
ILMO(A) SR(A). Subsecretário(a) dê ContÍole e Fiscalização Am
lntegrada (inciso Xl do artigo 43, do Dêcreto no 45.824, de 20 de deze
de 20111

Auto de lnfração no 41.760/2015

Endereço de envio: Rua José Maia Alkimin. 133. Jardim São Luis - Montes
Claros

0A

ARG LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n.
20.520.8621000'l-52, com sede na Av. Raja Gabaglia, no 1.580, 20 andar, Bairro
Gutierrez, CEP 30.441-194, Belo Horizonle/Mc (Doc. í - CNpJ,
Comprovante de Endereço e Contrato Sociel), vem, por seu procurador
(Doc. 2 - Procureção) com fundamento no art. 34 do Decreto Estadual
44.84412008, apresentar DEFESA contÍa o Auto de ln Ambiental
indicado em êpígrafe, nos termos a seguir

A notiÍicada informa que o endereço paía receber todas as notiÍicaçóes,
intimações ê comunicaçôes reÍerentes ao presente processo deverá ser o
localizado à Av. Raia Gabaqlia. n. 1.255. Luxêmburqo. Belo Horizonte/Mc -
cEP 30.380-435

l. Síntess dos fatos

í. Apôs recebimento de denúncia proveniente do IDAMA de Montes
Claros, firmada pelo servidor Rafael Macedo Chaves, a Secretâria de Estado
de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - SEMAD efetuou, na data
de 0610A20'15, fiscalização nas fazendas de propriedade das empresas ARG
Ltda. e Fortaleza de Santa Teresinha Agricultura e Pecuária Ltda., situadas no
Municlpio de São João da Pontê no estado de Minas Gerais.

legislação de proteçãú Meio
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2. Como resultado, os fiscais da SEMAD, Sra, Lucimara Camila S. Mendes
(MASP no'|23/.706-8), SÍ. Cássio Mâggi Salvia Maciet (MASP n. 1366208-5) e
Sr. André Almeida Siqueira (MASP n. 1147108-7\, tavraram Auto de
Fiscalização de no 28.53512015, de 0610212015, no qual apontaram a presença
de atividades e estruluras que supostamente caracterizariam infraÉo à



3. Assim, Íoram expedidos 19 (dezenove) Autos de lnfração que regi

as alegadas incompatibilidades das atividades exercidas nas fazendas,
quais a empresa autuâda tomou ciência táo somênte no dia 2510312015,

quando as correspondências com AR Íoram entregues na sede da fazenda
Santa Mônica êm Sáo Joáo da Ponte.

4. Deste modo, as intimaçóes do autuado foram processadas apenas

naquela oportunidade, nos termos do Art. 30, §2" do Decreto 44.844/08, sendo,
portanto, a presente Defesa tempestiva se oposta no prazo de 19 (dezenove)

dias. que se encerra em 1410412015.

ll. Das Íazôes de dEfesa

5. Cuida-se de defesa administrâtivâ contra as sançÕes administrativas
ambientais aplicadas contra a Autuada por intermédio dos Autos de Infração

emitidos após a fiscalizaçáo feita pela SEMAD em 0610212015 na fazenda
Santa lvlônica e nas fazendas do entorno.

6. Na propriedade rural localizada no Município de São Joáo da Ponte são

desenvolvidas atividades agrícolas, pecuárias e de silvicultura que empregam
um grande númêro de trabalhadores rurais do norte do estado,
desempenhando um relevânte papel no crescimento da economia da regiáo,
com o consequente enriquecimento de toda a comunidade. Aliás, é importante
destacar que há prognósticos extremamente positivos de desenvolvimento
econômico, com a expêctâtiva de investimentos nas supracitadas atividades
agrárias desenvolvidas nessas propriedades rurais.
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7. Em decorrência de tudo isto, os empreendimentos agosilvipastoris
reprêsêntam enorme e benéÍico impacto social, principalmente para as
comunidades locais. Além disso, há notória preocupação com a melhora do
desenvolvimento humano do entorno, cabendo destacar, a título de exemplo,
que foi Íirmado convênio com o Município de São João da Ponte para a
instalação da escola municipal situada nas fazendas, a qual foi construída sem
nenhum custo para o Poder Público.

L AIém disso, é preciso pontuar que a Íiscalizaçáo que resultou nestes
injustos autos de infraçôes, como se verá a seguir, decorreu de uma iniciativa
dos próprios empreendedores autuados (ARG Ltda. e Fortaleza de Santa
Teresinha Agr. e Pec. Ltda.), que buscam a regularização do licenciamento das
atividades econômicas existentes no local, e, principalmente, iniciar o
licenciamento normal de novas atividâdes a serem instaladas, em atendimento
ao planejamento de expansão das atividades rurais desenvolvidas.



9. Tal fato é compÍovado pelo Formulário de Caracterização
Empreendimento - FCE, No R355979/2014 (Doc. 3 - FCE), protocolado no
1611212014 no 6Í9ãO AMbiENtAI, ANTES OA FISCALIZAÇÃO REALIZADA N
LOCAL. Nesse sentido, conforme será tratado de forma mais detalhada a
seguir, é!.!.eggi@

'10. Lado outro, é preciso destacâr que a solicitaçáo de regularizaçào
ambiental das Licenças, Autorizaçoes Ambientais e Outorgas efetuâdas pelos

autuados caÍâcterizam a situação de "Denúncia Espontânea" do
êmpreendedor, nos termos do art. 15 do decÍeto 44.84412008, razáo pela qual

a autuação de sanções por ausência, justamente, desse licenciamento
ambiental, não poderia ter ocorrido contra os âutuados, como será
demonstrado.

11. No caso específico, veja-sê que o presente Auto de lnfracão no

41.760120'15, obiêto da presênte DEFESA administÍativa, detêm o seguinte
fundamento e ob.ieto:

. Agenda: FEAM

. Descriçáo: "O empreendedor faz extraçáo de bita e calcáio nas
coordenadas S í5o 58' 40.74" / W 43" 48' 02.07" par., uso no
empreendimento sem a devida autorização ambiental de
funcionamento."

. Código da atividade: A-O2-09-7 / Pofte: P / Classe; 1

c Penalidades
o Multa simples: 01 infração à Lei 7.772180, Código 117 do Anexo I

do De.44.A44108, no valor de R$ 15.026,89
o Suspensão dê atividade: válida até a regularização no órgáo

ambiental
. Endereço para Defesa: Rua José Maia Alkimim, 133, Jardim São Luis

- Montes Claros

12. OcoÍre que o referido Auto de lnfração náo mere@ prospeÍar pelos
fundamentos e comprovaçÕes que serão expostos em sequencia.

fomal do Au

13. O Decreto 44.844/08, que regulamenta o procedimento administrativo de
aplicação das penalidades ambientais no estado de Minas Gerais pelos órgãos
integrantes do SISEMA, estipula no art. 31, caput, incisos e parágrafos todos
os requisitos essenciais para a constituição válida do Auto de lnfração por
violação à legislaçáo ambiêntal.
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14. No entanto, o fiscal da SEMAD que lavrou o instrumento do Auto n

15. O documento é omisso quanto a essa infoÍmaçáo fundamental, que
serve para caraclerizar a espécie de iníração ou dimensão da penalidade
apliúveis, pois o "Campo 12" do Auto, destinado a esse Íim, encontra-se êm
branco.

16. Portanto, o Auto deve ser anulado por este vício, uma vez que
representa desatendimento do requisito do Decreto, assim como violaçáo dos
critérios básicos do processo administÍativo no âmbito da Administração
Pública Estaduall, pela ausência de "atuação conforme a lei e o direito" (Art. 50,

l, da Lei Estadual 14.'18412002) e ausência de 'observância dâs formalidades
essenciâis à garantia dos direitos dos postulantes e dos destinatários do
processo" (Art. 50, Vl, da Lei Estadual 14.'18/,12002).

ll-2 - Do valor inadeouado da de multa simDles lAtl. 56

'17. Em continuidade à descrição das inegulâridades do Auto, é preciso
salientar que a aplicaçáo da penalidade de Multa simples merece ser
Íeformada.

'18. lsso porque a atividade de extração de brita e calcário sem autorização
ambiêntal, fato quê justiÍicou o Auto 4í.76012015. foi classificada pelo tipo
inadequado do DecÍeto 44.84412008, uma vez que não foi constatada qualquer
"poluição ou degradaçáo ambiental" efêtiva ou real no Auto de lnfração.

19. Por esta razáo, está eo a a eDlicacáo do ubitem íí7 do
Anexo I do Decreto ao caso, devendo ser elterada e tipoloqia Dare e do
subitem í08 do Anexo l, pois este último descreve a mesma infÍagão
(funcionamento sem uma Autorização Ambiental de Funcionamento - AAF)
mas na hipótese de náo se constatar a poluiçáo ou degradaçáo. portanto, o
enquadramento da infração da formâ como consta no Auto de lnfraçáo é ilegal.

20. Oeste modo, a infraçáo dêvê ser revertida de "Gíavissima,, paÍa .Grave,,

e, consequentemente, observado o porte da atividadê constante do Auto, o

1Art. Sl- Em processo administrativo seíão observados, dentre outrot osseguantes critérios:
l- atuaÉo conforme a lele o dirêito; (...)
Vl - observânciê das fo.malidades essenaiais á garântiã dos direitos dos postulentes e dos destinatárjos
do processo; (..,)
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41.76012015 deixou de atender o requisito previsto no inciso V do art. 3'1 do
referido Decreto, o qual exige que o instrumento indique a "V - Reincidência;".



valor da penalidade precisa ser reduzido dentro dos parâmetros do Anexo I

Decreto.

ft5.

21. Por outro lado, diante da âusênciâ de caracterização do Autor como
praticante 'reincidente" da conduta dita como infracional à legislação ambiental,
deve ser observada a regra do art.66, inciso l, do Decreto 44.844/08, que
determina a aplicação do valor minimo como bâse da penalidade:

Ai. 66. Para Íins da iixação clo vêlot da tuulta a quê se rofercm os afts. 60, 61, 62,

64 e 70 deverão ser levados em considêt tçáo os anÍ6cedentes do inffttor, do
emüêendimento Ou instalação relacionados à inÍraçáo, quanto ao Cunprinento da
legislaçáo anbiental estadual, obseNados os seguíntes citétios:

I - se não houvet Íeincidéncia, o valor basê da multa seÍá tíxado no valot
mÍnimo da Íêspectiva faixa. (...)

22. Sendo assim, como o Auto tampouco caÍacleÍiza "agravantes" dê
conduta no "Campo í'1" do instrumenlo de autuação, não é licito à Adm.
Pública aplicar multa em valor que supere o piso da faixa de penalidades,
devendo seÍ a multa reduzida a esse mínimo, que de acordo com o porte
Pequeno e a infração do subitem 108, não pode ultrapassar o valor de $[
2.501.00 (dois mil. quinhentos e um reais por infrecão

23. Quanto ao valor da penalidade de multa simples, vale destacar que o
Auto de lnfração não descreve a prêsença de atenuanles que deveriam ser
necessariamente consideradas no ciálculo, conforme Art. 68, inciso l, do
Decrelo 44.84412008:

c) menor gravidade dos ÍaÍos tendo em yisÍa os moriyos e suas
conseqüências para a saúde pública e para o meio ambiente e recursos
hidicos, hipôtese em que ocotrerá a redução da multa em tinta por
cento;

24. A atenuântê da alínea "c" deve ser aplicada ao caso, uma vez que
nenhuma das atividades inspecionadas nos Aulos foi identificada como de
iminente ou potencial risco à saúde pública, meio ambiente ou recursos
hídricos, inclusive em funçáo da natuÍeza das notificaçóes, restritas à ausência
de licenciamento, âutorização ou outoíga ambiental.

e) a colabonção do inftator com os orgãos ambiontais na solução dos
problemas advindos de sua conduta, hipótese em que ocorrerá a
redução da multa em até tinta por cento;

5
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25. Esta atenuanle da alínea "e" pode ser aplicada ao caso, uma vez que

não há elemênto no Íelatório de Íiscalização e nos autos que indique qualquer
restrição ou dificuldade aos Íiscais da SEMAD durante a sua visita.

0 tmtar-se de infração cometida pot produtor rural em propiedade rural
gue possua reserua legal devidamente avetbada e preseNada hipótese
em que oconerá a redução da multa em até tinta por cento;

26. Esta alínea se aplica aos empÍeendimentos rurais, pois, conforme se
observa no próprio Formulário de Caracterização do Empreendimento
protocolado em 16112t2O14, veriflca-se que as propriedades dispóem de ÁIge
dê Reserva Leqal dsvidementê reqularizada ê averbada (Veia itêns 4.4.í,
8.4,8.5 do FcE), a qual se encontra em estáqio de reqeneração acima do
percentual lêqel íVeia item 8.17 do FCE)

27. Este Íato pode ser comprovado pelo Cadastro Ambiental Rural da
fazenda (Doc. 4 - CAR), não foi consideÍado pela autoridade Íiscalizadora que

lavrou o Auto de lnfraçáo.

28. Por tudo isso, torna-se necessário, nos termos do Art. 69 do Decreto
44.84412008, revisar o valor da multa para mênor, p.gI_EC!g_gê -3plqesêg j.g
um desconto de 50% sobre o valor base. consideÍado pelo âcúmulo dê
atênuentes eplicáveis ao caso.

da de ensão de a rt.

29. Da mesma maneira, náo há quê se falar em aplicaçáo dessa penalidade
em razão da caracterização da "Denúncia Espontânea". Caso assim não se
entenda, porém, é preciso destacar que a aplicação da suspensáo de atividade
merece oulros rêparos.

30. Primeiro, porque o enquadramento da atividâde sob o subitem íí7 do
Anexo lê inadequado, pois não há alegação de poluição ou degradação real
pÍovocada pêla âtividadê, sendo correto, em tese, o enquadramento no
subitêm í08.

sendo que seria necessária a introducão de um cronooÍama das etaoas dê
paralisacão da atividade, o que náo foi deliberado. Por este motivo, náo há

31. Segundo, como determina o art. 76, §2o do Dêcreto, a suspensão não
pode ter efeitos imediatos, assim como eslabelecido no Auto de lnÍraÉo, uma
vez que a paralisação de pronto das atividades não é viável tecnicamente,

6



fundamento para que a penalidade de suspensáo vigore alé a ela

desse documento.

32. Por fim, vale mencionar que o autuado declara que, junto ao processo

de licenciamento corretivo, solicitará ao órgão ambiental responsável a

assinatura de Termo de Ajustamento de Conduta, como faculta o art. 76, §3o
do Decrelo 44.84412008, poÍ mêio do qual requererá o afastamento da
penalidade de suspensão das atividades aplicada.

33. Diante do exposto, o autuado vem solicitar o afastamento da penalidade

de suspensáo de atividade.

ll.5 - Da inaplicabilidade da suspensáo de atividade por náo haver prova de
orave isco à sociedade ou ao meio ambiente hft. 27. lvl

34. Outro fator que prêcisa ser abordado pela Autoridade Públicâ é o fato de
que a suspensão da atividadê não poderia ter sido aplicada sem a qualificaçáo
prevista no art. 27, lV do Decreto 44.444108, segundo o qual somente é
possível determinar a susDensáo da atividade "em caso de grave e íminente
isco para vidas humanas, recursos hidicos ou para atividades econômicas".

35. Ocorre que o Auto de lnfraçáo náo elênca ou anuncia qualquer espécie
de situaçáo de risco grave e suficiênte para justmcar medida táo extrema como
a suspensão da atividade econômica (extração de rochas para a produçáo de
brita e calcário).

36. Como vêrificado no "Campo 9" do Auto, náo há sequer a alegaçáo de
que estaria ocorrendo dano efetivo, perjgo rêal, ou mesmo potenciâI, para

terceiros ou para o meio ambiente.

37. Portanto, a aplicaçáo dessa penalidade não tem amparo normativo, não
sendo lícito à Administração Pública manter essa rêstriçáo poÍ mais tempo.

38. Assim, considerando a excepcionalidade dessa medida, requer-se que
seja esta Defesa processada nos termos do Art. 89 do Decrêto 44.84412008, a
qual, apresentada no prazo de 10 (dez) dias da intimaçáo do Auto dê lnfraÉo,
deve ser apreciada no prazo improrrogável de 5 (cinco) dias, sob pena de
cancelamento dessa suspensão.

1
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39. PoÍ todo o exposto, requer-se o recebimento desta DEFESA contra
Auto de lnfÍação, e o processamento da mesma, na forma do art. 33
Dectelo 44.844108, sendo, ao flnal, o auto de infração considerado
improcedente e que sejam as respectivas penalidades (Advertência, Multa
Simples ou Suspensáo, a depender do Auto) canceladas.

40. Em caso de manutenÇão das penalidades de multas simples, requêr que
as mesmas sejam reduzidas nos termos indicados na presente DEFESA.

41. Além disso, em virtude da aplicação de penalidade de suspensão de
atividade, pede-se que a defesa seja decidida no prazo de 5 (cinco) dias, nos
termos do art. 4'1, §2o do Decrêto 44.84412008.

42. Excepcionalmente, também se requer que a penalidade de suspensáo
de atividade seja imediatamentê analisada, sem instrução precedente,
mediante apreciaçáo desse órgáo ambiental no pÍazo de 5 (cinco) dias previsto
no art. 89 do OecÍeto 44.84412008.

{4
euteiÍiranaa oa Costa

Diretor da ARG Ltda.
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Termos em que, pede deferimento.

Belo Horizonte, 02 dê abril de 2015

/a



604'4015 Cünp.danteê kÉ.Íiçãoêê§ibação Cádêtrd - lmpressáo

Rereha Federal

comprovantê de lnscrição e de Situação Cadastral

Co ntri bui ntê,

ConÍira os dados de ldentiÍicaçâo da Pessoa Jurídica ê, sê houver qualquer divergência, p.ovidencie junto à
RFB a sua atuâlização cadastral.

e

20.520.862/000í-52
MATRIZ

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA

coMpRovANrE DE rNscRrçÃo E DE :l:#:f].j,.*
SITUAçÃo cADASTRAL

ARG LTDA

rirulo oo EsrÁBErfcrúENro (Non É DE FÀNrÁsrÁ)

ARG LTDA EST UNIF

coDrco E DEscRçÁo DÂÀrMDmÉ ÉcoNôMrcamNctpr
,12.11í-0í - Construção de rodovias e Íerovias

cóDlco E oEscRrÇÁo DTSaTMDADES ÉcoNôMcÁ"s sEcuNDMr/"s

Morrvo DE srÍurçÁo cÂDrsrRA

CÓDGO E OESCRIÇÁO DANÀT!REZA JURiDICA
206.2.SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

AV RAJA GÂBAGLI,A

BÀRRO,OISTRÍIO
30.380it35 LUXEMBURGO

CONTABIL@GRUPOARG.COM.BR

ENTE FEDERAÍN/O RESPON§ÀT/EL (EFR)

NÚMERo

í255 ÂNDAR: l4i

BELO HOREONTE

(3r)2í03-7000

OÁTÁ DÀ SlÍ!ÀÇÁO CADÀSTRÀ
o3t1a l20n6

MG

Página: Í/1

Consulta QSA / Capitêl Social

oÀrÀ DÀ smrÀcÁô FsPF.rÀr

A-âJIF

O Copyright Rêceita Federal do Brasil - 06/M/2015

111

Apíovado pela lnstÍuçâo Normativa RFB no í.470, de 30 de maio dê 2014.

Emitido no dia 06/0,#20í5 às íí:26:57 (data ê hora de BÍasítia).

Voltar

htts:rlew.receitâ.Íâzàxb.gov.bí4.epd-tmp.êssâo'tmFimep<im.êp



Süprd?r àlti

?0

asJuir

3í2000Á475s

t**-"*." t,"*Md,rú"-áF-ltt", lurocm*rI zoez I

T.I,lo. SR, PRESDENTE OÂ JUI.ITA COMERCAL OO ESTADO DE MbIAS GERA§
ÀR.O. LTDA

lda Ertpresr drdo ,{err€ Árrdd .lo co.rlarcio,

â V.Sf o deÊrlhêôüô.ro .âgúDtô 6b: tI' Fqt{/RÊirP

il lilllilllillt[üililil[il
J13373t81r019c côoroo côor@

OÍDÉ DÉSCR

n21 1 D€

.(!) É'tr!óEÍh,(rl.) lsEl(.tl ou ..mnrnb(.):
stMu

E PrEéso o êaÉEa (vrbrrê.pactD êm últE áÉxâ)

E P.GÉso êtsiô. P\Àrqcs ê .rq*.*

E Plo.so tÉoêrdo. âôrc@*.
=o

6ê
!86eúÂ-

tr tr tr
, t/

JUxr cof,ERclÁL oolsÍÁoo oE únÂs GER rs
qiltÉ o c666 $. olho,52or6a3

l
,1sêcErâti. dr Mqo ê PêqEo ÉnFee dã Prê§dáxiâ dâ R.orlba..

SêcêlltÉ de R(iElação . SdDtfc.çãô
tLrdhérro de Re{!áío En!.esid ê irê0r6ção

oo PRoÍomLo ors d. Júrtâ cmr.tá)

JUCÉ'ÚG . SEDE

liltflflflffiil[il[

4
/r *.. BEO T|oRIZ,ôN]E

P.@.s m.rq&Íi. lvÉê dêrpâcrú 6 6ltá .lÚ)
ÊEÉ$.btuió hôtqGe.rrqüEsô
Pío.Êso h&rsiô. F âaqÁ$.

tr tr o

§

P/$n

D

Ccrtifico que este documênto da empresà A.R.G. LTDA, Nire: 312000:1475-9 , foi dêfêrido e arquirâdô na Junta Comercial do Estado d.
Minas C$âis, sob o n' 5207ó89 eú 09/01/2014. Para lalid& este documenlo, a@sse wwwjucemg.mg.gov.br e infome: N' do protocolo
ll/966.765-2 e o.ódigo de segumnça eQ lL. Ésla cópia foi autcnticada digitalmente € asinada erb lO/01/2014 por Ma.iícly dc Paulâ Bomfim

pá9. l/l l

}rLt+

| ffir08 t0

I'

!l

mffi

+l-

I

UI| lt vltu frl

lt



Supram l{
ASjirn

Irri,ço§l4..Úi*fr

Facoín ço: ltrlu tnltcít,,r a.írtlÍi!ã

D.u ía EêtoEa,t E ê,c,t2r&tt-
Bn ?dgtlÚD_ d. rarzt 

^ExxYnRtGOU^ÂOO LTJCTO b tNrz \reln - Êali 9rà.rrú!ar rt; it.a4 LjrIt.ú-Ítrt I ra_ar

A \ l-. os/'r l;or{

docmcnro dâ empree 
^ 

R.c
o no 5207689 enr 09/Ol/2O1.{

Juíta Coúe.ciâl do Eskdo dê
.br c infome: N' do p.olocolo
por Nlarinely dc Pâulà nomfimt3/966.765 2 ê o código d. s.gumnça cOlL. Estâ

p:i9.2/ll



2
rxô4.m.«.

ocrocÉ-slMo oITAvo INSTRUMENTo DE ALTERAÇÂo CoNTRÂTUAL E
coNsolrDAÇÃo Do coNTRATo socrAL IrA socrEDADE

.A.RC. LTDÀ."
CNPJ/MF N' 20.520.A62M1O1-í2

NIRE 312001X47$9

A-DOL8O GÉO, br8ilciÍo, câsado ern rcgime de comunbâo univeÍsal de bens, iídustrial,
poÍtador da caÍlêira de identidâde n". M-760.52? - SSP/MG, CPF 002.024.79658, resideDte c
domiciliâdo n6 Ruâ dos Timbiús, n'. 370, BairÍs Funcionários, cEP 30.140-060, em Belo
Horizônte/MO;

ÁDOLFO GÉO FILHO, brasilcüo, csssdo em regime dc comuflhão pârciâl de bens,

engênheiro civil, CREÀMG no. 96.492-D, portado! da carteira de identidadc n". M-l.073-523
- SSP/MG, CPF «)8.935.02G34, Írsidente e domiciliâdo na Alâmcda do Morro, no. 85, apto
900, B.iÍro Vila dâ Scrra, CEP 34.000-000, cm Nova LimalMc;

RoDoLFo GIANITIETTI GÉO, trrsilciro, casâdo cm Íe8iúe de sepâr'ação dc bens,.'..;
cnSenheirocivil,CREA,/MCn'.57.701/D,poÍtâdordâcârteiradêideotidad.n'.M-I.498.612...'
- SSP/MG, CPF 50O.961.25G91, rcsidentc c domiciliado oa Rtâ Alcidês PeÍEi.a Limâ, n".'....
540, Baino Manrabciras, CEP 30.315-090, em Belo Horizonte/Mc; I :

JosÉ DE LIMA GÉO NEfo, brasileiro, cásâdo cÍr ÍegríÍc dc separação rotal dê bens,:':':
indust.ial,portadordacâíciradcidcotidaden".M-3.331.911-SSP/lvlG,CPF633.575.00ó-.:.
63,.esidentê c domiciliâdo Dâ Ru. Àlcidcs Pcreira Limâ, n".205, Bairro Mangabeiras, CEP '.
30.315{90, cm Bclo Horizootey'MG; " 

':':'
:. :

FÁRRUGIA COMÉRCIO TNTERNACIONAL E SER\/IÇOS LTDA.. CNtidâdC PTiYâdS
cstrâígeirá, iísc.irâ oo CNPJ/-IVIF sob o D' I t.(r9.46200o1{2, côm stic na Rus Dr. B.rto
Câmarâ, o" 20, t" andâÍ, Fregucaia da Sé, Conselho do Funchâ1, Zooa Francâ da Madcirã,
Porlugal, ncste ato rcprcscnlada po! s€u administrador, Sr. Jo!é de Lirrla Géo N.to, acimâ
qualificado.

Únicos sócios da socicdadc timitads deDominads A.RG. LTDA. ("§g9igtgd9'), c.m sêde na
Avcnida Raja Gabagtia n' l-580, 2" andú, Bâiro CuticrIcz, Belo Horizontey'Mc, cEP
30.441-194, iEcrirâ no CNPyMF sob o n" 20.520.t6200o1-52 c regisrnda p.raítc à JuítÂ
Comercial do Estado de Minas CcÍais sob o n' 3120004475-9. crí 27 dê scteÍnbÍo de 197t,
rtsolvem de comum scotdo píomovca a octogésim. olliva altcração do scu Contrato Social,
confoÍme a sêgltiÀtc cláusula ê condição, scndo dispeúada a realizôçâo dc Ílunião de
quotiír.s, por foça do disposro no §3" do An, l.O7Z ü Í-êi t0.406, de 10.01.02:

r" - REDEnNTçÃo Do vALoR NoMTNAL DAs euorAs DETTDAS PELA
euoTrsrA FARRUGTA co*ÉRcro IryrERNÂcÍoNÁL E sERvrços LTDA.
Os quotistâ§, por üíaoimidadg dccidirsrn rEdcfinir o u"aloÍ nomiírâl
dclidâs pela quotista Frrmgia Comércio lntcmacionãl c SeÍviços

Av. iq. cretr. laaol?.na, cdidú
cEP loaa l-r9a . B.ro Bdüúrü, úc 8...iÍ.r ]55 3r 2tO3-rCó F.r: .55 tr 21t)3-1035
IÚ.etupÉ!!ffi.à.
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facilitar a expresgo monetfuia dc cada quola. Dessa formâ, a totatidadc ds§ quotas detidas
pelâ quotisla FsrÍugia Comércio IntemacionaÍ e Serviços l.tdâ. passa â tcr o valor nominal de

R$10,16503002 cada" valor correspondentc à média dos valoÉs unitários das quotas

subscrftas pclâ Fârrugiâ Cornércio tntcmâcional e Serviços Ltd&.

Em virtudc da dclibcraÉo acima, a Clóosul,a Qu.rt do Conliato Social dâ Sociedade passa

a ügoraÍ com a rêdação tÍaoscritâ no texto do C-oÍüaro Social abaixo consolidado,
permãneccndo as d€mâis inalterâdas.

2' - cFssÃo E TRÁNSFERÊNC!Â DE euorAs
Aro coDrínuo à âltemção âcim., a quotistâ FARRUGIA COMÉRCIO INTERNÂCIONAL
E SER\/IÇOS LTDÂ., aciDa quslificada, c.de e t ansferq poÍ opêração de compra e veÍrda,

10:21.813 (dez milhões duzêtrtÀs e ünte c uma mil oitocentas e tse.zc) quota§ dâ Sociedadc
de suâ propriêdadc, com tôdos os dircitos c obrig!ções alinclrtes â tal Participâção societária,
ala scguintc fornâ:

(i)

(ii)

GiD

2.555.454 (dois milhôca quiDhcilás e cinquerta e cinco mil quâtÍoccnta§ c cinqucnta e .
quatÍo)quotas,comovalorDominâldêRilo,l6503002cada,parâoquotistâAI,OLF0..:
ôÉo, a;ilrlâ qualificado; ,.. i

2555.453 (dois milhõês qüúêítss e cinquenta e cinco mil quatrocenta§ e cirlqucntâ q "'.
três) quotás, com o valor nomiral dc RÍIO,I65O3OO2 cadâ, Parâ o qüotists ADOLFO:...:
cÉo FtLHo, â.ima quãliicado; :' :

".:'
2J55/153 (dois milhões quiúcntÀs c cinqucnta e cinco mil quÂtrocêntat ê ciíqu€ntâ d""
Gs) quotss, c.m o valoÍ nominâl de R$lO,16503002 câda, psla o quotista ROIX)LFq: ':
cIÁNNETTI cÉO, acima qualificado; c

(iv) 2.555.453 (dois rnilhõcs quiDhentâs e cinqrrênta e cinco mil quÂtr§cenl&s c cinqucntâ c
três) quotâs, com o vâlor nominâl de R§lO,l6503OO2 cadâ, para o quotista JOSÉ ItE
LrMA GÉO NETO, acima qu6lificâdo.

Os quôtisirs Adolfo Géo, Adolfo Géo Filho, Rodolfo Giannctti Céo e José de LiÍna Géo Neto,
aeima quali6cados, e a Socicdâdc oútorgám ptcnt, rsss c iÍrrvogável quitaçâo à quotiía
Farrugia CôméÍcio IntcmÂcional c Sewiços LtdÀ, acima qualiÍicadá, para nâda dcla
reclemârEm, seja a que !ífulo for, em juízo ou fora dele, ÍcnuÍcisndo, cxPrÊssaírêntg Â todo e

qualqücr dirÊito prcsentc ê supÊrvênicnte rclativo à paÍiciprsão ora tÍaÍsfetida.

A quotistâ FaÍrugia Comércio lDtcmacional c Saviços Ltda-, âcimr quâlificad., outôrga à

Socicdadc e aos quoüstâs Adolfo Géo, Adolfo Céo Filho, Rodolfo Giannêtti Céo c José de
Lima Géo Neto, lciÍDa quâlificádos, plena, rass c irrcvogávcl qútâÉo, pârà oada dclca
!Êclâmarcm, a qualquer título, judicial ou extÍajudicialrneítlc, declarando-s,€ intcirãmcnte paga

em râ?ão d! participâçâo socictáriÀ ors trs8ferida c demâis dirEitos a cla Íslativos, incluiÍrdo,
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