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COPAM _ CONSELHO ESTADUAL DE POLMCA AMBIENTAL

IJRC _ UNIDÂDE REGIONÂI COLEGIADA DO COPAM (NORTE DE MINÁS)

SUPRAM NORTE DE MINAS

Protocolo no P0o3'l 9nq/^tu//
F.ecebido em a6/
Visto

Auto de Infração n.t 4E96412014
P At 0243E12001 1003/201 3

COMERCIAL CLAROS MONTES LTDA., sociedade
empresária do ramo de revenda de combustíveis, com sede social na Rua São Sebastiâo,
33, CEP: 39.400-120, no município de Montes Claros-MG, já qualificada nos autos do
auto em epigrafe, poÍ seus procuradores in fine assinados, vem, respeitosamente,
perante V. Exa., apresentaÍ seu RECURSO DA PENALIDADE APLICADÀ
lastreando-se nas relevantes razões de fato e de direito adiante aliúavadas:

t. DOS FATOS

O posto revendedor acima mencionado fora autuado por agente
ambiental, momento em que se lavrou auto de infração consubstanciando a infraçào
descrita como:

" Código I 16

Descumprir determinação ou deüberação do COPAM".

"Côdigo 122
Causar poluiÉo ou degradação âmbiental de qualquer natureza quê
resulte ou possa Íesultar em dano aos recursos hídricos, às espécies
vegelais ê animais, aos ecossistemas e habitats ou ao patrimônio
natural ou cultural, ou que prejudique a saúde, a segurança, e o bem
estar da população."

Assim, aplicou a multa total de R$ 130.002,60 (cento e trinta e dois

mil reais e sessenta centavos), decorrente ds drras Ínultas de R$ 50.001,00 (cinequenta e

um mil reais), acrescidas de mais 30%o a caÁa uma poÍ imputação indevida de

ctcunstância agÍavatrte consubstanciada no artigo 68,II,bl do Decreto zt4.g44l0g. Fora

Í



também aplicada, de forma sumária e sem abertura do devido processo legal, a pena de

suspensão das atiüdades.

A tipificação das supostas infraçôes foram esclarecidas pelo

fiscal acerca de qual ponto teria gerado a correspondência com a descriçâo do fato na

lei. Veja-se, pois:

"Código 109: "Dêscumprir detêrminaÉo ou Oeliberaçao do COPAM,
ou seja, não apresêntou o Rêlatório Técnico dâ 2r Fase da
investigação do passivo ambiental - BTEX ê HPA, conforme
pÍ€yia a condicionanto de no 04 da Licença de Opêração
Corrêtive.
Cádigo 122: Causar poluiÉo ou degradaÉo ambiental dêvido à
inexislência de câmaÍa de contenção "SUMP" nos pontos de visita
dos tanques e com indícios de contaminação no solo, (...)".

Apresentada defesa tempestiva, a SUPRAM Norte de Minas,

achou por bem indeferir o pedido de cancelamento do Auto de Infração, com Parecer

que confirmou recebimento da 2'Fase da lnvestigação Ambiental em 12/12/2013 e as

medir{as subsequentes, que fugiam ao objeto da autuaçâo, conforme motivação acima

exposta.

A multa ainda foi corrigida de forma indevida, atualmente no

importe de R$ 243.337,66 (duzentos e quarertâ e três mil reais e sessenta e seis

centavos).

A despeito de não concordar o autuado com a aplicação da sanção pecuniária, este

se dispõe a realizar o pagamento à vista da multa com a minoração facultada no
artigo 10, I da Lei 21.735, publicada em 03 de agosto de 2015, ex vi.'

"Art. 10. O débilo consolidado poderá ser pago:
| - à vista, com até 90% (novenla por cento) de reduÉo das multas;"

Assim, o empreendedor, com fins de não ser inscrito em dívida
ativa e poder obter o beneficio de direito conferido em norÍna regular, apresenta a
presente defesa. Tem por fim seja realizada análise acerca da ilegalidade da autuação
ou, altemativamente, a possibilidade de pagamento integral da multa com desconto de

90% determinado pela Lei 21.73512015, sem que haja acréscimos e correção, tendo em
vista que a multa ainda não é liqúda, certa e exigível. pendente de deliberação do órgão.

I "b) danos ou perigo de dano à saúde humana, hipótese que ocorrerá aumento da multa em
trinta poÍ cento;"



Em que pese o renomado conhecimento jurídico e técnico deste
órgão, a infração imputada ao empreendimento deve ser julgada insubsistente,
consoante demonstrado nas razões abaixo aduzidas. Comprove-se, pois:

N - DA DEFESA

II.I _ DA NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO QTIE GEROU A DAE _
CERCEAMENTO DE DEFESA.

Inicialmente, mister elucidar que existem irregularidades no

que concerne o direito de publicidade dos atos administrativos, que deve ser observado

pela Administração Pública, o qual garantiria o direito de defesa da recorrente.

Houve completa e patente inobservância aos pÍocedimentos

legais estabelecidos na Lei 14.184102, na medida em que o posto não fora intimado para

comparecimento à audiência de julgamento do processo, e tào pouco para que

requeresse qualquer tipo de prova, sem olvidar da faculdade de apresentação de

alegações ftnais, li tteris :

"Art. 37 - O interessado será intimado pelo órgão em que
t.amitar o processo para ciência da decisão ou da efetivação
de diligência."

"Art.40 - Serão objeto de intimação os atos do processo que
resultarem em imposição de dever, ônus, sanção ou restrição
ao exercício de direito e atividade, bem como restriÇão de
outra natureza". (GN)

Ou seja, conforme se extrai dos artigos acima exibidos, dentre

outros, qualquer ato decisório ou de mera diligência do processo, momente que acarrete

ou possa acaretar em ônus, sanção ou afete direito, enseja intimação. A situaçâo de

julgamento, especificamente aquele em que se arrazoa aplicação de multa, enseja

intimação do autuado e sua participação na audiência em que esta é proferida.

Ademais, o aÍtigo 36 da lei Estadual l4.l84l2$O2, determina o

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

deve ser intimado para tanto, porem nenhuma comunicação foi feita à empresa autuada.



"Art.36 - Encerrada a instruÇão, o interessado terá o direito
de manifestar-se no prazo de dez dias, salvo em virtude de
disposiÉo legal."

Ainda nesta esteira, o artigo 5" do mesmo diploma legal

assegura o direito de produção de provas no cuÍso do processo administrativo, o que foi

desconsiderado pela renomada Superintendência, que jamais abriu vistas ao

administrado para que este pudesse especificar as provas que pretendia produzir.

"AÍt. 5o - Em processo administrativo serão observados,
dentre outros, os seguintes critérios:
Vlll - garantia do diÍeito à comunicação, à produção de
proyas, à apresentação de alegaçôês e à interposição de
recurso;" (GN)

A omissão e negativa da SUPRAM causa prejuízo insanável ao

direito de contraditório da empresa, não podendo qualquer sanção que desrespeite o

devido processo legal e ampla defesa ser levada a cabo.

Houve, portanto, vicios insanáveis no curso do processo

administrativo, de maneira que este jamais poderia gerar quaisquer efeitos

jurídicos, mormente equeles que repercutam no patrimônio do administrado,

principalmente por atingirem a legaüdade dos atos, os princípios constitucionais

radicados no art. 5" LV e art. 37, caput da Constituição da República de 1988.

A omissão do Poder Público' além de cravar de nulidade os

âtos administrativos, por estarem em discordância com as formalidades exigidas

por lei, causou à recorrente cerceamento ao direito de ampls defesa e do

contraditório.

Também foram afrontados os principios da publicidade'

eficiência e legalidade, devendo ser declarados nulos todos os atos subseouentes ao

vício do Drocesso administrativo acima pontrdo. bem como baixado em diligência

^Ía
ortunizar os meios de defesa su



Tal entendimento já esta pacifrcado na doutrina e jurisprudência

que, face a atos administrativos nulos, importando na nulidade do processo em que

foram praticados, deve haver desconsideração das consequências e resultados derivados.

Conforme preleciona Odete Medauar:

"Antes de tudo, a redação da Súmula 473 (do STF) indica
uma opção do STF pela teoria de que somente uma é a
consequência das irrêgularidades dos atos administrativos,
qual seja a nulidade absoluta. lsto é, se há ilegalidade do
ato administrativo, a hipótese possível é a anulação, seja
pela própria Administração Pública, sêja pelo Judiciário,
não produzindo o ato anulado nenhum efeito e dele não
se orl inando direito ua uer. A súmula , como afirma
Roberto Rosas, balizou
administrativo nulo."2 (GN)

as consequências do ato

Pelo exposto, não se abrindo as oportunidades consubstanciadas

em Lei e anüando o julgamento combatido pelo órgão, em utilização do seu poder de

autotutela e, em atendimento à Súmula 473ISTF, deverá ser provocado o Judiciririo para

lnten lr

X.2 - DA INEXISTÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÔES _ ESTUDO DE 2'FASE

APRESENTADO EM PRAZO CONCEDIDO. QUE DEFERIU PRORROCAçÀO DE PRAZO SOLICITADA

No que toca enquadÍamento da conduta da empresa autuada nos

tipo legal do código I 16 do Decreto 44.844108, que prevê descumprir determinação ou

Deliberação do COPAM, especificado pelo fiscal como apresentaçâo de 2" Fase da

Análise Ambiental, cabe esclarecer que não há correspondência entre o comportamento

do posto revendedor e tal dispositivo legal.

O Parecer Técnico' que embasou a decisão de apücação de

multa (protocolo 13E957712016), comprova que foi devidamente apresentâda â 2'

Fase da Investigaçâo Ambiental dentro de prazo concedido pela própria GERAC.

Esta concessão de orazo ocorreu Dorque o emDreendimento solicitou a

2 Medauar, Odete. Teoria das nulidades do ato administrativo. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais.
2001 . PéLg.24l

prorrogacão antes do vencimento da obrigacão. conforme protocolo iá iuntado aos

autos.



Desta forma, se o órgão competente (GERAC) solicitou e

concedeu prazo para apresentação do estudo e o empreendedor atendeu, não existe

o ilicito previsto no Código 116, que prevê descumprimento da determinação do

COPAM. Ora, a determinação foi cumprida, no prazo fixado pela GERAC e antes

da lavratura do Auto de Infracâo. oue ocorreu em 28/03/2014.

Assim, a infração específica particulariz da pelo fiscal, deixar

de apresentar 2' Fase da Investigação de Passivo não corresponde à realidade, inclusive

do momento da lavratura, em quejá existia o protocolo do estudo em pÍazo fixado pelo

órgão. A documentação do fato foi trazida pelo próprio Julgador.

'Assim, justapondo-sê todos esses elementos, temos que o
comportamento que enseja a sanção há de ser, simultaneamente,
típico (isto é, deve amoldar-se à hipótêsê objetivamente prescÍita),
antüurídico (portanto contrário à determinação legal e voluntário, devê
haver, pelo menos, a voluntariêdade da conduta, ou seja, deve
prêcisa e voluntariamente contrariar a previsão genérica contida
na noÍÍna dê conduta, sob pena de, repitamos, in concreto nào
constituir um ilícito."3

Assim, a conduta específica referente à análise ambiental (HPA

e BTEX) havia sido atendida antes da lawatura do AI e dentro de prazo fixado pelo

Poder Público Estadual.

3 Ferreirq Dadel. Sançôes Admüistativas. EditoÍa Malheiros. São Paulo: 2O0l.Pitg.67

Nas fls. 09 de 57 deste Parecer, foi compilado oficio da

GERAC, datado de 18/lll20l3, recebido pelo empreended or em091121213, concedidos

120 dias para apresentação do estudo (2" fase). E em fls. 12 de 57 , informa que, antes do

vencimento deste prazo, iá em 1211212013. foi apresentado o Relatório Ambiental da

2" fase da investiqacâo do passivo ambiental íBTEX e HPA).

Não havendo equivalência entÍe o ato praticado e o dispositivo

legal, o cancelamento da pena pecuniríria é impositivo, conforme preleciona aclarada e

pacifica doutrina:



Inclusive, já houve autuaçâo posterior ao Auto de Infração aqui

combatido (Al 4631712015). Este teve por objeto a efetiva remediação da rí,rea, até então

nâo sugerida pelas entidades técnicas envolvidas. Não podem os eventos que sucedem

as verificações da Análise de 2" fase lastrearem a punição. E repita-se que o laudo fora

apresentado dentro de pÍazo concedido, em deferimento à prorrogação tempestiva

deferida.

A fundamentagâo de aplicação de multa por desatendimento à

determinagão do COPAM consistente unicamente em apresentaçào de parâmetros

BTEX e HPA, especificado pelo fiscal e que possui invalidade pela concessâo de prazo

pela GERAC deve restringir-se a este fato.

Se assim não for, além de haver vício de motivação que

torna o ato nulo de pleno direito, incorre o órgão em bis in idem. Tal prática é

vedada pelo ordenamento juridico, também invalidando a aplicação de multa, por

estar usando de uma mesma premissa para autuar punir a empresa em

duplicidade.

Ít.2 . DA INE)OSTÊNCh DE CONTAMINÀÇÀO AMBIENTAL CAUSÂDA PELA SIJPOSTA AUSÊNCh DE

SI'IMPS

Tampouco poderia haver incursão da empresa no tipo legal

do código 122 do sobredito diploma legal. não pode sujeitar o empreendimento

revendedor à sanção administrativa.

Não basta o r. Íiscal supor que a ausência de SUMP nos

tanques instalados antes desta exigibiüdade causaria dano ambiental. Inclusive'

Contudo, o Parecer Técnico alonga-se em fatos e

fundamentos que fogem desta será única de que trata a autuação e prssa a

embsser sua decisão com fatos posteriores sobre o gerenciametrto da área

supostamente cotrtaminrda. Os fatos posteriores à apresentação da análise fogem

do objeto o que nâo podem servir de supedâneo para aplicaçâo sobre o ato aqui

comprovadamente não transgressivo.



tal suposição foi rechaçada por laudo formulado pela empresa fabricante e

instaladora de tal equipamento, a qual declarou que "ursÍa que os tanques

atualmente encontram-se estanques e sem nenhum vozamento daeaado,

constatamos qae o processo de instalação da boca de visita fica inviável".

Ou seja, os tanques sem as bocas de visita que recebem o

SUMP não possuem indício de vazamentos que gerasse poluição, bem como as câmaras

de contenção eram obrigatórias quando da lavratura do Auto de Infração, que somente

venceriam após o ano de 2Ol7 para o mais antigo deles. E que, frise-se, já foram

devidamente instalados na presente data.

"MEIO AMBIENTE - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - LIMINAR .
COMPROVAÇÂO DO DANO - PESQUISA MINERAL. É
necessária a comprovação do dano ambiental para a
concêssão de liminar que visa suspender as atividades de
pesquisa mineral."
Agravo No 000.172.689-2100 - Comarca de Coromandel -
Agravante(S): José Machado Neto - Agravado(S): Ministério
Público do Estado de Minas Gerais, PJ Comarca de
Coromandel - Relator: Exmo. Sr. Des. Aloysio Nogueira"

Com efeito, há de se afastaÍ qualquer possibilidade de aplicação
de sançào, pois não existe a constatação de dano ambiental gerado pela ausência de

SUMPS, mas sim a comprovaçâo da estanqueidade e bom funcionamento do SASC.
Inclusive, os compostos encontrados estavam fora da pista de referência destes tanques.

Ademais, já há pleno atendimento da "insatisfação" da
SUPRAM quanto aos tanques e seus acessórios, a despeito de nunca ter eústido
desconformidade, conforme pedido ao órgão e ordem técnica da Petrobús. A empresa
possui boa-fé, é idônea, adimplente e funciona com segurança.

Não há supedâneo jurídico para aplicação de qualquer pena,

mormente pecuniária.

II.4_DAS ATENUANTES E IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE AGRAVANIE

Nesse diapasão, doutrina e jurisprudência informam ser

necessária a demonstração (do dano), para frns de gerar a responsabilidade

administrativa, com o consequente dever de o administrado suportaÍ a sanção ambiental.

Comprove-se, veróis.'



o órgão acresceu ao valor da multa 30% (trinta por cento) a

cada uma das multas, por supostamente ter constatado ocorrência da circunstância
agravante prevista no aÍtigo 68, II, b4 do Decreto M.844108.

Pontue-se que a via nâo se completa, não havendo exposição
humana a riscos e danos efetivos, inexistindo correspondência entre a previsão legal e a

situação fática. Ademais, não está a área impactada de forma irreversível e todas as

medidas de reabilitação estão sendo adotadas, se mostrando completamente
descabida a aplicação de agravante para fins de majorar a multa, devendo tal
apêndice da pena ser excluído.

E, se atualmente não há exposição humana efetiva, pois já se

comprovou que o aquífero não atinge qualquer cistema que aborde consumo humano,
não há risco efetivo.

E, ainda que assim não fosse, o suposto dano existente nâo
foi causado pela ausência de SUPllPs inexigiveis, pois estão fora de sua área de
impacto.

Quanto à aplicação das atenuantes, cumpre mencionar que o
administrado faz jus a aplicação de pelo menos três, sem prejuizo de aplicação ar-
oficio de outÍas, que a Administração julgar cabíveis, ou que, porventuÍa, aparecem no
decorrer do feito administrativo. As atenuantes que devem ser imputadas são aquelas
consubstanciadas nas alineas *A", "C" e "E" do artigo 68, inciso I do Decreto
44.844108, verbis:

"Ad. 68. Sobre o valor-base da multa serão aplicadas
circunstâncias atenuantes e agravantes, conforme o que se
sêgue:
| - atenuantes:
a) a efetividade das medidas adotadas pelo infrator para a
correÉo dos danos causados ao meio ambiente e recursos
hÍdricos, incluídas medidas de reparagáo ou de limitação da
degradaçáo causada, se realizadas de modo imediato,
hipótêses em que oconerá a reduÉo da multa em trinta por
ento.
(...)
c) menor gravidade dos fatos tendo em vista os motivos e suas
conseqüências para a saúde pública e para o meio ambiente e
recursos hídricos, hipótese em que ocoÍerá a reduçâo da
multa em trinta por cento;
(...)
e) a colaboração do infrator com os órgãos ambientais na
solução dos problemas advindos de sua conduta, hipótese em
quê ocorrerá a redução da multa em até trinta por cento;"

4 "Il - agravantes:
b) danos ou perigo de dano à saúde human4 hipótese que ocorrerá aumento da multâ ern trinla
por cento;"



O empreendedor faz jus a incidência da atenuante descrita no
art. 68, inciso I, alinea "A", do Decreto 44.84412008. Isto porque, a empresa
diligentemente contratou empresa idônea para realização de estudos de passivo
ambiental e está adotando todas as medidas recomendadas e cabíveis para o
gerenciamento da átea contaminada e demais exigências da GERAC.

0 emfreendedor também faz jus a incidência da atenuante
descrita no art. 69, inciso I, alínea "C", do Decreto 44.84412008 . Isto porque, conforme
exposto no laudo ambiental, a via de contaminaçào não se completa, não havendo
exposição que cause risco à saúde humana. Tal fato, por si só, já demonstra a menor
graüdade dos fatos e seus efeitos.

A atenuante do inciso I, alínea "E" do mesmo diploma legal,
também pode ser aplicada ao empreendimento, uma vez que este se dispõe a rcalizar
reuniões e analisar medidas de mitigação do impacto ambiental de sua atividade perante

o órgão ambiental, estando em constante mobilizaçào perante os órgãos e encaminhando
todos estudos e laudos à GERAC, cooperando para a solução da ocorrência.

II.5- DA ILEGALIDADE NA APLICAÇÀO DE JUROS E CORREÇÃO
MONETÁRIA _ MULTA SEM LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE

A multa, que, aplicada inicialmente no importe de R$
130.002,60 (cento e Einta e dois mil reais e sessenta centavos), atualmente ultrapassa os

R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais). Há, assim, natureza confiscatória, o que é

vedado pelo ordenamento jurídico pátrio.

A quitação deste montante impede a continuidade do negócio,
visto que supera o ativo da empresa. Nâo se mostra legal, proporcional que, por um
descumprimento que não houve, a empresa tenha que "fechar as portas" e demitir
dezenas de funcion:írios em momento de crise pela arbitrariedade a ausência de

razoabilidade nas imputações do órgão ambiental, data venia.

Ao inicial já desarrazoado e majorado por agravante
indevida, estâo sendo aplicados juros e correção monetária no DAE (Documento de

Arrecadação Estadual) que apÍesenta paÍa pagamento do autuado.

Tal conduta traz em si ilegalidade e deve ser reprimida, uma
vez que não pode ser acrescido ao valor inicial da multa coneção monetária e juros de

mora, sendo que sequer houve apresentação de defesa. Isso porque, neste momento, !ãq
existe obrisacão certa. lioúda e exisivel visto oue a multa será discutida

Neste diapasão, somente gerará título executivo a decisão

irrecorrível, o qual emprestará à pena pecuniária a qualidade de ser líqüda, certa e

exigivel. Por este motivo, o administrado nâo pode ser compelido a aÍcar com a

correçào monetária e juros de mora durante o decurso de tempo em que o pÍocesso está

sendo analisado pela Administraçâo Pública.

administrativamente. posto que não exauridas todas as instâncias administrativas
admissiveis. consoante normas do próprio Poder Público.



Ressalte-se que doutrina e jurisprudência são pacíficas e

remansosas no sentido de declarar que somente após proferida uma decisão definitiva,
delimitando o quantuam debeatur exato atribuído à multa, poderá ser dado início à
cobrança de correção monetária. Comprove-se, pois:

'PROCESSO CrVrL. DANOS MORATS. CORREÇÃO MONETÁR|A.
JUROS. DECISÃO DEFINITIVA. TERMO A QUO. LITIGÂNCIA DE
MÁ.FÉ. RAZÔES DE DECIDIR. JULGADoR. SENTENÇA BREVE.
VICIOS. INEXISTÊNCA.
1.(...), O TERMO A QUO PARA A |NC|DÊNCÁ DA CORREçÃO
MONETÁRIA, É A DATA EM QUE FOI ARBITRADO O VALOR
DEFINITIVO DA INDEN EAçÂO. IN CASU, A PARTIR DA DECISÃO
PROFERIDA PELO TRIBUNAL. QUANTO AOS JUROS DE MORA,
EM QUE PESE O ARTIGO 405 DO CÓOIGO CIVIL DE 2002, O
MARCO TEI'PORAL PARÂ SUA FIXAçÃO DEVE SEGUIR A
DETERMINAçÂO DA DECISÃO DEFINITIVA, SOB PENA DE
FERIR§E A RES IUDICATA.". (Processo 20040'l '109801 1oAPC -
DF, RegistÍo do AóÍdão 248438, Oata do Julgamento 0710612006,
Órgão Julgador: 1" Turma Cível, Relalor Flávio Roslirola).

Mesmo diante da demonstração de ser cabivel o cancelamento
da multa aplicada, cabe mencionar, na hipótese de sua persistência, que, além de dever
ser reduzida ao valor legalmente estabelecido, a pena pecuniária inicial somente pode
receber aditamento de juros e correção a paÍtir do momento que se torne liquida, certa e
exigível. Isto ocorre com julgamento definitivo do processo administrativo, não
consumado.

III - DO PEDIDO

Assim, requer seja julgado insubsistente o auto de

infração, excluindo a aplicaçào concreta da pretensão punitiva (multa). Caso seja

mantido o auto de infração, requer sejam aplicadas as atenuantes, com diminuiçào da
multa ern 50% (cinquenta por cento) face à presença de mais de uma das previsões
legais de redução. Ainda em caso de manutenção do auto de infração, a despeito das

ilegalidades demonstradas na lawatura do AI, requer emissão de DAE para
pagamento à vista da multa com a reduçâo ile 90o/", nos termos do artigo 10, I da
Lei 21.73512015, sem que este pedido represente reconhecimento de qualquer das
infrações, mes epenâs contínuos atos de boa-fé da recorrente e intenção de Dão
prosseguir com o processo.

Requer, ainda, haja baixa em diligência dos autos e que seja o
empreendimento intimado no endereço preambular para atender a todas as

manifestações facultadas pela Lei Estadual 14.18412002, especialmente alegaçôes

finais, especificação de provas, dentre outros, sob pena de nulidade da decisâo.

PoÍ cautela, protesta pela produção de todos os meios de prova
em direito admitidos, mormente a juntada ulterior de documentos.

Nestes termos, pede deferimento.

Belo Horizonte, 0l de fevereiro de 2017.
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