, aplicando-se em todos os casos a diretriz de maximização dos 
impactos positivos, bem como de evitar, minimizar ou compensar os 
impactos negativos da atividade ou empreendimento: 
(...) omissis 
 
§ 3º – As condicionantes ambientais devem ser acompanhadas de 
fundamentação técnica por parte do órgão ambiental, QUE APONTE A 

RELAÇÃO DIRETA COM OS IMPACTOS AMBIENTAIS 

DA ATIVIDADE OU EMPREENDIMENTO, identificados nos estudos 
requeridos no processo de licenciamento ambiental, considerando os meios 
físico, biótico e socioeconômico, bem como ser proporcionais à magnitude 
desses impactos. (Destacou-se) 

 

Ademais, a Lei Florestal Federal – Lei nº 12.651/2012, em seu art. 7º, caput e § 2º, 

estabelece que a obrigação de preservar e manter a Área de Preservação Permanente – 

APP de um determinado imóvel tem natureza propter rem, ou seja, estão vinculadas ao 

possuidor e proprietário do imóvel, inclusive sendo transmitidas para os seus sucessores, 

conforme se transcreve: 

Art. 7° A vegetação situada em Área de Preservação Permanente DEVERÁ 
SER MANTIDA pelo proprietário da área, possuidor ou ocupante A 
QUALQUER TÍTULO, pessoa física ou jurídica, de direito público 
ou privado. 
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(...) omissis 
§ 2° A obrigação prevista no § 1° TEM NATUREZA REAL e é 
transmitida ao sucessor no caso de transferência de domínio ou 
posse do imóvel rural. (Grifou-se)      

No mesmo sentido, estabelece o art. 11, caput, §§ 1º e 2º, da Lei Estadual nº 

20.922/2013, in verbis: 

Art. 11. A vegetação situada em APP deverá ser mantida pelo proprietário 
da área, possuidor ou ocupante a qualquer título, pessoa física ou 
jurídica, de direito público ou privado. 

§ 1º Tendo ocorrido supressão de vegetação situada em APP, o 
PROPRIETÁRIO DA ÁREA, POSSUIDOR OU OCUPANTE A 
QUALQUER TÍTULO é obrigado a promover a recomposição da 
vegetação, ressalvados os usos autorizados previstos nesta Lei. 

§ 2º A obrigação prevista no § 1º tem NATUREZA REAL e é 
transmitida ao sucessor no caso de transferência de domínio ou da 
posse do imóvel rural. (Grifou-se) 

A jurisprudência do STJ está firmada, desde 2002, no sentido de que a recuperação 

da Área de Preservação Permanente e da Reserva Legal, assim como outras incumbências 

incidentes sobre o imóvel e decorrentes da função ecológica da propriedade, constitui 

obrigação propter rem, conforme inúmeros precedentes1, vejam: 

AMBIENTAL. DANO AO MEIO AMBIENTE. ÁREAS DE 
PRESERVAÇÃO PERMANENTE. RESERVA LEGAL. 
RESPONSABILIDADE OBJETIVA PELO DANO AMBIENTAL. 
OBRIGAÇÃO PROPTER REM. SÚMULA 83/STJ. FUNDAMENTO 

 
1 REsp 1.251.697⁄PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 17.4.2012; EDcl nos EDcl 
no Ag 1.323.337⁄SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 1º.12.2011; EDcl no Ag 
1.224.056⁄SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 6.8.2010; REsp 1.247.140⁄PR, 
Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 1º.12.2011; EREsp 218.781⁄PR, Rel. Ministro 
Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 23.2.2012; AgRg no REsp 1.367.968⁄SP, Rel. Ministro Humberto 
Martins, Segunda Turma, DJe 12.3.2014; AgRg no AREsp 327.687⁄SP, Rel. Ministro Humberto Martins, 
Segunda Turma, DJe 26.8.2013; AgRg no REsp 1.137.478⁄SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira 
Turma, DJe 21.10.2011; REsp 1.240.122⁄PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 11.9.2012; 
REsp 343.741⁄PR, Rel. Ministro Franciulli Netto, Segunda Turma, DJ 7.10.2002; REsp 843.036⁄PR, Rel. 
Ministro José Delgado, Primeira Turma, DJ 9.11.2006; REsp 926.750⁄MG, Rel. Ministro Castro Meira, 
Segunda Turma, DJ 4.10.2007 ; REsp 1.179.316⁄SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, 
DJe 29.6.2010; AgRg nos EDcl no REsp 1.203.101⁄SP, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, Primeira Turma, 
DJe 18.2.2011; AgRg no REsp 1.206.484⁄SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 29.3.2011. 
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AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/SF. (...). O STJ 
possui entendimento pacífico de que a responsabilidade civil pela 
reparação dos danos ambientais adere à propriedade, como 
obrigação propter rem, (...) (STJ - REsp: 1622512 RJ 2015/0315713-6, 
Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 
22/09/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 
11/10/2016) (Grifou-se) 

Portanto, não sendo o empreendedor proprietário, possuidor, arrendatário ou 

ocupante a qualquer título do terreno onde se situa a APP, não há que se falar em 

obrigação pela reparação de danos ambientais a terceiro estranho e que nem sequer 

causou a degradação ou dano ambiental na APP, tendo em vista que o ponto de 

intervenção mais próximo está localizado a 170 metros da APP do Rio das Velhas  

E no presente caso, ilustres Conselheiros, a APP do Rio das Velhas, embora de 

imensa importância para a vida de todos no Estado de Minas Gerais, NÃO ESTÁ SOB A 

POSSE, PROPRIEDADE OU OCUPAÇÃO, A QUALQUER TÍTULO, DA RECORRENTE. 

A APP do Rio das Velhas, na porção que banha as Fazendas Buriti Velho/Várzea 

do Cupim/Porto da Manga/das Garças, está na posse, propriedade e ocupada pelo Sr. 

JAMES ANDRÉ FERREIRA DA SILVA. 

Tanto que o Sr. JAMES ANDRÉ FERREIRA DA SILVA assumiu a 

responsabilidade de recuperar e recompor a referida APP, quando aderiu ao Programa 

de Regularização Ambiental – PRA (Doc. 5). 

Ademais, conforme se verifica do item 3.11 do PARECER ÚNICO nº 3695/2020, a 

APP do Rio das Velhas tem uso antrópico consolidado e comprovado perante o órgão 

ambiental, o que denota que o proprietário e possuidor do imóvel - que, repita-se, não é 

a ora recorrente, promoveu a supressão da vegetação da APP, em período anterior à 22 

de julho de 2008 (art. 2º, inciso III, da Lei Estadual nº 20.922/2013). 
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Portanto, as intervenções na APP do Rio das Velhas decorrem de atividade única 

e exclusiva do proprietário, possuidor e ocupante do imóvel, cabendo a este (e a ninguém 

mais), a recuperação da APP, na forma do art. 11, § 1º, da Lei Estadual nº 20.922/2013. 

Destaca-se: nenhuma intervenção na APP do Rio das Velhas decorre de atividade 

da Recorrente, que nem sequer está na posse ou ocupa essa área do imóvel.  

Ressalte-se ainda que, da leitura e releitura do PARECER ÚNICO nº 3695/2020, 

não há qualquer justificativa para a imposição da Condicionante nº 7 da Licença 

Ambiental que: 

i) aponte impactos negativos da atividade ou empreendimento sobre os Rio das 
Velhas e suas APPs; 

ii) descreva de forma fundamentada a relação direta da atividade de exploração 
mineral com o dano ou degradação ambiental na APP do Rio das Velhas; e 

iii) importe em hipótese de compensação por danos ou intervenções ambientais 
causadas pelo empreendimento que estejam vinculadas à Condicionante nº 7. 

No que tange à intervenção ambiental em APP do empreendimento, que justifica 

a compensação ambiental, é importante ressaltar que foi estabelecida a Condicionante nº 

5, destinada a compensar a intervenção em APP referente ao córrego Buriti, para a 

instalação de um bueiro, cuja intervenção foi dimensionada em 0,02 ha. 

Para essa compensação ambiental, a Recorrente, inclusive, já apresentou o Projeto 

Técnico de Reconstituição da Flora – PTRF nos autos do processo de licenciamento 

ambiental, conforme item 6.2 do PARECER ÚNICO nº 3695/2020, e a Recorrente 

realizará a execução do PTRF, conforme Condicionante nº 5 da Licença. 

Assim, não há qualquer hipótese de intervenção em APP/Compensação 

Ambiental que esteja vinculada à Condicionante nº 07. 
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Ou seja, a Condicionante nº 7 NÃO POSSUI FUNDAMENTAÇÃO TÉCNICA 

POR PARTE DO ÓRGÃO AMBIENTAL, QUE APONTE A RELAÇÃO DIRETA COM OS 

IMPACTOS AMBIENTAIS DA ATIVIDADE OU EMPREENDIMENTO. 

Em relação à obrigação imposta na Condicionante nº 7, para a Recorrente restam 

inúmeros questionamentos: Como a ECO 135 poderá impedir que o proprietário e 

possuidor do imóvel entre na APP, que pertence ao seu próprio terreno? Como a ECO 

135 poderá assumir as responsabilidades por danos causados na APP, se estes forem 

ocasionados pelo proprietário da área, que possui o direito à livre acesso a sua 

propriedade? O dever de fiscalizar a manutenção e a recuperação da APP de imóvel de 

terceiro é dos órgãos ambientais ou da ECO 135, empresa esta, que não possui qualquer 

ingerência sobre essa área?  

Impor a referida Condicionante à Recorrente importa em anistiar/perdoar e 

afastar a responsabilidade pelos danos e degradações ambientais causadas pelo 

proprietário e possuidor do imóvel, lhe trazendo garantia e vantagem desproporcional, 

o que, inclusive, incentivaria e contribuiria para o comportamento infrator do 

proprietário. 

Portanto, com o devido respeito, a Condicionante imposta é abusiva e ilegal.  

Frise-se que o referido empreendedor e real possuidor e proprietário (Sr. JAMES 

ANDRÉ FERREIRA DA SILVA), além de ser proprietário de um imóvel de 564,7485 

hectares, possui capacidade financeira para arcar com todos os custos para a recuperação 

e recomposição da APP do Rio das Velhas, uma vez que receberá vultuoso recurso 

financeiro com o arrendamento de parte da propriedade para a Recorrente, sendo, 

também, injustificada que a Recorrente tome para si, obrigação que terceiro tem 

capacidade e condições de arcar.  

Por fim, cabe ressaltar que a área que compõe a APP do Rio das Velhas no imóvel 

possui poligonal de direito minerário requerida e AUTORIZADA para pesquisa mineral 
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de areia e argila em favor da empresa Mineração Porto Nacional Ltda – Processo nº 

832.303/2018 (Doc. 7), veja: 

 

Portanto, resta mais uma vez afastada a obrigação da Recorrente sobre a 

recuperação dessa área, uma vez que ela está sob a titularidade de outro terceiro, que 

deverá negociar com o proprietário para a exploração mineral da área e promover a 

futura recuperação, como obrigação imposta pelo órgão ambiental, fundamentada na 

legislação florestal Federal e Estadual. 

4. DO EFEITO SUSPENSIVO 

A Licença Ambiental nº 3695 passou a ter validade a partir do ato de sua 

publicação no DOMG, datado de 26.06.2021, sendo que as obrigações decorrentes das 

condicionantes da licença também passaram a ser exigíveis a partir desta data. 

 

Desse modo, para que se possa resguardar o direito da Recorrente de discutir a 

legalidade e exigibilidade da Condicionante nº 7 da Licença Ambiental, deve ser 

atribuído o EFEITO SUSPENSIVO AO PRESNETE RECURSO, exclusivamente para a 

referida condicionante, nos moldes do art. 57, parágrafo único, da Lei Estadual nº 
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14.184/2002, para que a obrigação prevista na Condicionante nº 7 não se torne 

imediatamente exigível, causando à Recorrente justo receio de prejuízo ou de dado de 

difícil e incerta reparação, decorrente da execução imediata da obrigação imposta na 

condicionante.  

 

5. CONCLUSÃO 

Diante do exposto, a Recorrente requer que o presente Recurso seja conhecido, 

visto que cumpre os requisitos de admissibilidade, devendo ser provido para que: 

a) Seja deferido o pedido de EFEITO SUSPENSIVO AO PRSENTE RECURSO, 

determinando-se a suspensão da Condicionante nº 7 da Licença Ambiental nº 

3695, até a data de julgamento do pedido de exclusão da referida condicionante, o 

fazendo nos termos do art. 57, parágrafo único, da Lei Estadual nº 14.184/2002, 

dado que há justo receito de prejuízo ou de dano de difícil e incerta reparação, caso 

a exigibilidade de cumprimento e execução da condicionante se torne imediata; 

b) que a CMI, em reanálise do processo de licenciamento ambiental e dos 

fundamentos recursais, exerça o juízo de reconsideração, para excluir a 

Condicionante nº 07 da Licença Ambiental nº 3695; 

c) caso seja afastado/negado o juízo de reconsideração pela CMI, sejam os autos 

remetidos à Câmara Normativa Recursal – CNR do COPAM, para que reforme a 

decisão da CMI, determinando a EXCLUSÃO da Condicionante nº 7 da Licença 

Ambiental nº 3695, visto que tal condicionante não cumpre os requisitos previstos 

no art. 28, caput e § 3º, do Decreto Estadual nº 47.383/2018 e extrapola os limites 

impostos no art. 7º, caput e § 2º, da Lei Federal nº 12.651/2012 e art. 11, caput e § 2º, 

da Lei Estadual nº 20.922/2013, uma vez que a recuperação da APP do Rio das 

Velhas é obrigação do proprietário, possuidor e ocupante dessa área do imóvel – 

obrigação de terceiro, que no caso, não é a Recorrente; 
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d) todas a intimações, comunicações e notificações relativas a esse Recurso e 

processo administrativo correlato, sejam remetidas única e exclusivamente à 

Recorrente - ECO135 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A., no endereço 

citado no preâmbulo, sob pena de nulidade dos atos processuais. 

 Na oportunidade, a Recorrente protesta pela produção de outras provas que se 

fizerem necessárias para instrução do presente Recurso, para demonstrar a necessidade 

de exclusão da Condicionante nº 7 da Licença Ambiental nº 3695, até que o processo seja 

remetido à autoridade julgadora. 

Termos em que pede deferimento e provimento. 

Belo Horizonte, 23 de julho de 2021. 

 

 

ECO135 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. 
Pp. Janaína de Oliveira Costa e Silva 
OAB/MG 157.879 
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