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SOLICITAÇÃO DE AUTUAÇÃO DE PROCESSO

GEFIR/COFISISULFl/BRAM

Interessado: INFRAMERICA CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE BRASILIA
Local da Infração: Setor Aeroporto — Park Way/DF
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CPF/CNPJ: 15.559.082/0001—86
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Assunto: A.I.A. nº 3401/2013
Assunto Secundário: Executar obras sem licença do órgão ambiental.
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Tipo Documento: Auto de Infração
Data: 01/08/2013
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL .
O
INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS DO & :
&
DISTRITO FEDERAL BRASILIA AMBIENTAL — IBRAM
Superintendência de Licenciamento e Fiscalização
“IRAMI
Coordenação de Fiscalimção Ambiental - COFIS
G DF

RELATÓRIO DE VISTORIA Nº 421 pao.—94012013 - GEFIRICOFISISULFIIIBRAM
AUTUADO: INFRAMÉRICA Concessionária do Aeroporto de Brasilia S/A
ENDEREÇO DA INFRAÇAO: Setor Aeroporto Internacional de Brasília. Lago Sul -

DF
REFERENCIA: Auto de Infração Ambiental n°3401
DATA DA VISTORIA: 01/08/2013
PARTICIPANTE: Flávio M. S. Braga

l - INTRODUÇÃO:
Atendendo solicitação do Gabinete da SULFI, foi realizada vistoria no
estacionamento destinado aos taxistas que operam no Aeroporto Internacional de

Brasilia dia 01/08/2013 para veriﬁcar descumprimento de condicionantes da
Autorização Ambiental nº054/2012-IBRAM.

lI-CONSTATAÇÓES:
Foi veriﬁcado que a empresa INFRAMÉRICA Concessionária do Aeroporto de
Brasília SIA está executando a instalação de estrutura metálica destinada a
acomodar serviços prestados aos taxistas que operam no Aeroporto de Brasília, bem

como cercou essa área. A Autorização Ambiental nº054/2012-IBRAM em seu Artigo
III, inciso 9 proíbe a instalação de outros itens além das vias de acesso e o pátio de

estacionamento. Assim. a obra ~em questão está em desacordo com a referida
licença.

III-CONCLUSÓES:
Face ao exposto foi lavrado o Auto de Infração Ambiental nº 3401 no dia
01/08/2013.
O dispositivos legal transgredido foi o inciso XII do art. 54 da Lei N°
041/1989 do DF.

“(Mu/ha , I'ªlrlmlímv Cullnrulda Ilmnmmlmlc "
Sli/Will . Ulm (' . Ediﬁrw Him”
Emma-mu 7n Uri-543.161; JIM-5096
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL .

INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE'E DOS RECURSOS HIDRICOS DO
DIS I'RITOTEDERl-TL BRASILIA AMBIENTAL — [ERAM
&

_

Superintendencia de Licenciamento e Fiscalimçao

IBR AM
mim u, "win Mum xl u

Coordenação de Fiscalização Ambiental - COFIS

&
.
G DF

Foi aplicada a penalidade de ADVERTENCIA POR ESCRITO para o autuado
remover o galpão. cercamento e demais materiais do estacionamento no prazo de
10 (dez) dais a contàr do recebimento deste auto sob pena aplicação de penalidades
mais severas.

Ó

Brasilia, 08 de agosto de 2013.

Flávió Marcelo S. Braga
Auditor Fiscal de Controle Ambiental
Matrícula nª 37.394-X

"Urusi'hu , Pulrimu'mu Cullum! da Humanidade"
SEPN 5/ l , Elm-u [' - Edi/inn Blum
linm'lm - DF- 70. 750-54} - I6 !] DIJ-5695
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Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal

'

Brasilia Ambiental — [ERAM
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PARECER TECNICO N“ iºf; I201] - GELAM/DlLAM/SLILFI
REFERENCIA: Processo: 391 .001.038/2011 ‘
,
INTERESSADO: TERRACAP
'
*
' . 1 ]*
SITUAÇÃO EM ANÁLISE: Concessão de autorizàçãbainbieiital
.
“
ATIVIDADE: CONSTRUÇÃO DE ESTACIONAMENTO PAHÃ'TAYISTAS DO5“
AEROPORTO
('.—“E
*
ENDEREÇO: SETOR AREA ESPECIAI AEROPORTO
1"? L_ (Di“3730

._f
',

1.1NTRODUÇÃO

i-

* -

n 1:['—v
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u 1~‘mﬁw/_(

'1 1:1

O presente Parecer Técnico (em como. objetivo subsidiar a tomada de decisão
quanto a possível Autorização Ambiental para a a "vidade de construção de
estacionamento para veiculos, objeto do Processonº. 391001 1:038/2011.

2,LOCALIZAÇÃO

' .

. ,i1

O referido empreendimento está inserido“ na Região Administrativa do Park Way
— RA XXIV, e localiza-se no SETOR AREA ESPECIMI AEROPORTO próxima :1 via
de entrada das quadras I4 a 29 do Park Way '
.

'magem"1.ncaiimção do empleendimcnto

CONSTRUÇÃODE ESTACIONAMENTO PARA TAXlSTAS NO AEROVCRT0 DE BRASILIA
“Protocolo
nº 777002634/11
'

Patrimônio Cultural da —Iumnuídude"

511 4. Bloco C Ediﬁci o Bmar
BrzsihL— D“- 7').750-543- (6|) 3.14 56
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Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos 'do Distrito Federal
Brasilia Ambiental — IBRAM

IBRAM
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3. HISTÓRICO .
24/08/201 I — oﬁc’io n." 1243 solicitação de autorização ambiental para implantação dee .
estacionamento no Setor de Área Especial Aeroporto;
.
'
'
I

Apresenta o pedido de autorização ara o projetoem tela;
Despacho sobre a situação fundiária;
Croqui do projeto;
Documentação básica da empresa.

.

,

:

24/08/201 l —- oficio n.".4329/201 l/GAB/RA XXIV anuênciada administração de Park
Way;
I

24/08/2011 — oﬁcio nº1-507/2011 PRESI da Novacap que trata da drenagem daarea
em epígrafe.
«*
»
4. ANÁLISE
I
Observa--se que a área atualmente utilizada como estacionamento pelos taxistas será
afetada pelas obras de expansão do aeroporto internacional de Blasilia que atendem a
demanda da copa do mundo do 2014
'

A área onde se pretende instalar o novo estacionamento localiza-se inserida na APA
Gama Cabeça de Veado sendo assim necessária a manitestação da Superintendência de
Gestão de Áreas Protegidas « SUGAP quanto à possibilidade da instalação do

empreendimento na área.
Cônsiderando que a área onde se devera instalar o empreendimento encontra-se em
uma região de cerrado com sinais de antropisação, com áreas que já sofreram alterações
de suas características naturais, poSsui um, principio de invasão em seu interior e

passagem de infraestrutura próxima an local.
No que desrespeito à questão fundiária :I TERRACAP se manifestou por meio do
oficio 1243/201l-PRESI, onde no despaeho ll44—NUTOP em anexo foi relatado que

área em questão é de posse da Novacap e que sendo assim a TERRACAP e sucessora
legal da Novacap. Assim manifestado sugiro () envio dos autos para apreciação da
procuradoria jurídica do IBRAM para manifestar a respeito da situação ﬁmdiéria se esta
ou não sanada.

CONSTRUÇÃO DE ESTACIONAMENTO PARA TAXISTAS NO AEROPORTO DE BRASlLlA
Protocoio nº 777.0021634/1 i
"Brasilia — Patrimônio Cultural da Humanidade"
SEPN 51 I — Bloco C — Edifício Bittar
Brasilia — DF - 70.750—543- (61) 3214 56 .
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Quanto às manifestações necessárias para viâàlªn . ' '

r

_êtâ'y7(

maneira favorável a instalação do projeto em tela a administração do Park

ay, por

meio do oﬁcio n.º 329/20l l/GAB/RA XXIV, () qual se“ posiciona faVorável desde que
não existam impedimentos ambientais para inserção dos mesmos na área em questão.
A Novacap‘se manifestou por incio do oficio 1507/2011 — PRESI, favorável ao
projeto desde que seja feito um sistema de drenagem na área'que atenda a resolução 9,
de 8 de abril de 201 Ilda ADASA que estabelece os procedimentos para requerimento e
obtenção dc outorga de lançamento dc águas pluviais em corpos hídricos.
Desta forma» é recomendado que devera ser clondilçionante da, autorização a
apresentação em no máximo 30 (trinta) dias de documento da 'I'ERRACAP com a

poligonal do lote :: anuência para o uso pretendido ou passando. a propriedade para o
' requerente.

-

'

'

'

l ,

Adicionalmente o requerente deve assinar Termo de Compromisso com o
IBRAM, em no máximo 15(quinzc) dias, para a supressão vegetal das espécies que se
fizerem necessárias para a efetivação do empreendimento.
Apresentar em 15 (quinze) dias, projeto de drenagem contemplando a área do
empreendimento.

I
Além dc se observar que o parecer em tela c somenle favorável a instalação das

vias de acesso e do pátio de estacionamento.
5. CONCLUSÃO
Tendo o exposto somos favoráveis a concessão de Autonízação Ambiental, pelo
período de 1 ano para atividade em tela. após manifestação dos seguintes setores deste
órgão:
— Superintendência de Gestão de Áreas Protegidas — SUGAP, quanto à supressão
de indivíduos arbórcos e sua viabilidade por cslar inserido na APA Gama Cabeça de
Veado;
- Procuradoria Jurídica A PROJU. a respeito da situação fundiária do terreno.

Como condicionantes adotar os seguintes itens:
víª.
CONSTRUCAO DE ESTACIONAMENTO PARA TAXISTAS NO AEROPORTÓ DE BRASILIA
I
Protecoio u“ 771002634” 1
__
"Brasília — Patrimônio Cultural da Humanidade"
71
SEPN 5 l] — Bloco C »- Edificio Bittar
Foam; uº__

«.. m...-_»

Bmsília , D': 170.750-543- (6!) 3214 56

-,
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1. Apresentação da poligonal definitiva e anuêncià da TERRÁCAP quanto ao
uso pretendido para a área — IS (quinze) dias;
2. Assinatura de Termo de Compromisso para a supressão da vegetação no lote
, IS (quinze) dias;
3. Adotar o uso de' blocos intertravados (bloquetes) para o patio do
estacionamento;
4. A drenagem deve atender as normativas da resolução 9. de 8 de abril de
201 1 da ADASA. confomie manifestação da Novacap;

5. Fica proibido a emissão de ruídos entre 22:00 e 6:00. durante a _construção;
6, As vias de acesso deverão ser bem sinalizadas com sinalização vertical e
horizontal;,

7. Devem ser feita uma faixa de desaceleração no acesso a area para evitar
acidentes na via principal;
'
I
8. Deverá ser mantido o maior numci'o'possivel de indivíduos arbóreos na área

do pátio de estacionamento para se manter um conforto térmico aos usuárioâ;
-9. Fica proibida instalação de outros itens além das vias de acesso e o pálio de

estacionamento.
IO. Deve ser apresentado memorial descritivo da obra — MDE cm um prazo de
l5 dias,
*

Este é o parecer.
I .

r
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FORÇA rAREFA— NOVACAP

DEC. 2875912008
MATRICULA: 973005-2
CONSTRUCAO DE ESTÃCIONAWENTO PARA TAXISTAS NO AEROPORTO DE BRASILIA
Protocolo nª 771002634]! 1
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CONSTRUÇÃO DE ESTACION AMENTO PAR A TAXISTAS NO AEROPORTO DE BRASILIA
Prolocoãvuº 777.002.634lll
"Brasília 4 Património Culmml da Humanidade"
SEPN Sl | — B'mco C— Edifltio Bittar
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IBRAM
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CONSTRUCAO DEVESTAÓIONAMENTO PARA TAXISTAS NO AEROPORT'OÉE BRASILIA —
Protocolo nª 777.002.6114” l
“Brasilia , Patrimõrio Cultural da Humanidade“
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CONSTRUÇÃO DE ESTACIONAMENTO VAR-A TAXISTAS NO AEROPORTO DE BRASILIA ,.
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PARECER TÉCNICO nu 003/2012 — SULFI

REFERÉNCIAzProcesso nª 39l.000.(*(=1.038/2()I .
INTERESSADO:TERRACAP
ATIVIDADE: estacionamento de taxistas.
ENDEREÇO: REGIÃO ADMINISIRATÍVA DO PARK WA‘1- NO SETOR AEROPORTO
— RA XXIV— DF
,
ASSUNTO: Autorização Ambiental do Eslocionamenlo dc taxistas
Concessão de:
«

(X) Autorização Ambiental
( )L.P4

( )LJ.

_

( )L.O.

Prorrogação

( .)Não

( )Sim.

Prorrogação

( )Não

( )Sim

Renovação

( wins

( )Sim'

(

—.

(,

_ ,

' ' » — , '

COMPENSAÇÃO;

'

' ,“ .

89' '

36.1cru 036/344

Ambiental (X ) Não ( ) Sim
Florestal
( X ) Não ( ) Sim
PRAZO DE VALIDADE: 01(um) Anos,

53975%?7-1.

1 .- INTRODUÇÃO
[

Este Parecer Técnico visa suhsidiar l‘BSJOSIa ao requerimemo de prorrogação da
Autorização n.36/2012- IBRAM, ouç trata Jo eslucionamnnto pmi tom:—us nu setor aeroporto na

RA do Park Way — RA XXIV.
II — LOCALIZAÇÃO E ZONEAMENTÚ

_

O referido empreendimento está inserido ria Região Administrativo ck.“ Park Way — RA
XXIV, o localiza-se na entrada das quaóras 14 a 29 do PARK W“( Inserido na Área de
Proteção Ambiental Gama Cabeçade’eado — APA GAMA'LABEÇA DE VEADO na área

denominada como Zona Tampão.

lll — DO PARECER

Foi realizada a vistoria no local. dc empreendimento para averiguar o cumprimento das
condicionantes de instalação onde se observou que as obrzs estão iniciadas e em pleno
andamento. O referido estacionamento vem scndoiinsuúaão em Hosts intertravados conforme a

Autorização Ambiental, observou—se a‘rde que o Ilocal ﬁJi limpa sên—d:] rraritido os indivíduos
arbóreas de maior pone a fim do garantiª pontos de conforto .‘ézmicn e áreas de intimação.
Observou-se ainda que o empreendedor lem utilizado de aspersão- ﬂa- égué pra mitigar a

suspenção de particulados;
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GOVERNO D0 DISTRITO FEDERAL

'

ª

!NSTlTUTO DO'MEIO AMBIENTE F. DQS RECURSOS HÍDRICOS
DO DISTRITO lEVlFRAL - BRASILM AMBlENTAL
«SH! maxim \\~::\I-1

Não tem sido realizada obras dc1c periodo nofumo enlle 22: C10 5: 6:00, sendo ªssim não
havendo emissão de ruídos de obras no reierido periodo;

Nestas condições. sua interrupcâc seria prejudicial“ ao meio ambiente em caso de
intercorrência de chuvas podendo causar danos à área circumizinha, com o surgimento de
erosões e :; carreamemo da terra removida

O MDE da obra foi apresentado ao [IiRAM conforme solicitàdo na Autorização

Ambiental n.º36/2012—IBRAM. .

«

'

Fºlhª-... __ “_33__W_

_
.1V- CONCLUSÃO

.
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Ruin—km 3.7; 539 ZK

Nada mais a relatar conclui—se favoravelmente a emissão de Autorização Ambiental

referente à execução de obra de estacionamento de unísms no aeropom de Brasilia devendo ser
mantidas as condicionantes dn A.A. n."3612012, com nova validade de ? (um) ano.

Este é o parecer.
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Instituto do Meio Ambiente edos Recursos Hídricos do Distrito

Ã"; .

Federal

IBRAM

_

Brasilia Ambiental — IBRAM

AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL N.? 054/2012 - IBRAM
(

)

1ª Via Interessado

()()

2ª Via Pracessp

(_ _ )

3“ Via Arquivo

Processo nº: 391.001038/2011

Parecer Técnico nª: 003/201—SULFI

_

«_ i

lnteressado: Agéncia de Desenvolvimento do Distrito Federal- TERRACAP:
ÇNFJ: 00. 359.877/0001-73
Endereço: REGIÃO ADMINISTRATIVA DO PARK WAY— NO SETOR AEROPORTO- RA
XXIV- DF.

_

'

' '

'

Atividade Licenciada-: CONSTRUÇÃO DE ESTACIONAMENTO PARA TAXISTAS DO

AEROPORTO

,

'

' . ' g,”).

, _LZL

"masi—71531401

Prazo deIValidade: 1 (um) ano

me?3»3 553595:/ 1;

I— DAS OBSERVAÇÓES:
1. Esta Autorização Ambiental só terá validade após sua p_ulalicação no Diário Oficial do
Distrito Federal e em periódico de grande circulaçãoªno Distrito Federal, devendo
essas publicações serem efetivadas a expensas do interessado, cbnforme previsto na
Lei n° 041/89, artigo 16, parágrafo 1°, no prazo máximo de 30 (trinta) dias a partir da
assinatura do Aceite. Após efetuada as publicações, entregar páginas dos jornais a
este IBRAM, até 10 (dez) dias, SOB PENA DE SUSPENSÃO DA AUTORIZAÇÃO;
2.0 IBRAM poderá, a qualquer Iempo. suspender ou cassar esta Autorização. caso não sejam
observadas as condicionantes, exigências e restrições contidas nela;
3.0 interessado autorizado será o responsável pela adoção de medidas e cuidados

necessários à prevenção e reparação de danos ao meio ambiente:
4.Deverá ser mantida uma via desta Autorização no local do empreendimento/atividade;

5.As condicionantes da Autorização Ambiental nº 054/2012. foram extraídas do Parecer
Técnico nº 003/2012—ISULFI.

Página 1
“Brasilia _ Patrimônio Cultural da lhmauidade"
SEPN 5I l — Bloco '3 ’id lime Einar —- Asa Nanci Sª .“dexr
CE’: 70750-543

.

/
,

:ªí' /ﬂ

Processo 391.001.152/2013 Vol I (12534917)

]

SEI 0391-001152/2013 / pg. 29

qq/J

,

Processo 391.001.152/2013 Vol I (12534917)

SEI 0391-001152/2013 / pg. 30

I'oliwi_"“,—WAS

prºª—3553 nª3-2;II — DAS CONDICIONANTES, EXIGÉNCIAS E RESTRIÇÓES: Kau—rice?
O descumprimento das condicionantes, exigências e restrições relaci
acarretará no cancelamento desta Autorização;

1.Apresentação da poligonal definitiva e anuência da TERRACAP quanto ao uso pretendido
para a área — 15 (quinze) dias;
'
2. Assinatura de Termo de Compromisso para a supressão da vegetação no lote —- 15 (quinze)
'
.
dias;
S.Adotar o uso de'blocos intertravados (bloquetes) para o pátio do estacionamento;

4.A drenagem deve atender as normativas da resolução 9, de 8 de abril de 2011 da ADASA,
conforme manifestação da Novacap;
5 Fica proibido a emissão de ruídos entre 22:00 e 6.00. durante a construção;

' .As vias de acesso deverão ser bem sinalizadas com sinalização vertical e horizontal;
7. Deverá ser feita uma faixa de desaceleração no acesso a área para evitar acidentes na via
principal;
8. Deverá ser mantido o maior numero possível de indivíduos arbóreos na área do pátio de
estacionamento para se manterum conforto térmico aos usuários;
9 Fica proibida instalação de outros itens além das vias de acesso e o pátio de estacionamento;

10. Deve ser apresentado memorial descritivo da obra— MDE em um prazo de 15 dias;
11. Outras CONDICIONANTES, IEXIGENCIAS e RESTRlÇÓES poderão ser estabelecidas
por este Instituto a qualquer tempo,
!

Brasilia, '! 37, 'de. -[59470
4

'

de201_Z.
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NIOR " x
Instituto do Meio Anibiente e dos Recursos Hidricos d
Brasilia Ambiental - IBRAM
'
Presidente

III - DE ACORDO:
Brasilia, [.37 de [$a/ªm
Nome: /4Ã”EÁ lﬁ/x/Lﬂdﬁ/LZ/Mª”!VIM/W»
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Assinatura:

lilianª,

Docridentificaqão:
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INFRAMERICA
AO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASÍLIA
AMBIENTAL — IBRAM - DF.

.

,.

$U

53 2291 3
Auto de Infração n' 3401

ubn'cazb‘m;
&
.3) ') É 5’ X
A

INFRAMÉRICA CONCESSIONÁRIA DO AEROPORTO DE BRASÍLIA S.A., pessoa jurídica de direito

privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nª 15.559.082/0001—86 e Cadastro Fiscal do Distrito Federal
sob o n. 07.608.161/001-77, com sede na cidade de Brasilia, Distrito Federal, no Aeroporto
Internacional de Brasilia — Presidente Juscelino Kubitschek, Ae'rea Especial s/nº, Lago Sul, CEP
71608-900, par meio de seu representante legal abaixo assinado, vem apresentar

IMPUGNAÇÃO

ao Auto de Infração n' 3401, lavrado em 01 de agosto de 2013 pelo senhor Flávio M. 5. Braga,
Matrícula nº 37.394 pelos fatos e direitos a seguir aduzidos

DA ADVERTÉNCIA
Lavrada a advertência pela instalação de galpão e cercamento em área destinada
ao estacionamento dos taxistas que operam no Aeroporto Internacional de Brasilia sem
autorização ambiental do IBRAM-DF, com fundamento nos incisos l e XII do artigo 54 da Lei n.º
41/1989 do Distrito Federal, in verbis:

ªmºu

"Art. 54. São infrações ambientais:
O 'l

a

!

WVHEI OGIEBOEH

mnwas

I- construir, instalar ou fazer funcionar, em qualquer parte do território do Distrito
Federal, estabelecimentos, obras ou serviços submetidos ao regime desta lei, sem
licença do órgão ambiental competente, ou contrariando as normas legais e
regulamentares pertinentes.

XIII » exercer atividades potencialmente degradadoras do meio ambiente, sem
licença do órgão ambiental competente ou em desacordo com a mesma."

Inlramérica Concessionária do Aeroporto de Brasília S.A.
reporto Internacional de Brasília - Presidente juscelino Kubitschek, Área Espec" l s/n', Lago Sul
Brªsília — DF. CEP 71608-900
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DA TEMPESTIVIDADE
O mencionado Auto de Infração foi recebido pela Inframérica na quarta-feira, 01
de agosto de 2013, considerando o prazo assinalado de 10 (dez) dias previstos no caput do artigo
59 da Lei n.“ 41/1989, o prazo se ﬁnda em 12 de agosto de 2013, portanto a presente impugnação

é tempestiva.
PRELIMINAR — DA ILEGITIMIDADE PASSIVA
Preliminarmente, deve-se esclarecer que o novo Estacionamento para os taxistas, local

da instalação do Módulo Operacional Prawsório — MOP, objeto da Autuação, é de propriedade do
Governo do Distrito Federal e está fora do sítio aeroportuário, limite da responsabilidade da
lnframérica.

Conforme o estabelecido no Termo de Cessão de Uso a Título Precário firmado entre a
Companhia Imobiliária de Brasília — Terracap e o Distrito Federal/Secretaria de Estado de

Transporte, firmado em 19 de abril de 2012, cuja cópia segue em anexo, a área em questão é de
propriedade do Governo do Distrito Federal.

DOS FATOS
Caso se supere a preliminar acima suscitada, deve—se registrar que a Inframérica não e'
o interessado no processo de licenciamento ambiental, uma vez que a Autorização para instalação
do novo Estacionamento foi concedida pelo Ibram à Secretaria de Transportes do Distrito Federal,
como se depreende da Autorização Ambiental nº 036/2012 que retifica a Autorização Ambiental
nª 26/2011, em anexo.
Ademais as estruturas oriundas do Módulo Operacional Provisório — MOP, instaladas

para garantir melhores condições e maior celeridade ao processo de transferência dos taxistas que
operam para atender o Aeroporto internacional de Brasilia, são provisórias e estão em
consonância com as restrições impostas na citada Autorização.
As estruturas provisórias foram cedidas, sem qualquer custo ou ônus, pela
Inframérica, pelos motivos que se seguem:
a.

atende a um pleito tanto dos Taxistas, quanto da Secretaria de Transportes;

b.

o MOP seria considerado resíduo de obras, portanto, da forma como está sendo
reaproveitado garante vida longa aos materiais e imbui sustentabilidade nas obras
de expansão do Aeroporto; e
a transferência do MOP para o Estacionamento novo não fere as condicionantes
da Autorização concedida à Secretaria de Transportes.

c.

ln'raméricí—l Cºncessionária do Aeroporto de Brªsília S.A.
Aeroporto Internacional de Brasília — Presidente Juscelino Kubitschek, Área especia
Brasília — DF, CEP 71608-900
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INFRAMERICA
DO PEDIDO
Ante todo e acima exposto, por entender que:

a) a Inframérica não e' responsável pelas ações realizadas no terreno que
compreende o novo estacionamento dos taxistas, por estar localizado fora do sítio
aeroportuário e ser cedido para uso pela Terracap à Secretaria de Transportes do
Governo do Distrito Federal;
b) a Autorização Ambiental nª 36/2012 não impede a instalação de estruturas

provisórias como é o caso do Módulo Operacional Provisório — MOP; e
c) o reaproveitamento do MOP garante vida longa
sustentabilidade nas obras de expansão do Aeroporto.

aos

materiais

e

imbui

Vem a impugnante requerer a Vossa Senhoria que seja julgado nulo ou insubsistente
o auto de infração que ora se ataca, com a competente baixa dos seus registros nesse órgão, por
não estar legitimada a pretensão do agente fiscalizador.

Nestes Termos,
Pede e espera
Brasília, 0 de agosto de 2013.

Jorge Del Gaizo
Diretor de ministra; o e Finanças

lulramérica Concessionária do Aeroporto de Brasília S.A.
Aeroporto Internacional de Brasília - Presidente Juscelino Kubitschek, Área especial s/n', Lago Sul
Brasília — DF, CEP 71608-900
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' Termo de Cessão die uso a Titulo Precárloque entre si fazem a Companhia
Imobiliário de Brasilia - Terracap e o Distrito Federal/Secretaria de

Estado oe Transpírtee,na ionna abaixo:

'

.

.

Pelo presente instrumento. de'um lado a Conipanhia imobiliária .de' Brasilia —
Terracap. Empresa Pública. com sede o Setor deAdministração Municipal, Bloco ”F'; Edilicio
Terracap, nesta Capital, inscrita na Junta Comercial do Distrito Federal sob o nº 5350000034- 8,

CNPJ nº OD. 359877/0001-73. doravahte denominada simplesmente Terracap. neste ato
-'

representada por seu Presidente. Antonio Carlos Rebouças Lins. casado. advogado, e por seu
Diretor de Desenvolvimento e Comercialização. Marcus Vinicius Souzª Viena, separado
.ludiciatmente, engenheiro civil. ambos brasileiros. portadores das. Carteiras de Identidade nª 10. 950-

OAE/DF e 133411SSP/ES e dos CPFs nª 511 .447.437-53 e 241.587.207-53, respectivamente.
residentes e domiciliados nesta Capital, assistidos pelo Cheia da Procuradoria Juridica, Sergio Luiz da
Silva Nogueira, brasileiro. casado advogado. portador da Caneira de identidade nº 0290-OAB/DF e
> do CPF nª 300523861-04, residente e domiciilado iambém pasta capital que“ examinou todos os
dados e elementos do presente termo sob o aspecto da forma e do“ “conteúdo Ju'ridico, conferindo e

consideran'doos em coniormidade com a Decisão nª 1007 da Diretoria Colegiada da Terracap. -'
Sessão 2725' realizada em 01/09/2011, e de outro lado; o. Distrito Federal/Secretaria de
Estado de Transportes. doravante denominado simplesmente Ceeslonárlo, representado neste

ato. conforme delegação de- competência do Exmo Senhor Governador. exarada no Decreio nº
27. 816 de 28/03/2007, pelo secretário ée Estado de Governo do Distrito Federal. Paulo Tadeu
Vale da Silva, brasileiro, solteiro, servldór público. portador da Carteira de' Identidade nº 793 765-

SSPIDF 'e do CPF nº 417. 796061-68. residente e domiciliado nesta Capital.e tendo em vlsla o
constante do Processo Administrativo nº' 111.001 .64312011--Terraoap, resolvem tlrmar o presente

_

termo, mediante as cláusulas seguintes:I
)

CLÁUSULA PRIMEIRA- Do objeto

,

A Terracap, neste ato e por inato deste Instrumento. cede ao DISTRITO FEDERAL
para uso da _Secretarla de Estado de Transportes. 0 Imóvel detinldo como: ÁREA PARA A
CONSTRUÇÃO DE ESTACIONAMENTO PARA TAXISTAS DO AEROPORTO, REGIÃO
ADMINISTRATIVA DO PARK WAY. com área gs 30.000,00 mª(1rinta mll metros quadrauoª).

com as seguintes características: LOCALIZAÇÃO: Locailza—-se no imóvel GAMA desmembrado
do município de LUZIÁNIA-GO e íncorpqrado ao território do Distrito Federal; SITUAÇÃO: Entre

(; )
'-

a EPDB e Base Aérea de Brasilia: DELIMITAÇÓES: Panindo do vértice V1 de coordenadas
N=-B243. 5192057 e E=i85. 1772804. segue com o azimute 152V46'24" e distância de 300.000

metros até o vértice V2 de coordenadas N=0.243.252,2619 e E=185.314.6273; daí, segue com o
azimute 242°43'28" e distância de
N=8.243.206.4034 e E=185.225.6853:

00,000 metros até o' vértice V3 de coordenadas
ai, segue com () azimute 332º46'24" e distância de

300. 000 metros até o vértice V4 de cóordenadas N=8.243.473,3472 e E=185.088.3384; daí.
segue com o azimute 6294328" e distãnízia de 100.000 metros até o vértice V1 onde iniciou esta
descrição.

OBSERVAÇÓES: Este memorial oesçritivo Ie've como base a' Autorização Ambiental nº
026/2011 — IBRAM. As coordenadas saq UTM/Sicad. 0 Meridiano Central. de 45", as distâncias
são topogralicas. tendo sido utilizado o Kr=t.0006637

CLÁUSULA SEGUNDA Da destinaçãoí
-

.

«

v

,

,

—

-.

O imóvel objeto do presene termo desilna-—se ao uso exclusivo da Secretaria de

Estado de Transportes. visando a 00 STRUÇÃO DE ESTACIONAMENTO PARA TAXISTAS,

D0 AEROPORTO, REGIÃO ADMINISTRATIVA DO PARK WAY, sendo defeso ao Cesslonárlo
dar- Ihe destinação diversa da prevista. em como emprestá-io ou cedê-I a qualquer muio. sob
pena de rescisão do Instrumento ora celebrado.

.

' .

.

BLOCO PEDIFICIO SEDE BRASIIA DF CEP 70520060 m Ictracapºlerrªcapúfgovbr —lrl;rrt:l. zmrr errgcn—digo br
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CLÁUSULA QUARTA- Do velar
ímóvelobjetodo presémerermo

' !_

'

,

.

!
:

CLÁUSULA QUINTA Dos encargos

Responderá o Cesslonário por todos os encargos (:ivls. adminiSIraIlvus e tributários

que venham a incidiI sobre o irnóvalobleio da presente termo.

'

.,

CLÁUSULA SEXTA- Das condiclqnames‘r. exigencias & restrições
' '
', Na ocupação do Imóvel ob elo do presente termo,- o Ces'sionárlo deverá observar
rigorosamente as condicionantes,exigências e reslricbes constantes da Autorização Amplema! nº

026/2911IBRAM.

4-

.

.

é
.

,

ncia de quaisquerde suas
-.

,

,

f

CLÁUSÚIA OITAVADo loro '

,

,“

- ' - '
CLÁUSULA SÉTIMA» Da rescisão conlrálual
O termo ora alusrado será Ie'scindldo caso ocorra a Infrin
cláusulas .
.
.
.
;

, Fica eleito o loro de Brasiila-~DF paIa dirimir quaisquer dúvidas na execução do

,

_

.

.

presente ajusie.

E. pm eslarem assim justos,'e de acordo.assinam o presente em 3 (três) vias de igual
lorrna e teor. na presença de 2 (duas) teSlemunhas adlanle nomeadas. ' '
.

BrasíliaDF, já (ie/73,174 d'e 2611 .
Pl Terracap:
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Marcus nlrzlus Souza Vlann '
Diretor de Desen aivimenlo e Comercialização
Pl Cessionárlo:

Sérgio Lu z
' Chale da P
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a Noguelra
, doIIa Jurídica
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PaulolTadeu ale da SIIv .
Secrelàrio de'Esta'do de Governo do DlslrltnFerJeral
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'iTERRAcAP

Companhia Imobiliária de
Brasilia

Aglneln «. un-nwmmmo io Dlllllln na...:

DECISÃO DA DIRETORIA COLEGIADA
SESSÃO
2725“
DECISÃO Nº: 1097
PROCESSO Nº : 111.001.643/2011
INTERESSADO I SECRETAFHA DE ESTADO DE TRANSPORTE

REALIZADA EM: 01/09/2011
.

EMENTA

:Celebração de Termo de Cessão de Uso a Título Precário com o DISTRITO

RELATOR

ÁREAS ESPECIAIS do AEROPORTO.
':JOSÉ FIAIMUNDO SANTOS LIMA

FEDERAL para uso da Secretaria de Estado de Transportes do SETOR de

A Diretoria. acolhendo 'o voto do relator. DECIDE?
a) autorizar

a Terracap a celebrar Termo de Cessão de Uso a Titulo Precárío, Lio

onerosa, com o DISTRITO FEDERAL para uso da SECRETARIA DE ESTADO DE
TRANSPORTES, Inserido no imóvel GAMA, desmembrado do municipio de LUZlÃNlA e
incorporado ao território do Distrito Federal, em Terras Desapropriadas. registrada em
nome da COMPANHIA URBANIZADOHA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP,

objeto do Memorial Descritivo em anexo, gare construção de estacionamento dos
taxistas do Aerogorto JK. até a criação e registro da unidade imobiliária, quando então
será transferida para o Distrito Federal, nos termos do art. 22 da Lei 6766/79, e respaldo
no Art. 7º da Resolução nº 217/06 —CONAD, c/c alínea."b", inciso ! do Art. 17 da Lei nº
8.666/93. e pronunciamento favorável do jurídico coniorme Parecer nº 136/2011.

b) autorizar que a vigéncia da cessão seja até o registro imobiliário da área. quando então
será transferida para o Distrito Federal, nos termos do an. 22 da Lei 6.766/79, em
conformidade com as informações contidas neste processo;
o) determinar

que os encargos civis. administrativos e tributários que venham a incidir

sobre o imóvel em questão. seiam devidos pela cessionária;
d) determinar que o terreno objeto da cessão seja de uso exclusivo da SECRETARIA DE

ESTADO DE TRANSPORTES, sen'do defeso à cesslonária dar-lhes destinação diversa
da prevista. bem como empresta—lo ou cede—lo a qualquer titulo. sob pena de rescisão do

instrumento a ser celebrado;
e) encaminhar os autos à GERAC. para adoção das providências necessárias ao bom e
fiel cumprimento ao contido nas alíneas supra:

l) encaminhar à GEPRO para prosseguir na elaboração do projeto urbanístico visando o
registro cartorial do imóvel:

SAMoF'EDIFIClO SEDE BRASIIA- DF CEP 70620
reter!) s (oimiztssooaoo-aizow FAX' (Build—324790

L.rmmcnporermcap.III.gov.br.- Internal www Icnacap.<rl.gov.Dr
nº 359 877,0001- 73— INSCRIÇÃO ESTADUAL N’ 07312. 572mm ZIU
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É'I'TERRACAP

Compªnhla ImobIIIáIlaIde Brasil|;

nun. «. a..-man!..." «a nlmuo m...:

DECISÃO DA DIRETORIA COLEGIADA
SESSÃO
2725a
DECISÃO Nº:
PROCESSO Nº : 111.001,643/2011

REALIZADA EM: 01/09/2011

g) em seguida, ao NUFIEG para as providências necessárias à Iransferêncla do imóvel ao

DISTRITO FEDERAL;
II) por último. ao NUCAD/DICOM para atualização do sistema ds cadastro GIU.

JOSÉ HUMBERTO MATIAS DE PAULA
DIIeIor de Prospecção a Formalaçãu de Novos Empreendlmenlos.
respondendo cumulativamente pela Presidêncla da Terracap

LUÍS ANTÓNIO ALMEIDA REIS

JOSÉ RAIMUNDO SANTOS LIMA

Diretor. TécnIco e de Fiscalização

Dlrelor de Dessnvolvimenlo e Comerclalízação

ISRAEL MARCOS DA COSTA BRANDÃO
Direlor de RH. Administração e Finanças

SAM » BLOCO 'F EDIFICIO SEDE , umsIIA - DF — CEP maze eco « E-MAIL. Ienacapmot/acapnlgov.hr. , Inlmnul. “WV/Jaime.

TELEFONES: (anntzwsomam Glam - FAX. (51) 3312-1790 — CNPJ Nª co 359 Uncool-73 - INSCRIÇÃO ESTADUAL “"O? :II2.5
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GOVERNO.no pls—“farto {WEE/3!.

Inàmqu db Meªn: :A'Iana'Iii‘e e“do R‘e‘cu s'õà Hídrlcós' dó bIsIr'Iio
Fd a
'

Brasilia Am'iaigrrúál - I'EIRA'M

AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL N.-nae/2012 — IBM -'
(RETIFICAÇÃO aA‘ AUTORIZAÇÃO maIgN-‘I'AL 0'21;
( ) 1ª Via Interessado
Processo nº: 391.001.038/2011

()0-

2ª Vii: Processo

Parecer Téénico nº: IOB/2011-GELAM/DlLAM/sum

1):-

( ') v

3' Via Arquivo

.

Interessado: Agênciá 'dé Desenvolvimehlo do Dl'sírllo Federal — TERRACAR
CNPJ: 00. 359.877/0001-73

Endereço: REGIÃO ADMINISTRATIVA DO PARK WAY— NO SETOR AEROPORTO- RA
XXIV- DF.

. .

Atividade Llcenciadª CONSTRUÇÃO DE ESTACIONAMENTO RARA TAXISTAS DO
AEROPORTO

Prazo de Validade: (1) ano a pariir da. data da assinatura do aceite d'a Autorização Ambiental
nº 026/201 1

I _ DAS OBSERVAÇQES:
1. Esta Autorização A'mblen

& o.
Diário Oﬁciai do

Disirito Federale em pe-riód

.

rm. devendo essas

.. ahfurme pteVl’sto ha Lei n°
041/89,aI1Igo 16,- parágrafo 1”, no prazo máxlmo :; 30 (trIngá) 'dià'sa pair-Hr da áàslnatura
do Aceue. Após' efetqada as pubiicaca‘es, onçre'g'ar pagirids‘ ”do amais . . .jst’e IBRAM, até

10 (dez) dias, soa PÉNADE su'speNsAo pA AUTORIZAÇÃG'

'

2.0 IBRAM podérá & q‘LIanI'Ier Iempo, suspende“; ou cassar estaAuiorizagzag. uaso não sejam
observadas as condicionantes, exigencIas e restrições contidas nela;

:.I O Interessado autorizado será o responsável pela adoção de medidas e autdajdos necessários
a prevenção e reparaçãó de. danos ao melo amblenie; _ '
4. Deverá ser manIida umavia desta AqurIzação n'o local doempreendimentó/aIlvlçIade;

5. As condicionantes da. AutorizaçãoAmbiental nº 038/2012,foram éxfréldas‘ Hq Parecer Técnico

nº 108/2011GEMM/DILAM/SULFI

,

II , DAS CONDICIONANTES, EXIGENCIAS E RESTRIÇÓES:
O descurnprimemo das condicionantes, exigências e resmçõáq 'ralgpiqnadqs a segulr.
“Ur— Í"

x.

“um;"; - Rnlrímmllo Cullu'çnl dn numnidnde’"
SEPN :] I — Blum I: Ediﬂclp amp: .- Asa Rm— :* A'udªf
cur.- 7n.7ser
.
.
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» àcarre'tará_'nb cama?/ligninfçÍgslta'Autorlzàçãp; '-

. . _ ,. . ,

,

.

I

tApr'esentaçã'p da'p'ohgona definitiva e a'nu'ênpla da .TERRACAE q‘u‘a’ntq at; so prélend
idb
para a área — 15.(quinze)'dlas:
'
v
-

»
|

2 Assinatura de Termo de Compromisso para a supreﬁséo d‘éy'egaﬁagx'éo‘nb [qua — 15v(quln
ze)
dias;
.
' - '
' '
'
'

['
,

3.Adolar o uso de blócos-ihtenravaqqs (bloqugles) pára o pariu
ILA drenagem deveªalender-as normàtivas da resbluçãd Q, de 8 tie-am d’exzoi
1 .da'ADASA,

conforme manifestação "dà“ Novséap;

5 Fica proibido a emissão de ruídos enlre 22:00 e 6:00, durante a gubst
rugég:

HAS vias de àcesso deverão ser bem sinalizadas eqm sinalização ver;;bal à hbrizqnlal;

r
3

7 Deverá ser leila uma faixa de desaceieração no aceâso a area.par_a-ey}lia)f a?:ldent
e's na via
principa

I

l;

'

'

: _

.

. '

8.0everá ser mantido-o maior numero pºssivel de vin-dlyldlr'u a grbédrébhinéaféa
do pátló de
estacionamento
para se manter um éonfono-térmico' aos ús'u'érlos;

.9 Fica proibida Instalação de'. outros Hens além das vlaà de acesso e
ólpát'lí; de‘esladonamenlo;

10.Deve ser apresehtaq'o'ni‘émor'ial'descrhlvo da obra— MDE em'fu'mlprçzo
de 15 dla‘s;

11. Outras CQNQQC'IQNAN'

m, Nçms"e;—REswfaiçdqãffpwgkap _ n'qstabexgcidas

por este ln'stftptó à quªlqizeriq

'de W

de 2013.

_,;Jólàú D "'
v

mLTpN Rais/'.

.

Ins'muto do Meio Ambiente e dos-RE 4 , _ Edmªr

{Hp Di'étrito'ngaral

Brasilia Ambiçmtªl— - IBRAM
/

Presldéhte

m - DE women/{AM W-z‘;t{>:k,%
" '

_

Brasilia. JZ

de 3/6170

Nome: ﬁﬂ/ﬁﬂi/Q [Mg-[676 ÁZL/ÁÉQV/(Á. É LIA/$,
Assinatura:

,/
Doc.!denhllcação:__ ÍÓJÍZLVJN

%

__—

"Brasilia Palthnónin Cullum! dn Hulmmllllndc"
SEPN SH Blocº C [Milícia Bil!nr -— AM! Nuno — 5' Andar

CEP: 70.750-543
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de 201éf
;

ªlma
PAGINA 34

Diário Oficial do usavam
Ws/yr
PREGÃO 1x

SEÇÃO Ill

COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASILIA
EXTRATOS DE INSTRUMENTO CONTRATUAL
Processo 111.002.03 7/1008: ESPÉCIE: lªTcrmOAduivo Nº IIIJIZDIZÇ CONTRATANTES:
COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASILIA -TERRACAP= ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA; OBJETO: Prorrogar prazo e suplementar recursos ao Cammo nª 51/2009:
EMBASAMENTO LEGAL: Decisão ll‘ 76 dn Diremriu Colcgíudn da TERRACAP, em sua
2757‘ Sessão. rcalnudn em 08/02/2012; VALOR: R$ 257.809,22 (duzcnlos c cinqucnla c
sela mil, Oilncenlos : nov: lcnis :: vinll: e dois cenlavos); VIGENCIA: 28/02/2013;DOTAÇAO ORÇAMENTÁRIA: Pragmma de Trabnlho 2}. 126.6004 2557.00 I 2 - Elcmcnlo dc
Dexpesll 3390.39; DESPESAS DE PUBLICAÇÃO: Couclão u expcllsns dll Termcnp. DATA
DE ASSINATURA: 16/07/2012; P/CONTRATANTE: ANTONIO CARLOS REBOUÇAS
LINS, ISRAEL MARCOS DA COSTA BRANDÃO : SERGIO LUIZ DA SILVA NOGUEIRA; PICONTRATADA: DE SOUZA DIEHL FILHO c ALBERTO BORGES BRISOLA.
TESTEMUNHAS: Mnrnus Vinicius Frcims Burros : ancíscn F Dc Sella Oliveira.

Froccsso 1 1 I maniac/zoos; ESPECIE: vºn-mo Adilivo N' Isa/2012; CONTRATANTES:
COMPANHIA IMOBILIARIA DE IIEAsíLIA . TERRACAI- e BARROS AUTOMÓVEIS
LTDA: OBJETO: Prouognr prazo e suplcmcnlnv recursos nO Cumulo II' Ilº/2008: EM-

EASAMENTO LEGAL: Decisão "' 320 da mmorin Colegiada da TERRACAI'. em sun
2773- Sessão, rcnlizlldn cm 09/05/2011; VALOR: R$ 150.000,00 (cenlo c cinqucnln mil
mais ); VIGENCIA: 14/07/2013;OOTAÇAO ORCAMENTARIA: I'rogmmn II: Trªbalho

23.122.6004.3517,0114 . EIememos de Dcspcsns 3390.39 e 339030; DESPESAS DE
PUBLICAÇÃO: Com-mu “ exycnsus da Tcmcup. DATA DE ASSINATURA; 11/07/2012;
PICONTRATANTE: ANTONIO CARLOS REBOUÇAS LINS, ISRAEL MARCOS DA
COSTA BRAND/'10 e SERGIO LUIZ DA SILVA NOGUEIRA; I'ICONTRATADA: LUIZ
CARLOS MACHADO EARROS c LUIZCARLOS SOARES BARROS. TESTEMUNHAS:
Marcus Vinicius Freitas Enmas e Vanda Marin cºm.

0 PREGOEIRO DA COMPANHIA IMOBILI.
NICA o mlizaclo do Pregão Presencial nª I 111
de cmprnsu especializada:cmchrIoIogin dn I:
dumnndn, de Dcsenvolvimcnxo e Manulcuçãm
Técnico 1: Operação dl: Infrneslrulum de TI (L
Mansumção dos Serviços de TI (an: 1), pm
do :dilul e demais espccmcaçaes conlidns cr
emprcsus inlcressndns que u rcccbinlenm dos
julho de 2012,11: luhs, nO subsoln do Ediﬂui
da PAlécíO do Burili). Snln 27. Fones: 3342disnonwel em forma impussu. cºm o cnsInI
página, D edilnl : seus nncxos cnconlram-sc)

lcnncup.dl'.gnv.b| . Iicilaçõcs compras/serviu
Brasília/DF, 16 d
GIRLENO MARCE
PREGÃO 1»
o PREGOEIRO DA COMPANHIA IMOIIILI,
eu .. realizaçao do Prcguo Prescllcinl n" 13/20
Inueu. carlucIIOs e pe.-Ins suspensas, nos mm
em seus nnexos. Toma público c cumllnicn I
dºs dOcumEnln: :: proposln se dmA no din

do EdifIcio Sede, no SAM. uLoco “F" (u
27, Fones: 3342-2371/3342-1628, onde o c

pressa, com o cllslo reprogmncn dc RS 0.:
seus nnexos enconunmse gmuiInI-neme nu
br « licitações compras/serviços).
BrnsIIin/DF, 16 d
GIRLENO MARCI—L
RETIFIt
NO Cumulo da Plcsluploﬁc Scrvxçns ll' 17/20

página 35, ONDE SE LL

VALOR: Rs 2

quulruccnlosc sclcnla mans)... .LEIA-

c dois mil : qunuocemos e sclcnla mis).
Processo 111.000.144/2011; ESPÉCIE: Termo d9 Dislmlo N' 185/2012; CONTRATANTBS: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA - TERRACAP e AMEIUCEL S/A.
INTEGRANTE DO CONSÓRCIO CLARO AMERICEL PGR ZOIO; OBJETO: Dislralar a
Canlrnlo n" 42/201 1; EMBASAMENTO LEGAL: Decisão nª S46, da Diretoria Colegiada

da TERRACAI' em sua 1779' Sessão. realizªda cm 13/06/1012; VIGENCIA: 30/05/2012;
DESPESAS DE PUBLICAÇÃO: Canario II cxpcnsns du TERRACAP. DATA DE ASSI-

NATURA: [6/07/2012: PICONTRATANTE: ANTONIO CARLOS REBOUÇAS LINS,
ISRAEL MARCOS DA COSTA BRANDÃO I: SERGIO LUIZ DA SILVA NOGUEIRA; Pl
CONTRATADA: MATHEUS PEREIRAc ALEXANDRE DE MELLO SILVA. TESTEMUNIIAS:MMOI15 Vimcius Frcílus Burros : Fwnciscn F De Sena OIiveím.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICI'
AVISO DE CLASSIFICAÇÃO PRIILIMI
INTERPOSICAO DE RECURSO E ENTRE
A0 EDITAL Nº 6
O PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMAN
IMÓVEIS - CPU, DA COMPANHIA IMOBIL

da compcléncia que 111e foi delegada por Im.
24/0I/2012. comunica aos illlcrcssndos que

Licilução ml nnxndo no annm dc Avisos de
AVISO DE II ECEHIMENTO DE AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL
\
A COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA - TERRACAP TORNA PÚBLICO que
recebeu do Inslilum do Mciu Ambicmc c dos Recursos Hídrico: du DixlriIO Fedem1~ Bruma
Amhienml — [ERAM/DP. :: Autorização Alnbicnlal ll' 036/2011 (Rcliãczção da Aulerizuçlo

AmbicmnI nª 026/2011). pm cxcclllm n nIIvidndc de column-m de cslncinnnmenlo pm
laxislas do Aeropono IK, no Sclor Acroporlo. localizado na Região Adnllnlsllalivl do Park

!

lcrmcnp.dl‘.gov.br, conforme processo n.‘ lll

recurso scrÁ de os (einen) din: úteis, onnn

conforme Iopíeo n“ 55, eanIqu VIII. 0 1er
ímprclcrivelmenle no pmzo do 10 (dez) a
n' 66, Cuyllulo IX, do Edital N' 06/2012-11
documcnlos lislndos nos [épicos nªs 29.I_

desclasxiﬁcnclo. com enIIençLo dn penulid
Iópicu nª 70.6.Cnp1ullo x.

WEy DP — RA XXIV, pmccsso 391.001.038/20111.
Brasilia/BF, 12 d: julho de 20l2.
ANTONIO CARLOS LINS
\
Prcgídentc

Brasília/DF. lb AI
ALEXANDRE HENRIOU

GASTOS COM PUBLICIDADE DA ' RRACAP REFERENTE AO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2(
Pruccsso: 111.002.2011201 1.
O PRESIDENTE DA COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA , TERRACAP - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO D0 DISTRITO
confere o artigo 26, ilcm II. do Eslalulo Social da TERRACAI'. cm conformidade com ª Decisão da Diretoria Colegiada n' 225, de IIIOd/lUIZ
pllblicldadc c pulmcl’llius dn TERRACAP, lm fonml do: ANEXO I. ANEXO II c ANEXO III, realizados no szgundn lrimeslrc dc 2012.
ANTONIO CARLOS LINS
Prcxidcnlc

ANEXO 1
Prºgrªmª dº Trªbªlhº

POSIÇÃO OR AMENTARIA - SEGUNDO TRIMESTRE DE 2012
23.]31.6004.8505.0028 23.811,6004.4090.004S 23.8II.6004.4090.0044 23.8“,600431237

Discriminação

Publicidade e Propaganda Apoio
culturais
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, Realização dc n»
de
comunicam
markclin :

D Gem:

WN
“W;

W.

EW“ JJ/og/Js

Assessora
VIBRAM
COFISISULF
77567
4.
76
L:
Ma

Aº Mata FMM mãº,
Paw— Wmmwk 4 mamwafm‘
"aÃ/m [4/05/43

Wm
Denise Mda: da Slim
Gerência de Fiscalização Amb
ienlzl
GBFIR/COFIS/SULI'X
Gnvule
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GOVERNO D0 DISTRITO FEDERAL
Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito
Federal

.

&

33A

Brasilia Ambiental - IBRAWUEh

mim mnwiu “ww.

M

3353043
— _ﬁ_"ªlem
___\3935q-><

A PROJU/IBRAM,

Eu, Flávio Marcelo Silveira Braga. matrícula nª37394-X, Auditor Fiscal de
Controle Ambiental, lotado na GEFIR/COFIS/IBRAM, nos termos do parágrafo
segundo do art. 58 da Lei nº 041/1989 do DF, vem oferecer subsídios à autoridade
ambiental julgadora, nos seguintes termos:
.

O Auto de Infração Ambiental nº3401 foi lavrado com base ao
constatado em vistoria realizada e com base nas informações contidas
no processo de licenciamento em especial do Parecer Técnico

n°108l2011- GELAMIDILAM/SULFI (391.001.038/2011);
.

O autuado reconhece em seu recurso ao auto que a área e pública e o
empreendimento

instalado

com

base

na

Autorização

Ambiental

nº054/2012-IBRAM e afirma que o galpão tem o caráter provisório.
Não sendo esse o entendimento deste auditor ﬁscal de controle
ambiental.

-

Assim, solicito que a penalidade aplicada seja mantida.
Brasília, 20 de agosto de 2013.

ﬂ
FLÁVIO MARCELO s. BRAGA
Auditor Fiscal de Atividades Urbanas — Controle Ambiental
Mat. 37.394-X

M/f/

\

”Brasilia — Patrimônio Cultural dª Humanldade'
'
Setor Bancário Sul. Quªdra OZ, Editicio Maria Ramos Parente. anexo ao Edﬂicio Lino Martins Pinto.
CEP 70370-928 — Brasília — DF
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS DO
DISTRITO FEDERAL BRASÍLIA AMBIENTAL— IBRAM
Superintendência dc Liccnciamcnlo e Fiscalização

G DF

Coordenação de Fiscalimçâo Ambiental - COFIS

w. n.“-mmm»...

A GEFIR.
Encáminho () presente processo com vistas a PROJU/IBRAM para julgamemo cm
primeira instância pela autoridade ambiental.

Brasíliª. 20 de agosto de 20] 3.

'AA
Flávio Marcelo S. Braga
Auditor Fiscal dc Controle Ambiental
Matrícula nª 37.394—X

"limxilm , l’ulrnmimn Cullum! du IIumamdade "
SEPN 5H - Elm (' - Ethﬁrw ”ll/ur

[Iraxilm . nF- 70 751L543 , lá!) SIN-5696

:W T

ª)

;
!

mum—33!. (701 .

A

;ÚJ

%% ?. 354! É“
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GÓVERNO D0 DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO D0 MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS
DO DLSTRITO FEDERAL - BRASÍLIA AMBIENTAL — IBRAM
mum-mnu-uu

Gerência de Fiscalizªção Ambiental e tios Recursos Hídricos
,

G DF

DESPACHO

Brasília, .]? / Og #3
A cons,

Saque o present: processo com vistas à PROJU, para subsidiar o julgamento do Auto
de Infração pela autoridade ambiental competente, conforme Art. 59 da Lei nº 41 de 13 de
setembro de 1989.

, &.
DA SILVA
Gerente de Fiscalização Ambiental e dos Recursos Hídricos

GEFlR/COFlS/SULFI
Matrícula: 264.1 18-6

A SULFI, com vistas à PROJU,
Para subsidiarjulgamento da autoridade ambiental competente, confon'ne Art. 59 da
Lei nº 41 de 13 de setembro de 1989.

W..»

Folha nº:

(95

Processo nº: ª”! (Xª, F79; sºc/3
MatJRubrica: 264.118-6

“Brasília — Palrimímío Cullum] da Hummidndn"
SEPN Sll - Blow C - Edlﬁcio Bina:
Emília - DF - 71750643 - (61) 3214-5603
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Procuradoria Jurídica

Peça Nº

A,

&
G DF
[mm mm m. ur

&G

Processo Nº 391001152/9013

Matrícula

465% 657,

Assinatura

x—w

DESPACHO

A Drª. Daisy Marques.

Para exame e manifestação.

Brasília, 95 dc Nova/4W0 de 2013.

EDUARDO LUIZ DELLA
Procurador Chef

“:vqu-vaROJmPROJU ZOIMSPACNWW mh mwesmesa para para assessores . Darsy . vamu Gv:
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Procumduria Juridica

G DF

Peça Nº

2:1-

Processo N” 501 .001 _ 1521 201 5

Matrícula

265. 916- 5

Assinatura

ºsmúmtu

PARECER N".:

200.000. 42'5/I3 - PROJU/IBRAM

PROCESSO Nº.:

0391—001I52/20I3

INTERESSADO:

INFR/ªIMÉRICA CONCESSIONÁRIA DO AEROPOR TO DE

ASSUNTO:

BRASILIA S/A
AUTO DE INFRAÇÃONº3401/20I3

'

_

Direito
Ambiental.
Auto
dc
Infração n“. 3401/2013. Execução
de obras no estacionamento dos

taxistas

do

aeroporto

em

desconformidade com :| licença
ambiental. Parecer opinando pela

procedência do auto de infração.

1- RELATÓRIO
Trata-se de processo instaurado para apurar o Auto de Infração nº
3401/2013.

de

0I/08/I3

(ii.

02).

lavrado

em

desfavor

de

INFRAMÉRICA

CONCESSIONÁRIA D0 AEROPORTO DE BRASÍLIA S/A. por infringência à Lei
Distrital nº 041/89. artigo 54. XIII. rcsullando na aplicação da penalidade de
advertência por escrito para remover o galpão. cercamenios e demais materiais no
prazo de 10 (dez) dias. sob pena de sanções mais severas.

Devidamente nolilicado. o Autuado deixou de apresentar defesa.
tendo sido protocolizado no [ERAM-DF requerimento às IIS. l6 a 22. assinado por
Jorge Del Gaizo. sem comprovação de representação legal do Autuado. requerendo
fosscjulgado nulo ou insuhsistente o auto dc infração.

Aberto prazo para oiliva do Auditor Fiscal. o mesmo rogou pela
manutenção da penalidade aplicada.
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GOVERNO D0 DISTRITO FEDERAL,
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Procuradoria Jurídica

&

.

G DF

Peça Nº
Processo Nº
Matrícula
Assinatura

/'
/

Após regular tramitação e estando devidamente instruído. vieram os
autos à Procuradoria para emissão de parecer e consequente julgamento.
É o relatório. Passa-se à análise.

II — FUNDAMENTAÇÃO
O lBRAM—DF é uma Autarquia Distrital responsável pela execução
da política ambiental do Distrito Federal. que tem por escopo a preservação. melhoria e

recuperação da qualidade ambiental propicia a vida. Dessa forma. no caso em apreço.
sua atuação esta adstrita aojulgamento. em primeira instância. dos recursos interpostos
em face dos autos de infração oriundos do exercício do seu poder de polícia

administrativa. conforme preconím o inciso XVI“ do art. 3° da Lei 3984/2007.
Para efeitos de responsabilização. considera-se infração ambiental

administrativa toda e qualquer ação ou omissão que viole as regras e regulamentos de
proteção ambiental e, consequentemente. passível de punição mediante a lavratura do
Auto de Infração. por via do. exercicio do poder de policia conferido aos órgãos de

defesa e proteção ao meio ambiente.
Consta

do

Relatório

de

Vistoria

nº

421.000.240/2013

—

GEFlR/COFlS/SULFl/IBRAM (fl. 04) que. em vistoria realizada. foi verificado que ()
Autuado está executando a instalação de estrutura metálica destinada a acomodar
serviços prestados aos taxistas que operam no Aeroporto dc Brasilia. tendo sido a área
cercada.

tg

W
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G DF

Peça Nº

28

Processo Nº Bel, DOI. LEE/208
Matrícula
26:3. SIG 5
Assinatura
35%!va
Entrementes. a Autorização Ambiental nº 054/2012 — IBRAM/DF. Ils.

l4 e IS. vigente à época da vistoria. ao tratar das condicionantes. exigências e
restrições. versa espccilicamente. em seu ponto '09. que “fica proibida a instalação de
outros itens alem das vias de acesso e o pátio de estacionamento“.
Ora. claro está que a instalação de cstrulura metálica e () cer-camente

da área do estacionamento dos taxistas e' atividade em desacordo com a Licença
Ambiental nº 54/2012.
Tal situação representa Ilagrante violação aos artigos S4. inciso XIII.
da Lei Distrital nº Gªil/89. Confira-se:
Art, 54. São infrações ambientais:

(m)
Xlll — cxcrccr atividades potencialmente degradadoras do meio
ambiente. sem licença do órgão ambiental competente ou em
desacordo com a mesma:

Pena: incisos I. ll VII. VIII. IX. X e XI do art. 45 desta Lei:
(...)

Quanto à autoria. é regra de Direito Administrativo que. na concessão.
“o concedente se retira do encargo de prestar diretamente o serviço e transfere para o
concessionário a qualidade. o titulojuridico, de prestador do serviço ao usuário. isto é, o
de pessoa'interposta entre o Poder Público e a coletividade“.
Nesse sentido. sendo a

INFRAMÉRICA

a concessionária do

Aeroporto Juscelino Kubitschek. detém esta empresa a responsabilidade. por ação ou
omissão. pelas ocorrências locais.

' MELLO. Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo, São Paulo: Malheiros Editores.
2008. P. 692. nota de rodapé nª 4.
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GDF

um,» um“

Peça Nº
Processo Nº
Matricula
Assi natura
com efeito. a materialidade e autoria encontram-se sobejamente
demonstradas por meio do Auto de Infração nº 340I/20I3 (n. 02) e do Relatório de
Vistoria nº 42 I .000.240/2013 — GEFlR/COFlS/SULFI/IBRAM (fl. 04). que comprovam
o rgal descumprimento do disposto na legislação ambiental.

Quanto à legalidade. observa—se que o Auto dc Infração atende aos

requisitos formais estabeIecidos no art. 56. da Lei Dislrilal n." 041/89.

III — CONCLUSÃO

'

Presentes

os

pressupostos

legais

e

fáticos

que

conferem

à

Administração Pública todos os atributos do podcr dc polícia e comprovada autoria e
materialidade da infração ambiental. sugerimos que seja julgado procedente o Auto de
Infração nº 3401/20I 3.
E o parecer que submeto & apreciação superior.

Brasilia. 25 de novembro de 20I3.

W mang
DAISY DOS SANTO

ARQUES

Pracm'udaria. ur icu

Advogada , ()A B/DF J ]. 996
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GDF

Peça Nº

20

* Processo Nº 391. con. \5212015
Matrícula
Assinatura

265. OIG- E)
lww'wv»

Aprovo () pronunciamento por seus próprios c jurídicos fundamentos.
Encaminhe-sc à Presidência dcslc lnsliluto para proceder aojulgamcnto em 1" instância.
consoante inciso X. artigo Sº. do Decreto 28.l I2. de l l dejulho de 2007.

EDUARDO'LUIZ D
I’mcnrmlar4 'qul"

JULGAMENTO

Acólho o pronunciamento exarado pela doula Procuradorizl'
Jurídica. julgando procedente o Auto dc Infração nº 3401/20”. em desfavor dc

INFRAMÉRICA CONCESSIONÁRIA DOAEROPORTO DE BRASÍLIA S/A.
Dê conhecimento dcsla Decisão ao autuado.

Brasília. 25 de novembro dc 2013.

NILTWEIS BATIS A JÚNIOR
Pram/ante
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Procuradoria Juridica

G DF
Jumol pu um novo nr

m tw

PROCESSON‘I:

039l-001152/20l3

INTERESSADO:

INFRAMÉRICA CONCESSIONÁRIA DOAEROPORTO DE

BRASÍLIA S/A

50
-

ASSUNTO:

r

]

Folha:

IB

550 nº, agimusa 20

AUTODEINFRACAOMº340I/2013 P

mec .

-—:-—'/’5

am te.—
2
m
*
a
m
I
:
Rubrica
NOTIFICAÇÃO Nº. 200.000. 294 IIS-PRESI/IBRAM

Fica INFRAMÉRICA CONCESSIONÁRIA D0 AEROPORTO DE
BRASÍLIA S/A notificado. de que este Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos
Hídricos do Distrito Federal - Instituto Brasilia Ambiental — julgou procedente. um ]"
ins/(incio. () Auto de Infrªção nº 3401/2013.

É facultada a interposição de recurso (mediante protocolo registrado no
IBRAM) ao Secretário de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Distrito
Federal. no prazo de 05 (cinco) dias. a contar do recebimento desta.

Brasilia. 25 de novembro dc 2013.
Atenciosamente.

!

NILTO

(EIS BATISTA JUNIOR
I’rusidcnle

INFRAMÉRICA CONCESSIONÁRIA oo AEROPOR TO DE BRASÍLIA S/A
Na pessoa de seu representante legal
Aeroporto Internacional de Brasilia — Presidente Juscelino Kubitschek.
Área Especial s/n, Lago Sul.
Brasilia - DF
Cep 71.608-900
"Ilrl

n r Patrimônio ('ullunl dn Humanidªde“

Mmm‘mL— ”IRA.“
, Sl l , "LOCO (' - F111}

0 BI'ITAR

BRASILIIVIMi L'cp- 70 750-513
Func. («| ) 321450117
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DDS RECURSOS HÍDRICOS
DO DISTRITO FEDERAL - BRASÍLIA AMBIENTAL
Procuradoria Jurídica

&
(

ª,

G DF
Ju..." pºr um novo Dr

INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO
FEDERAL
- INSTITUTO BRASILIAAAMBIENTAL -

DECISÃO N." 200.000. 2134II3 — PRESI/IBRAM.

O PRESIDENTE D0 INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS
HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL — INSTITUTO BRASILIA AMBIENTAL — no
exercicio das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 3º. inciso XVIII. da Lei nº 3.984.

de 28 de maio de 2007 e pelos artigos Sº. inciso X e 53. inciso XVIII. ambos do Decreto nº
28.1I2. de II de julho do 2007 c tendo em vista o que consta do Processo n.“ 0391-

001152/2013, DECIDE:
I ~ Julgar procedente o Auto de Infração nª MOI/2013. em desfavor de INFRAMERICA

CONCESSONÁRIA no AEROPORTO DE BRASILIA SIA.
2 - Fneultár ao autuado a interposição dc recurso (mediante protocolo registrado no IBRAM)
dirigido ao Secretário de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Distrito Federal
no prazo de 05 (cinco) dias. a contar da data do recebimento da presente Decisão. conforme
prevê O mpi/l do artigo 60 da Lei nº 041/89:

3 _ Publique-sc e notifique-se INFRAMÉRICA CONCESSONÁRIA no AEROPORTO
m: BRASÍLIA SIA.

Brasília. 25 de novembro de 20l3.

Folha: \
BI

WWW

Processo nº: SOL 00! _ (52 I lots

REIS BATISTA JÚNIOR
I’rHidan/e

ic“
'
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INFRAMERICA
AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR SECRETÁRIO DE ESTADO D0 MEIO AMBIENTE E RECURSOS
HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL

Processo n': 0391.001152/2013
Decisão n' 200.000.294/13
Auto de Infração n' 3401

INFRAMÉRICA CONCESSIONÁRIA no AEROPORTO DE BRASÍLIA S.A., pessoa jurídica de direito
privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 15,559082/0001—86 e Cadastro Fiscal do Distrito Federal
sob o n. 07.608.161/001-77. com sede na cidade de Brasília, Distrito Federal, no Aeroporto
Internacional de Brasília — Presidente Juscelino Kubitschek, Ae'rea Especial s/nª, Lago Sul, CEP

71608-900, por meio de seu representante legal abaixo assinado, vem apresentar

_=.—_L__
DISTRITO FEB-ER-A—lrlBRAL‘JF‘ RESl/PROJU

RECEd‘L‘O

RECURSO

a Decisão n' 200.000.294/13 - PRESI/IBRAM, que julgou procedente o Auto de InIração n' 3401,

lavrado em 01 de agosto de 2013 pelo senhor Flávio M. S, Braga, Matricula 11.9 37.394 pelos fatos
e direitos a seguir aduzidos

DA ADVERTÉNCIA
Foi lavrada em face da lnframérica advertência pela instalação de galpão e
cercamento de área destinada sem autorização ambiental do lBRAM-DF, com fundamento nos

incisos I e XIII do artigo 54 da Lei n.“-ª 41/1989 do Distrito Federal, in verbis:
"Art. 54. São infrações ambientais:

I - construir, instalar ou fazer funcionar, em qualquer parte do território do Distrito
Federal, estabelecimentos, obras ou serviços submetidos ao regime desta lei, sem

Inlramérioa Concessionária do Aeroporto de Brasilia S.A
Aeroporto Internacional de Brasília — Presidente Juscelino Kubitschek, Área especiªl s/n', Lago sul
Brasilia - DF, cs? 71505-900
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licença do órgão ambiental competente, ou contrariando as normas legais e
regulamentares pertinentes.

(...)
XIII - exercer atividades potencialmente degradadoras do meio ambiente, sem

licença do órgão ambiental competente ou em desacordo com a mesma."
DA TEMPESTIVIDADE
A Notincação da a Decisão n' 200000194/13 — PRESI/IBRAM foi recebida pela

Inframérica na quinta-feira, 30 de janeiro de 1014. Considerando o prazo assinalado de 5 (cinco)
dias previstos no caput do artigo 60 da Lei n.º 41/1989 o prazo para recurso ﬁnda em 04 de janeiro
de 2014, Portanto, o presente recurso e' indiscutivelmente tempestivo.

DOS FATOS
A obra que deu origem a notificação objeto destes autos tinha como finalidade
estruturação do estacionamento utilizado por taxistas que atendem passageiros no Aeroporto

Internacional de Brasília,
Atualmente os taxistas que operam no Aeroporto ocupam uma área destinada à

implantação do Centro de Aviação
— CAC. O local abrigará os prédios da Agência Nacional de
Aviação Civil — ANAC, da Secretaria de Aviação Civil - SAC e da Empresa Brasileira de Infraestrutura
Aeroportuária — Infraero. Por essa razão, será necessária a reintegração de posse desta área, o que
inclusive já foi objeto de determinação judicial.
A fim de criar uma nova área para abrigar os taxistas e atender ao interesse público
no oferecimento desse serviço aos passageiros que chegam a Brasília, o Governo do Distrito
Federal buscou uma nova área na qual os taxistas pudessem se instalar. Por meio da coordenação
da Secretaria de Estado de Transportes do Distrito Federal, o GDF providenciou a realocação dos
Taxistas para uma área pública de 30.000m', fora do sitio aeroportuário e portanto do Contrato de
Concessão da Inframe'rica, conforme Termo de Cessão de Uso a Título Precário celebrado junto a
Companhia Imobiliária de Brasilia — Terracap. Trata-se, portanto, de uma área sob a qual a
Inframe'rica não tem qualquer direito de propriedade ou ingerência.

Por se tratar de local fora da área concedida à lnframerica, e ainda da implantação de
estrutura de interesse da Secretaria de Transportes do Distrito Federal, para possibilitar a
prestação de um serviço público aos passageiros, o licenciamento ambiental do estacionamento
dos taxistas foi promovido e ocorreu sob tutela da Terracap, conforme Autorização Ambiental nº
036/2012.
Ao mesmo tempo, a Inframérica. ao assumira gestão do Aeroporto de Brasília, em seu
planejamento de gestão de infraestrutura e de expansão, programou a desativação de uma
estrutura provisória construída pela Infraero, utilizada para apoio às atividades de embarque de
passageiros, chamada de Módulo Operacional Provisório — MOP. Tal estrutura provisória do MOP
foi desmontada pela Inframérica e iria ser descartada por esta empresa.
lnlramérica Concessionária do Aeroporto de Brasília S.A.

Aeroporto Internacional de Brasilia — Presidente Juscelino Kubitschek, Área especial s/n', Lago Sul
Brasília — DF, CEP 71603-900
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Ciente da disponibilidade da referida estrutura, a Secretaria de Transportes fez uma

solicitação informal à Inframérica para que esta fizesse uma doação do MOP desativado,
transferindo-o para a futura área de estacionamento de uso exclusivo dos taxistas, de forma a lhes

dar melhores condições e maior celeridade ao processo de transferência, o que foi atendido pela
Inframérica.
Este foi o papel da inframe'rica na situação em questão, apenas doando uma estrutura
por solicitação da Secretaria de Transportes do Distrito Federal. A utilização dessa estrutura, sua
instalação e as autorizações para tanto, obviamente, eram encargo da Secretaria de Transportes,
agraciada com a doação em questão e com a cessão de uma área pela Terracap,

Além disso, até onde se tem conhecimento as referidas estruturas oriundas do
Módulo Operacional Provisório - MOP são provisórias e estão em consonância com as restrições e
condicionantes impostas na citada Autori ção. Assim, as estruturas provisórias foram cedidas,
sem qualquer custo ou ônus, pela Inlraménca, para atender a um pleito tanto dos Taxistas quanto
da Secretaria de Transportes, com a linalidade de continuar disponibilizando um serviço público
aos passageiros, e considerando ainda queo MOP seria enquadrado como resíduo de obras,
Portanto, seu reaproveitamento garantiria vida longa aos materiais e imbuiria sustentabilidade às
obras de expansão do Aeroporto.

DA ILEGITIMIDADE PASSIVA
Preliminarmente, e' importante destacar que a Inlramérica não é parte legítima para
receber a penalidade que se pretende aplicar. Isso porque a obra que de origem a autuação, o
novo Estacionamento para os taxistas, local da instalação do Módulo Operacional Provisório —
MOPe' de propriedade e administrada pelo Governo do Distrito Federal e está fora do sitio
aeroportuário, limite da responsabilidade da Inlrame’rica.
Conforme o estabelecido no Termo de Cessão de Uso a Titulo Precário firmado entre
a Companhia Imobiliária de Brasilia — Terracap e o Distrito Federal/Secretaria de Estado de
Transporte, firmado em 19 de abril de 2012, cuja cópia instruiu a impugnação apresentada, a área
em questão é de propriedade do Governo do Distrito Federal, lato confirmado pela emissão de
autorização ambiental n' 036/2012 - IBRAM, que foi emitido em nome da Agência de
Desenvolvimento do Distrito Federal.
Ora, nessas condições, certamente não há como responsabilizar-se a Inframérica, que
não administra a área ou tampouco é responsável pelas obras e autorizaçoes no local.
Além disso, a Inframe'rica não e' empresa de construção civil, e sim administradora do
Aeroporto de Brasília, Como não poderia ser diferente, a obra de instalação da infraestrutura

provisória não foi executada pela Inlramérica Concessionária do Aeroporto de Brasilia.
Ora, nessas condições resta claro que o responsável pela área e idealizador da obra
não é a Inframérica, e sim o Governo do Distrito Federal,. O executor também não foi a
lnframérica, mas sim empresa de construção civil.

ln'ramérica Concessionáriª do Aeroporto de Brasﬂia S.A.

Aeroporto Internacional de Erasﬂia — Pre ente Juscelino Kubitschek, Área especial s/n'. Lago Sul
mail ia — DF, CEP 71608-900
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A ora Recorrente, portanto, foi apenas um agente intermediário, que realizou a
doação dos materiais que compunham o MOP. A instalação dos materiais era obviamente de
interesse do proprietário e administrador da área, o GDF. Desse modo, eventual infração

ambiental, se é que existiu, não foi cometida pela lnlramérica, uma vez que esta não executou ou
planejou a construção ou instalação de qualquer estrutura. Sendo a Inframérica apenas a doadora
de uma estrutura utilizada, certamente não há como responsabilizar-se a empresa por eventuais
infrações ambientais que possam ter sido cometidas,

DA INEXISTÉNCIA DE INFRAÇÃO AMBIENTAL —obra autorizada pelo IBRAM
No mérito, ainda que fosse superada a preliminar supra, o que se admite apenas em
atenção ao principio da eventualidade, melhor sorte não teria a decisão recorrida. O Auto de
Infração nº 3401 enquadra os atos verificados como infração ambiental com fundamento nos
incisos I e XIII do artigo 54 da Lei n.ª 41/1989 do Distrito Federal.
Antes de mais nada, é fundamental compreender que as atividades realizadas na área

em questão, objeto da penalidade aqui impugnada, foram devidamente autorizadas pelo IBRAM.
A autorização ambiental nº 036/2012e' absolutamente clara e da autorização para: "construção de
estacionamento para taxistas do aeroporto", tendo como Interessado a Terracap. Como se não

bastasse, não ha’ em qualquer item na mencionada autorização que se refira a necessidade de
execução da obra diretamente pelo interessado, o que obviamente não teria qualquer
procedência, ou qualquer vedação à construção de estrutura provisória.
Neste sentido, não resta dúvida de que a autorização ambiental emitida em favor da
Terracap permitia a instalação do MOP como infraestrutura do estacionamento dos taxistas.
Assim, não há como falar-se na realização de intervenção sem autorização ambiental, uma vez que
tal autorização existe e foi emitida pelo órgão competente.
Ressalte-se também, especialmente com relação a suposta infração do inciso XIII do

artigo 54 acima citado, que o auto de infração não caracterizou como a instalação da estrutura
provisória em espaço que ja' tinha autorização ambiental se configuraria como atividade
"potencialmente degradadoras do meio ambiente". Ora, a emissão de antorização ambiental a
Terracap implica em avaliação prévia do IBRAM para sua emissão e e' inerente à autorização a

constatação de que edificação no local não gera atividade degradadora do meio ambiente.
Em momento algum foi indicado qual a possível degradação que a construção de
estrutura provisória poderia causar ao meio ambiente, e conforme a legislação pátria os atos da

Administração pública devem ser devidamente motivados e justificados. A avaliação perfunctória
de possibilidade de degradação ambiental deve ser ancorada em parecer técnico e avaliação do

caso em concreto, o que não ocorreu no processo em tela,
Muito pelo contrário, a doação realizada pela Inírame'rica não só contribuiu para
disponibilização de um serviço público à população e poupou o Erário Público como diminuiu o
impacto ambiental causado pelo descarte da infraestrutura, uma vez que ela esta' em perfeito
estado e é capaz de atender a demanda da Secretaria de Transportes, sendo assim desnecessária a
construção de nova estrutura e utilização de matéria prima não renovável.

Inlramerica Concessionária do Aeroporto de Brasília S.A.
Aeroporto Internacional de Brasília - Pre ente insulina Kubitschek, Área especial s/n', Lago Sul
Brasília - or, car usos-soo
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DO PEDIDO
Ante todo 0 acima exposto, por entender que:
a) a Inframérica não é responsável pelas ações realizadas no terreno que
compreende u novo estacionamento dos taxistas, por estar localizado fora do sítio

aeroportuário e ser cedido para uso pela Terracap à Secretaria de Transportes do
Governo do Distrito Federal, administradora e responsável pela área,b) a Autorização Ambiental nº 36/2012 permitia a instalação de estruturas
provisórias como é o caso do Módulo Operacional Provisório — MOP; e

c) o reaproveitamento do MOP garante vida longa aos materiais e imbui
sustentabilidade nas obras de expansão do Aeroporto.
Vem a recorrente requerer a Vossa Excelência que seja reformada a decisão de
primeira instância, sendo julgado nulo ou insubsistente o auto de infração que ora se ataca, com a
competente baixa dos seus registros nesse órgão, por não estar legitimada a pretensão do agente
fiscalizador.
Nestes Termos,

Pede e espera deferimento.
Brasília, 04 de janeiro de 2014.

/\
Murilo Abdo
OAB-DF 23.996

ln'ramérica Concessionária do Aeropºrto de Brªsília S.A.

Aeroporto Internacional de Brasilia - Presidente Juscelino Kubitschek, Área especial s/n', Lago Sul
Brasília — DF, CEP 71608-900
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Pelo presente instrumento particular de mandato, INFRAMÉRICA CONCESSIONÁRIA DO
AEROPORTO DE BRASILIA SIA, com sede no Distrito Federal, na cidade de Brasília, no

AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA, Presidente Juscelino Kubitschek, sm - Área
especial- Lago Sul - CEP: 71.608-900, inscrita no CNPJ/MF sob o nº15.559.082/0001-86, neste
ato representada, em conformidade com seu Estatuto Social, por pelo menos dois de seus
Diretores, Sr. Alysson Barros Paolinelli, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula
de identidade RG nª 206387 , SSP/MG e inscrito no CPF/MF sob o nº 747.306.816-49; Sr.
Daniel Marcos Ketchibachian, argentino, administrador, portador do passaporte n.
29.478.844, inscrito no RNE sob o nº V906339-R e no CPF sob o nº 703.653.721-37; Sr. Jorge
Paulo Rodrigues Del Gaizo, brasileiro, casado, contador, portador da cédula de identidade
RG nª20.564.433-8 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 103.042.838-78; Sr. José Antunes
Sobrinho, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG nº

5.275.592—4 - SSP/SC; e Sr. Mariano Andrés Mobilia Santi, argentino, engenheiro aeronáutico,
portador do passaporte n. 22.625.146, inscrito no RNE sob o n° V889286-3 e no CPF sob o nª
703.600.791-56, neste ato nomeia e constitui seus bastantes procuradores os advogados
Murilo de Oliveira Abdo, inscrito na OAB/DF sob o nº 23.996, Mabel Lima Tourinho, inscrita
na OAB/DF sob o nº 16.486, e Juliana Dias, inscrita na OAB/DF sob o nº 41.868, todos com

escritório profissional na sede da ºutorgante, aos quais confere os poderes para o foro em
geral, com a cláusula ad judicia, podendo os advogados ora constituídos, em conjunto ou
separadamente, independente da ordem de nomeação, defender os direitos e interesses da
outorgante em qualquer foro ou tribunal, autarquia ou órgão público, podendo, para tanto,
propor ação, responder, contestar, apresentar defesa, requerer, recorrer, impugnar, pedir
cópias, transigir, desistir, firmar acordos, compromissos, dar e receber quitação, levantar
alvarás, representada perante repartições públicas federais, estaduais, municipais e
autárquicas, praticar todo e qualquer ato para o bom desempenho deste, podendo
substabelecer somente para estagiário de Direito vinculado proiissionalmente aos outorgados,
exclusivamente para apresentar Recurso em face da Decisão nº 200.00294/13 PRESI/IBRAM.

Brasília, 4 de fevereiro de 2014.

W;
/%/////1/1
'
A
INFRAMERICA CONCESSIONyÃ DO A

PORTO
7BRA5|L|A SIA

lnlramérlca concessi avi: do Aeroporto de Brasilia S.A.
Aeroporto Internacional de Brasília —Pr=sld:nle Juscelino Kubitschek, Área especial s/n', Lago Sul
Brasilia — nr. CEP 71603-900
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lNFRAMERlCA CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE
BRASÍLIA S.A.
(em constituição)

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL DE CONSTITUIÇÃO
REALIZADA EM 07 DE MAIO DE 2012

de 2012,
1. DATA. HORA E LOCAL DA ASSEMBLEIA: realizada no dia 07 do mês de maio

'as 10h00min, na sede social da INFRAMERICA CONCESSIONARIA DO AEROPORTO
Cidade de
DE BRASILIA SA,, localizada na Cidade de Brasília, Distrito Federal. na
Salas 1301
Brasilia. Distrito Federal. no Setor Comercial Norte, Quadra 04, Bloco “".B 100,
00 (“Companhia"),
e 1301 M (parte). Centro Empresarial Varig, Asa Norte. CEP 70714-0

2. PFIESENCA:

Presente os fundadores e subscritores das ações da Companhia,

representando a totalidade de seu capital social inicial. a saber:

(i)

r da Cédula
Cristiano Kok, brasileiro, casado. engenheiro mecânico. portado

l da
de identidade RG nº 3.229.000-7 SSP/SP, inscrito no Cadastro Naciona
.828-04,
Pessoa Física do Ministério da Fazenda ("CPF/MF') sob o nº 197.438

a
com domicílio na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo. na Alamed
000
Araguaia, nª 3571, Centro Empresarial Tamboré, CEP 06455("Cristiano"). e

' (i)

químico. portador
Gerson de Mello Almada. brasrleiro. divorciado, engenheiro

F sob o
da Cédula de Identidade RG nº 4.408.755 SSP/SP, inscrito no CPF/M
nª 673907.068—72, com domicilio na Cidade de Barueri. Estado de São Paulo,
300
na'AIameda Araguaia. nº 3571, Centro Empresarial Tamboré, CEP 064554
&
(“Gerson”).

3.

secre‘é%a\pela Dra. Viana de
MESA: A Assembleia foi presidida pelo Sr. Cristiano Kok e

Fátima Rezende,

»
i&

4. DELIBERACÓES: Considerando que:

)

Erro! Nome de propriedade do documento desconhecido.
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(i)

A União Federal, por meio da Agéncia Nacxonal de Aviação Civil, autarquia
vinculada à Secretaria de Aviação Civil (“M") realzzcu conco. rência pública na
modalidade de Leilão (“Licitacéo”). nos lermos do Edital de Concessão nº 02/201 1

(“ªll") visando selecionar a melhor proposta da iniciativa privada para as
atividades de ampliação, manutenção e exploração do aeroporto de Brasilia

(“Aerogorto Internacional Presidente Juscelino Kubitschek"). conforme definido nos
itens 1.3 e 1.4 do Edital ("Cªrª");

(ﬂ)

o consórcio formado pelas sociedades INFRAVIX PARTICIPAÇÓES S.A.,
sociedade anônima fechada com sede na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo,
na Alameda Araguaia, n,“ 3.571, conjunto 2.018. Centro Empresarial Tamboré,

CEP 06455-000, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica do Ministério da
Fazenda (“CNPJ/MF“) sob o n“ 12.366.484/0001-76 e com seus atos societários
arquivados perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo (“JUCESP") sob o

NIFlE 35.300.388.402 e CORPORACION AMERICA S.A.. sociedade constituída
sob as leis da República Argentina, inscrita no Registro Publico do Comércio da
Cidade de Buenos Aires (lnspe'ccion General de Justicia — IGC) em 23 de

dezembro de 1996 sob o Nº 13025, Livro 20, Sociedades Anon/mas, CUIT 3368850254-9. inscrita no CNPJ/MF sob o nª14,510.733/0001-80 ("Consórcio"),
apresentou a melhor proposta econômica classificada em primeiro lugar para o
Aeroporto Internacional Presidente Juscelino Kubitschek e. portanto. lez jus 'a

celebração do contrato de concessão com UNIÃO FEDERAL. por meio da

AGÉNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL, entidade integrante da Administração
Pública Federal indireta, submetida a regime autárquica especial, Vinculada 'a
Secretana de Aviação Civil da Presidêncra da República, conlorrne Anexo 25 do
, Edital (“Contrato de Concessão"). corn homologação do resultado e adjudicação do
ob ele pela Diretoria da ANAC em 03 de abril de 2012, publicada em 9 de abril de

ªºl-2. no Diário Oficial da União:

(1)

para cumprimento dos requisitos do item76.2 do Edital, o Consórcio constituiu uma

sociedade de propósito específico. a INFRAMÉRICA PARTICIPAÇÓES S.A.,
pessoa jurídica de direito privado. inscrita do Cadastro Nacional da Pessoa Juridica

do Ministerio da Fazelnda (“CNPJ/MF") sob onª 15,428969/0001-35 e com seus
atos secretários arqurvíados perante a Junta Comercial do Distrito Federal ("ª")

sob o NIRE 53.300.0i3.781. com sede na'Çidade de Brasilia, Distrito Federal. no
Setor Comercial Norte. Quadra 04, “Bloco "B", 100. salasxlêlol e 1301M, Centro

Empresarial Varig, Asa Norte, CEP 70714-000 (“lNiéFiAMEFiICA”), siendo que.
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INFRAMERICA, na qualidade de Acionista Privado (nos termos do item 1.1.1 do
Edital). e a EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA—ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA
- INFRAERO, empresa estatal organizada e constituída de acordo com a
iegisiação brasileira, empresa pública. na forma definida no inciso II do artigo 5°, do
Decreto—Lei n. 200, de 25 de fevereiro de 1967, alterado pelo Decreto-Lei n. 900,

de 29 de setembro de 1969, inscrita no CNPJ/MF sob o nª 00.352.294/0001-10,
com sede na Cidade de Brasília, Distrito Federal. na SOS. Quadra 04, Bloco "A", nº
58, Edifício Infraero. Asa Sui. CEP 70310-500 (“INFRAERO”), deverão associar-se
por meio de sociedade de propósito específico responsável pela execução do
Contrato de Concessão (”Concessionária"):
conforme previsto no item 6.2.8 do Edital e item 3.154 do Contrato de Concessão,
a

Concessionária

deverá

apresentar

garantia

de

execução

(“Garantia

de

Execucao“) relativa a Fase 1-B do Contrato de Concessão, no valor de RS
266732.000 (duzentos e sessenta e seis milhões e setecentos e trinta e dois mil
reais), por meio de (i) caução. em dinheiro ou títulos da divida pública iederal, (ii)

seguro-garantia ou (iii) fiança bancária, tudo na forma do Contrato de Concessão;
sendo que, nos termos do item 6.4 do Edital. a Infraero somente subscrevera' e

integralizara a sua participação no capital social da Concessionária quando a
Concessionária comprovar que foi contratada a Garantia de Execução.

portanto, tendo em vista a necessidade de apresentação da Garantia de Execução
previamente ao ingresso da INFRAERO como acionista da Concessionária,
resolvemlos acionistas fundadores constituir a presente companhia ("Companhia").

que terá como único fim receber INFRAMERICA e INFRAERO como acionistas
(“Acionistas lngressantes“). uma vez cumpridos os requisitos do Edital e do
contrato de Concessão, mediante realização de Assembleia Geral Extraordinária

(“Assembleia Geral Extraordinária para inoresso de Novos Acionistas' ),

mediante ingresso da INFRAMERICA e INFRAERO como acionistas, a Companhia
será qualificada como Concessionária e terá o' seu capital social aumentado para
R$ 243,251.000.00 (duzentos e quarenta e três milhões, duzentos e cinquenta e
um mil reais). mediante emissão de 2432501000 (duzentas e quarenta e três
milhões, duzentas e cinquenta mll) ações nominaiivas, ordinárias. sem valor
nominal, com preco de emissão de R$ 1,00 (um real) cada, a serem ubscritas e
integralizadas peias Acionistas Ingressantes até a Fase1- B.coniormerdisposto no
Anexo 23 do Edital ('Acordo de Acronistas ',) cIas quais 51% (cinquerYa e um por
3
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cento) serão subscritas pela INFRAMERICA e 49% (quarenta e nove por cento)
pela lNFRAERO; e

os acionistas fundadores, desde já. concordam e expressamente renunciam ao seu

(ll

direito de preferência na subscrição de novas ações da Companhia. conforme
indicado no item (vi) acima. nos termos do art. 171 da Lei nº 6.404 de 15 de
dezembro de 1976,

Isto posto, o Sr. Presidente declarou instalada a Assembleia Geral e informou que, como
lá era do conhecimento de todos, a linalidade dos trabalhos era a constituição de uma

sociedade anônima fechada sob a denominação de INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA
DO AEROPORTO DE BRASÍLIA SA.. com sede na Cidade de Brasilia. Distrito Federal‘
na Cidade de Brasilia, Distrito Federal, na Cidade de Brasilia, Distrito Federal, no Setor
Comercial Norte. Quadra 04, Bloco “‘B 100, Salas 1301 e 1301M (pane), Centro
Empresarial Varig, Asa Norte. CEP 70714—000. Passou-se então à leitura e discussão do
projeto do Estatuto Social. o qual. sendo aprovado por unanimidade pelos presentes. foi

anexado. em sua integra. a Ata desta Assembleia como seu gªtº.

Informou o Sr. Presidente que sobre a mesa encontrava-se, igualmente, o Boletim de
_Subscrição do Capital Social, já assinado pela acionista, que subscreveu. no ato, a
totalidade do Capital Social da Companhia, no valor de R$ 1.000.00 (mil reais).
representado por 1.000 (mil) de ações, todas ordinárias, nominativas e sem valor nominal.
de
emitidas pelo. valor de R$ 1.00 (um real) cada uma. Conforme consta do Boletim

Subscriçãooue integra a presente Ata como seu ªlto—H. o capital foi totalmente
subscrito pelos acionistas fundadores. da seguinte forma:

.

.

(i)

_ Cristiano Kok subscreveu 500 (quinhentas) ações ordinárias, nominativas.
sem valor nominal, pelo preço de emissão de RS 1.00 (um real) cada,
integralizando, neste ato, R$ 50,00 (cinquenta reais), em moeda corrente

Gk

nacional; e

(ii)

Gerson de Mello Almada 500 (quinhentas) ações ordinárias, nominativas,
sem valor nominal, pelo preço de emissão de RS 100 (um real) cada.
integralizando, neste ato, R$ 50,00 (cinquenta reais),_em moeda corrente

nacional.

3

v

_
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Atendidos os requisitos preliminares exigidos nos termos do art. 80 da Lei nº 6404 de 15
de dezembro de 1976, inclusive o depósito de ao menos 10% (dez por cento) do capital
social, no valor de R5 100.00 (cem reais). no Branco do Brasil S/A. conforme comprovante
de depósito que passa a fazer parte integrante da presente Ata como seu Anexo III, o Sr,

Presidente declarou constituída a Companhia de pleno direito.

O Sr, Presidente passouse, a seguir. no termos do Estatuto Social aprovado, a eleição
dos 02 (dois) membros que irão compor a Diretoria da Companhia, tendo sido eleitos
pelos acionistas fundadores. por unanimidade, (a) o Sr. Cristiano Kok. brasileiro, casado,

engenheiro mecânico, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.229.000-7 SSP/SP.
inscrito CPF/MF sob o nº 197.438328434, com domicilio na Cidade de Barueri, Estado de
São Paulo. na Alameda Araguaia, nª 3571. Centro Empresarial Tamboré. CEP 06455-000,

para o cargo de Diretor sem designação especílica; e (b) 0 Sr. Gerson de Mello Almada,
brasileiro, divorciado, engenheiro quimico, portador da Cédula de Identidade RG nº
4.408.755 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 673807.068-72. corn domicílio na Cidade

de Barueri. Estado de São Paulo. na Alameda Araguaia, nº 3571. Centro Empresarial
' lamporé, CEP 06455-000, para o cargo de Diretor sem destgnação especifica.

Todos os membros ora eleitos exercerão o mandato até a realização da Assembleia Geral
Extraordinária para Ingresso de Novos Acionistas, conforme indicado no item (v), acima.
Os membros darDiretoria ora eleitos declaram, sob as penas da lei, que (i) aceitam a
_ _indicaçãoao cargo, (ii) não estão impedidos, por lei especial, de exercer a administração
de
de sociedades empresárias; (iii) não foram condenados por crime falimentar,
prevaricaçâo, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a le

pública ou a propriedade ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o
acesso a cargos públicos: (iv) não estão condenados a pena de suspensão ou inabilitação
temporária aplicada pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) que os tornem

inelegíveis para os cargos de administração de companhia aberta; e (v) possuem
“Ti
reputação ilibada, nos termqs'do Parágrafo Sªdo art. 147 da Lei 6404/76.

a

&

,,

,

a
Os membros da Diretoria eleitos tomaram posse de seus cargos nesta data, mediante
de termos de esse lavrados ,em“ has apertadas“ comprom tenderse a

assinatura

..

r

.

‘ .

'. .

transcreve—los, oportunamente no Livro de Atas de Fleumao da Diretoria.
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0 Sr. Presideme, por fim, esclareceu que os Diretores ficariam incumbidos de ultimar as
formalidades remanescentes para registro da Constituição da Companhia perante os
órgãos competentes,

[E

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, às 12:00 horas. foi encerrada a
Assembleia, da qual se lavrou a presente ata que. lida e achada conforme. foi
assinada pelos presentes.

Brasilia, DF. 07 de maio de 2012.

Mesa:

«

( >. &.

“4—m-

,

Cristiano Kok

MariaddeãFªtlma ezende

Presidente

Secretária

/ ML-

mei _

LI/

Gerson de Mello Almada

Cristiano Kok

,,

,/
\

/Vis!o d/g Aíúogído:
,5
'

/.7-.

;

lf//

N'Í/Luw,’
,,K.“

Bênedrcto Pereira Fono Elam

' OAB/SP nº 78.465 /

(Esta página é parte integrante Ga Ata de Assembleia' Geral de Constituição da Inframerica
Concessionária do Aeroporto de Brasília S.A, realizada no dia 07 de maio de 2012)
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ANEXO I
A ATA DE ASSEMBLEIA GERAL DE CONST n UIÇÃ'J
REALIZADA EM 07 DE MAIO DE 2012
ESTATUTO SOCIAL DA
INFRAMÉRICA CONCESSIONÁRIA DO AEROPORTO
DE BRASÍLIA s.A.

Denominação, Sede, Obieto Social e Duração

Artigo 1“ - A INFRAMÉRICA CONCESSIONÁRIA DO AEROPORTO DE BRASÍLIA S.A.
(“Companhia") e uma sociedade anônima de propósito especíiico, de capital fechado, regida por
este Estatuto Social e pelas disposições legais que lhe forem aplicáveis, em especial pela Lei

nº 6.404, de 15.12.1976. e suas alterações posieriores (“Lei das Sociedades p_or Acôes").

Artigo 2° — A Companhia tem sua sede e ioro na Cidade de Brasnia. Distrito Federal, na Cidade
de Brasília, Distriio Federal. no Setor Comercial None, Quadra 04, Bioco ""B 100. Salas 1301 e
1801 M (parte). Centro Empresarial Varig. Asa None. CEP 70714-000,

Parágrafo Único - A Companhia poderá abrir. transferir e iechar filiais. escritórios e sucursais em
qualduer - lugar -do território nacxonal. observado o disposto desie Estatuto Social e nas

'dlspo'sições legais cabíveis,

Artigo 3” - A Companhia tem por objeto social específica e exclusivamente: (a) a prestação de

serviços públicos para a ampliação, manutenção e exploração de iniraestrutura aeroportuária do
Aeroporto internacional de Brasilia denominado Presidente Juscelino Kubitschek, localizado em
Brasilia. Distrito Federal, e dO respectivo complexo aeroportuário, tal como definido no Contrato
de Concessão Objeto do Edital de Leilão nª 2/2011 (“Contrato de Concessão") a ser celebrado
com Agência Nacional de Aviação Civil — ANAC (“ANAC”); (b) participar do capital de outras

empresas ou constituir subsidiárias integrais para a execução de atividades compreendidas no
seu Objeto. que se recomende sejam descentralizadas; (c) promover a Imponação de bens e
serviços necessários à execução de atividades cómpreendidas no seu objeto: e'Td) o exercíc o de

I
outras atividades afins ou correlatas ao seu obyeto socIaI.

"_in

WX“

s

Artigo 4° — A Companhia terá praz'o de duração indeterminado.

J
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Capital Social e Ações

Artigo 5‘ — 0 capital subscrito é de R$ 1.000,00 (mil reais), dividido em 1.000 (mil) ações

ordinárias. nominativas e sem valor nominal.

Parágrafo Primeiro — A Assembleia Geral deverá deliberar e aprovar os aumentos de capital da
Companhia que se façam necessários.

Parágraio Segund - As emissões e colocações de ações e debêntures conversíveis em ações
serão realizadas com observância do direito de preferência assegurado aos acionistas, conforme
disciplinado pelo artigo 171 da Lei das Sociedades por Ações.

Parágrafo Terceiro - É vedada à Companhia a emissão de ações preferenciais ou partes

beneficiárias. bem como de bônus de subscrição.

Artigo 6° — O capital social é representado exclusivamente por ações ordinárias e cada ação dará
direito a um voto nas deliberações das Assembleias Gerais.

Da Administração

Lei
Anigo 7" — A Companhia será administrada por urna Diretoria. com os poderes conferidos em

e “pó? este Estatuto social, permitindo-se em qualquer caso a reeleição. dispensando-se a
constituição de caução em garantia das suas respectivas gestões.

Parágrafo Primeiro — Os Diretores não terão remuneração.
Parágraio Segundo — Os Diretores tornarão posse nos termos da Lei das Sociedades por Ações,
e

observarão

os

requisitos.

impedimentos,

deveres.

obrigações

e

responsabilidades

&,

contemplados na referida lei,
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Diretoria

Artigo 8“ - A Diretoria da Companhia será composta por 02 (dois) membros. sem designação
especifica, eleitos e destituiveis a qualquer tempo pelos Acionistas em Assembleia Geral.

Parágrafo Primeiro - O mandato dos membros da Diretoria será definido pelos Acionistas no
momento de sua eleição, sendo permitida a reeleição. Vencido o mandato, os Diretores
continuarão no exercício de seus cargos até a posse dos novos eleitos.

Parágrafo Seoundo - Em caso de impedimento permanente ou renúncia de qualquer dos
membros da Diretoria durante o mandato para o qual foi eleito. caberá a Assembleia Geral indicar

seu substituto.

Artigo 9“ - Cabem aos Diretores, ou procuradores, a representação da Companhia. competindo-

lhes praticar os atos necessários à administração e à condução dos negócios sociais da
Companhia. podendo representa—la perante terceiros. em ]uízo ou lora dele, e perante qualquer
autoridade pública e órgãos governamentais federais, estaduais ou municipais: exercer os
poderes normais de gerência; assinar documentos, escrituras, contratos e instrumentos de

crédito: emitir e endossar cheques; abrir. operar e encerrar contas bancárias; contratar
empréstimos, concedendo garantias, adqurrir, vender, onerar ou ceder. no todo ou em parte, bens

móveis e imóveis, em especial praticar todos os atos necessários para convocação e instalação
da Assembleia Geral Extraordinária para Ingresso de Novos Acionistas, conforme definido na Ata

de Assembleia Geral de Constituição realizada em 07 de maio de 2012.

Artigo 10 - A prática dos atos mencionados no artigo acima dar-se—a mediante a assrnatura de

qualquer Diretor. individualmente.

Paradrato Primeiro - A representação da Companhia perante órgãos públicos, incluindo
exemplificativamente, autoridades asas em nível federal estadual e municipal, Cartórios de

Registro de Títulos e Documentos Notas e de Imóveis e Juntas Comerciais, para ﬁns de
requisição de certidões, apresentaçãode declarações, solicitação de relatórios de restriçõesle
reqursições dependerá da assunatura de apenas 01 (um) Diretor ou 01 (um) procurador nomearo
nos termos Parágrafo Zºabaixo.

“

“_
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Parágrafo Segund

- As procurações serão sempre outorgadas em nome da Companhia por

instrumento público ou particular por um Diretor e, salvo as "ad/Mick“ que poderão ser por prazo
indeterminado, os mandatos deverão especificar obrigatoriamente a sua duração e os fins a que
se vinculam os poderes outorgados. Ainda, em casos especiais. a Companhia poderá ser

representada por um único mandatário com poderes específicos

Parágrafo Terceiro - As procurações “ad negotia" serão sempre outorgadas em nome da
Companhia por instrumento público ou particular, assinado por dois Diretores e contendo poderes

específicos que serão aprovados previamente pelo Conselho de Administração. E os mandatos
deverão especificar obrigatoriamente a sua duração, que não poderá ser superior a 1 (um) ano. e
os fins a que se vinculam os poderes outorgados. As procurações "ad juditia", que poderão ser
por prazo indeterminado, serão outorgadas por dois Diretores.

Parágrafo Quarto - É expressamente vedada qualquer nomeação de procurador(es) da

Companhia através de instrumentos firmados ou outorgados por qualquer procurador da
Companhia.

Parágrafo Ouinll - É expressamente vedado a qualquer procurador da Companhia receber
poderes para dispor de. bens da Companhia ou de obriga-Ia a contratar empréstimos e/ou

linancíamentos.

Artigo 11"- São expressamente vedados, sendo nulos e inoperantes com relação "a Companhia.
os atos de qualquer Diretor. procurador ou empregado que a envolverem em obrigações relativas
e negócios ou operações estranhas ao seu objeto social tais como fianças avais. endossos ou

quaisquer garantias emfavor de terceiros.

Conselho Fiscal

Artigo 12 — A Companhia terá um Conselho Fiscal,

não permanente e, quando

em

&

funcionamento, será composto por Bikes) membros e'seus respectivos suplentes.

*.

,

Parágrafo Primeiro — O Conselho Fiscal seráinstalado pela Assembleia Geral a pedido de

acionistas nos termos do artigo 161 ”da Lei dasÉSociedades por Ações ainda que a materia não
conste do edital de convocação.

il)
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Parágrafo Segund

— A Assembleia Geral que receber pedido de funcionamento do Conselho

Fiscal e instalar o órgão deverá eleger os seus membros e lixar-lhes a remuneração.

Parágrafo Terceiro — Cada periodo de luncionamento do Conselho Fiscal terminara na primeira

Assembleia Geral Ordinária após a sua instalação.

Assembleia Geral

Artigo 13 - As Assembleias Gerais serão convocadas por qualquer um dos Diretores, na forma
da Lei nº 6.404/1976 &, cumulativamente. mediante carta protocolada com aviso de recebimento,

fax, ou por qualquer outro meio eletrônico com comprovação de recebimento, a ser encaminhado
a cada um dos acionistas da Companhia. A convocação deverá conter data e horário previstos
para realização da Assembleia Geral, pauta e toda documentação suporte, se houver.

Parágrafo Único - Os trabalhos da Assembleia Geral serão dirigidos por mesa composta de
Presidente e Secretário. escolhidos pelos acionistas presentes, Havendo quorum legal de
instalação. as Assembleias Gerais serão presididas pelo Presidente da Mesa. Ao Presidente

caberá ainda a nomeação do Secretário da Assembleia.

Artigo 14 - As Assembleias Gerais serão realizadas:

(i)

ordinariamente e anualmente com a tinalidade prevista no artigo 132 da Lei das

Sociedades ppr Ações nos quatro primeiros meses subsequentes ao encerramento do
exercícro SOCISIÇ &

(ii) extraordinariamente, sempre que os interesses sociais o exigirem.

Artigo 15 — Os acionistas poderão lazer-se representar nas Assembleias Gerais por procurador
'N
constituído ha menos de 1 (um) ano que seja acionista ou administrador da Companhia ou

advogado.

' "

-

Í

.

KB}

Artigo 16 — Todas as deliberações da Assembleia Geral, ressalvadas as hipóteses especiais

previstas em lei serão tomadas por abionistas representando, a maioria simples do capital social
votante, não se Cºmputando os votos em branco.
L

'

Errol Nnme dc propriedade do documentº amenizando.
Processo 391.001.152/2013 Vol I (12534917)

SEI 0391-001152/2013 / pg. 99

|

___—___...
I 2 DFICIG DE NOTAS E PRﬂIESTIJ - DF I
I
_AUTEIITICACAO
(I
lﬂgtenbco gsta COPliﬂuE e rerducI

"191 th aruma] (Lu 8935/94.

I
I
I
I

IArt.6.III.U)
I
ITJDFTZOIMMOMSZIZEABJ
_
I
IPara consultar acesse: lm. dft.sus.br I
:20 de IIarco de 2013

[EME "NES GDIIIEIA
mm RIDES WM] P
IBLAYII'II NASCIIEIITU

SEI 0391-001152/2013 / pg. 100

Processo 391.001.152/2013 Vol I (12534917)

Folha:

50

Processo nº: 5fàlvwl.l52|lo_l.5

Rubrica: law“ 265.0l6-5
Exercicio Social, Lucros e Dividendos

Artigo 17 — O exercício social terá início em 1“ (primeiro) de janeiro e terminará em 31 (trinta e
um) de dezembro de cada ano, findo o qual será elaborado o balanço anual e as demonstrações

linanceiras exigidas na Lei das Sociedades por Ações.

Artigo 18 — Do resultado do exercício apurado na lorma da legislação em vigor serão deduzidos
os prejuízos acumulados, se houver, e a provisão para o imposto de renda.

Artigo 19 - O saldo, após deduzidas as eventuais participações no resultado, configurara o lucro
líquido do exercício que terá as seguintes destinações:

5% (cinco por cento) para constituição de reserva legal. que não excedera' de 20%

(i)

(vinte por cento) do capital social:

formação de reservas para contingências, caso haja necessidade, por proposta da

(in

Diretoria;

(iii)

constituição de reserva de lucros a realizar. se {or o caso, na forma prevista pela Lei

das Sociedades por Ações;

(iv)

a percentagem determinada de acordo com a aplicação das normas do Artigo 202 da
Lei nº 6.404/76 para pagamenlo do divndendo obrigatório; e

(V)

a Assembleia Geral decidirá (: destino remanescente do lucro líquido do exercício. nos

'

termos da lei, Í,

Parágrafo Único — O valor dos juros sobre 0 capital próprio pagos pela Companhia poderá, por

ª

deliberação da Assembleia Geral, ser impulado aos dividendos mínimos obrigatórios de que trata
'. Í
este Artigo.

Artigo 20 — A Companhia poderá levantar balanços semestrais ou em menor periodicidade, e

com base neles decidir sobre o pagamento de_dividendos intermediários.
Artigo 21 » Por deliberação da Assembleia Geral, a Cdmçianhia poderâdeclarar divldendos à
conta de lucros acumulados ou reservas de lucros, respeitadas as disposições legais.
(Vik .
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Artigo 22 — A Companhia deverá tornar disponível aos acionistas, de fama constante, e

conforme solicitado, todas as informações e documentos necessários para que laçam
considerações fundamentadas relacionadas aos negócios e operações da Companhia, incluindo o

que segue:

(i)

dentro de 60 (sessenta) dias contados do fim de cada semestre, fornecer aos acionistas

demonstrações linanceiras não auditadas da Companhia relativas ao respectivo
período e os resultados atualizados para o exercicio, além de outras informações
financeiras que possam ser solicitadas por qualquer dos acionistas; e

(ii)

tão logo disponíveis e. em qualquer hipótese. até o prazo de 120 (cento e vinte) dias

contados

do término

do

exercício

financeiro,

fornecer

a cada

acionista

as

demonstrações financeiras auditadas pelo auditor independente da Companhia,

Transferência de Ações

Artigo 23 — Os acionistas não poderão vender. transferir, alienar. ceder, onerar ou gravar
qualquer parcela de suas ações da Companhia ou qualquer direito inerente a elas, ou permitir que

referidas ações venham a estar sujeitas a qualquer ônus ou de outra torma reduzir os riscos
_ inerentes a tais ações por meio de operações de hedging ou outras espécies de derivativos.

Qualquer transferência que venha a contrariar o disposto neste Artigo ou qualquer outra
disposição desta seção será considerada nula e inelicaz e não terá qualquer efeito, salvo para os
terceiros de boa-fé.

:

Liquidação

Artigo'24 — A Companhia entrará em liquidação nos casos prevrstos em lei, ou por deliberação da

as respectivas remunerações.

'

i

,
'

,“

l

Disposições Finais _

,
. ,
. , .
ll
Artigo 25 — Os Acionistas elegem o Foro de Brasilia,'Distrito Feªrxal, para dirimirkquaisquer
conllitos decorrentes do presente Estatuto Social.:
'

' '

;
'

s‘

\

“« \/

*

(

J\‘,\ '
Erro! Nome dc prnpriedadc a.» documento desconhecido.,
Processo 391.001.152/2013 Vol I (12534917)

.

,

x,

‘
SEI 0391-001152/2013 / pg. 103

\J

is

É

instalará o Conselho Fiscal, para o período da'llqmdação, elegendo seus membros e lixando—lhes

(>,

Assembleia Geral, que estabelecera a lorma da liquidação. elegerá o quuidante e, se for o caso,

I

I
I
I
I

___—___...
I
2 BFICIU DE NUTAS E PHOTESIU - DF I
I
.AUTEIUICACAB
I
lkg'ten‘hco gsta comme e revruducan/ |
lflel rh onsmal (Le) 6935/94,
I
lArt.6aIlIN)
nmnmmzososmm
IPara (multar acesse: wu. dft.ius.br :
ªzo de Harm de 2013

IMMES MES GMM
mm MDI-:S man P
IDLAYTCN NASCIMENTO

SEI 0391-001152/2013 / pg. 104

Processo 391.001.152/2013 Vol I (12534917)

Fotha:_/ÉLZ/
1,152'2013
Processo nº: 553.99
5
». 263. Bl 6.
a
'
m
u
'
*
a:
ic
Rubr
õeS cºntidas
tuto Social serão regulados delas Cisocsiç
Artigo 26 — Os casos omissos neste Esta

na Lei das Sociedades por Ações e demais disposições legais e regulamentares que lhes forem

aplicáveis.

Mesa:

QCristiano
_ > ”‘4
ok
Presidente

Uu szLw ‘
X

Maria deêátima Râende
Secretária
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\\

à\

,
W
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ANEXO II

A ATA DE ASSEMBLEIA GERAL DE CONSTITUIÇÃO
REALIZADA EM 07 DE MAIO DE 2012

BOLETIM DE SUBSCRICÃO DO CAPITAL SOCIAL DA INFRAMERICA
CONCESSIONÁRIA DO AEROPORTO DE BRASÍLIA S.A.

Capital Subscrito:

RS 1.000,00 (mil reais).

Capital Integralizado:

R$

100,00 (cem reais).

neste ato integralizados pelos

subscritores em moeda corrente nacional,
Capital a Integralizar:

R$ 900,00 (novecentos reais).

Número de Ações Subscritas:

1000 (mil) ações ordinárias nominativas sem valor nominal.

Preço Unitário de Emissão:

Rs 1.00 (urn real) por ação emitida.

Aprovação pela Assembleia Geral de Constituição
realizada em 07 de maio de 2012

Cristiano
casado,
mecânico,

KokI

brásiÍeiro,

engenheiro
portador
da

Cédula de Idenhdade FIG nº
3.229.000—7 SSP/SP, inscrito
no Cadastro NacionaI da
Pessoa Físicas do Ministério
da Fazenda (CPF/MF) sob o

500
«

FIS 50,00 em
' moeda corrente
» nacionaI

R$ 450.00

nª
197.435.828—04.
com
domicílio na Cidade de
Barueri, Estado de São
Paulo. na Alameda Araguaia.
nº 3571, Centre Empresarial
Tamboré, CEP 05455-000
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Gerson de Mello Almada,
brasxleiro.

]

divorciado.

É

‘

'

l

1

1 engenheiro químico, portador

: da Cédula de Identidade RG
nª
.

4.408.755

*

SSP/SP,

‘

Inscmo no CPF/MF sob o nª

;

673.907.068-72,

com

Sºº

_
RS 30 OO

:

'

R$ Lºº

CO gags: |

* domicílio na Cidade de
Barueri.

Estado

de

'

São

,

Paulo, na Alameda Araguaia,

.

nª 3571. Centro Empresarial
' Tamboré. CEP 06455-000

R5 ªªº'ºº

' “ª

&
w

:
Total

1.000

I

R$ 1,00

R5 100.00

R3 900.00

Mi
»

C\

.

Cristiano

_ _ _“ __
ok

MarªãUãke atlçn'lâª ezende

Presidente

Secretária

%

.
(

:

«W

/

UK

L,,—

' Cristiano KoR

2.362;. '

X

Gerson de Mello Almada

RCI
a-“
JUNTAALCOMEnºos“ xs.Guam: se
2

,mespears, DE ,,.051201
ªªª
/ 95:32:0qu ªºªªªªª'“
mmam no
Em?“ ª“ a “38332?s SIA
INF RALIaéchDCEO
uªm BRW
AEROPO
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ANEXO III
A ATA DE ASSEMBLEIA GERAL DE CONSTITUIÇÃO
REALIZADA EM 07 DE MAIO DE 2012

Comprovante de depósito no valor de 10% do capital social da Companhia no
Banco do Brasil S.A.

l"
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INFRAMÉRICA CONCESSIONÁRIA DO
AEROPORTO DE BRASÍLIA S.A.
CNPJ/MF n“ 15.559082/0001-86
NIRE 53300013837

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA
EM 24 DE MAIO DE 20l2

DATA HORA E LOCAL: Em 24. 05.2012, às 12h00, na sede social da INFRAM'ÉRICA

CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE BRASÍLIA S..,A localizada na Cidade de
Brasilia, Distrito Federal, no Setor Comercial Norte, Quadra 04, Bloco “B" 100, Salas 1301 e
1301M (parte). Centro Empresarial Varig,, Asa Norte, CEP 707l4—000 (“Companhiaa").
QUORUM: acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia.

413311111 alagrpuag grain: s

i

:,ngâggx2 Waldmansada a publicação de edital de convocação em virtude da presença de

fºa'bionlslasf
ajªm-l'
r
ao a totalidade do capital social da Companhia, nos termos do artigo
de 15 cie-dezembro de 1976,: alterações posteriores ("LS—A")
1:355 1§4°
1d.eu‘1.ﬁbci.uu 322.135 11.11112111‘1: 31
EIO: i- 011311 1:1 Gil

,

Mªgª gr‘jlhemeﬁgafrancisco José de Siqueira; Secretáúoer. Alvaro Luis Fleury Malheiros

WMIBYGI UMM3301‘? 1111':
em

n: 3

S NA ASSEMBLEIA E AUTENTICADOS: (i) Boletim de Subscrição
de INFRAMÉRICA Participações SA.; (ii) Boletim de Subscrição de INFRAERO— Empresa
Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária; e (iii) Estatuto Social alterado e consolidado,
autenticados pela mesa Diretora, identificados, respectivamente, como Documentos 1, II e III, e
arquivados na sede social.

DELIBERAÇÓES: Todas tomadas por unanimidade de votos:
a)

foi aprovada a lavratura desta ala na forma sumária cómo faculta o §1° do art 130 da

LSA;
b)

,

, _

- -. 11

foi aprovada a alteração do endereço social para a G' '

Aeroporto Internacional de Brasilia — Presidente Jus.

..

e Bras1lia, Distrito Federal, no

b:Kubitscl1ck, Área especial s/nª,

Lago Sul, CEP 71608-900. Facea deliberação.do i_tem anterior, o Artigo 2“ do Estatuto
Social da Companhia passa a vigorar com a seguinte redação: ”Artigo 2ª— A Companhia
[em sua sede e fora na Cidade de Brasília, Distrito Fériérlul no Aeroporlo Internacronal

"

:;

,1—17

i

./

l'

,

__ ._ -_.—_ ~_._._._...._1
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de Brasília » Presidente Juscelino Kubitschek, Área especial s/nª, Lago Sul, CEP 71608900"
e)

foi aprovada a cessão da totalidade das ações de emissão da Companhia, de titularidade
dos acionistas fundadores, o Sr. Cristiano Kok, brasileiro, casado, engenheiro mecânico,

portador da Cédula de Identidade RG nº 3.229.000—7 SSP/SP, inscrito no Cadastro
Nacional da Pessoa Física do Ministério da Fazenda (“CPF/MF") sob o nº 197.438.828—
04, com domicílio na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Alameda Araguaia, nº
3571, Centro Empresarial Tamboré, CEP 06455-000 e o Sr. Gerson de Mello Almada,
brasileiro, divorciado, engenheiro químico, portador da Cédula de Identidade RG nº
4.408.755 SSP/SP, inscrito no CPF/NH= sob o nª 673.907.068-72, com domicilio na

Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Alameda Araguaia, nº 3571, Centro
Empresarial Tamboré, CEP 06455-000, que se retiram do quadro acionário da Companhia,
à INFRAMERICA PARTICIPAÇÓES S.A., sociedade anônima fechada, inscrita no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (“CNPJ/MF") sob o nº

13.428.969/0001-35 e com seus atos societários arquivados perante a Junta Comercial do
Distrito Federal (“JCDF”) sob o NIRE 5130001178], com sede na Cidade de Brasilia,
Distrito Federal, no Setor Comercial Norte, Quadra 04, Bloco "E", 100, Salas 1301 e
ªºerngúy-Empresarial Varig, Asa Norte, CEP 70714-00 (“INFRAMÉRICA”), que

'

'na sociedade
ue (a) a'Companhia foi criada com o propósito específico de receber
INFRAMERICA, na qualidade de Acionista Privado (nos termos do item

“Ágªtª; ÉQLeilão nº 2/2011), e INFRAERO — Empresª Brasileira de
Infraestrwura 'ªi-oporhrária, empresa pública instituída nos termos da Lei nª 5.862, de
' A IIEJZÉÁY .7 ªida Administração Indireta do Poder Executivo, vinculada à Secretaria
Mªttª?“ %%
iª.—___..DS

owCiJili da Presidência da República, inscrita no CNPJ/MF sob o n.
4-0, com seus atos constitutivos arquivados perante a J'uma Comercial do

Distrito Federal sob NIRE 53500000356, em sessão de 12/06/73, com sede no Distrito
Federal, na cidade de Brasília, na Estrada Parque Aeroporto, Setor de Concessionárias,

Lote 5 - Edifício Sede (“INFRAERO"), com o ﬁm de associarem-se por meio desta

Companhia,

que será responsável pela execução

do Contrato

de

Concessão

(“Concessionária") e que (b) a INFRAMERICA cumpriu com os termos e condições do
item 6.2.8 do Edital, mediante apresentação à AGENCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO
CIVIL (ANAC) de garantia de execução, consubstanciada no titulo denominado

APÓLICE SEGURO GARANTIANº 01-0775—0162319, emitida pela J. MALUCELLI
SEGURADORA S/A, no valor de R$ 266.732,000,00 (duzentos e sessenta e seis milhões
e setecentos e trinta e dois mil reais), com inicio da vigência em 25 de maio de 2012 e
término em 25 de maio de 2013, a INFRAERO foi convocada a ingressar na Companhia,
mediante a subscrição de 119.l92.990 (cento e dezenove milhões, cento e noventa duas
mil, novecemas e noventa) novas ações de emissão da Companhia;

considerando que o capital social'encontra-se totalmente integralizado, foi aprovado o
* aumento do capital social da Companhia no valor de'R$ 243250.000,00 (duzentos e
quarenta e três milhões, duzentos; cinquenta mil reais), ou seja, de R$ 1.000,00 para R$

vb

?
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243.251.000,00 (duzentos e quarenta e três milhões, duzentos e cinquenta e um mil reais),
mediante a emissão de 243150.000 (duzentas e quarenta e três milhões, duzentas e
cinquenta mil) ações ordinárias escritutais e sem valor nominal, tendo o preço de emissão
de cada uma das ações, no valor de RS 1,00 (um real), ﬁxado conforme o estabelecido no

art, 170 da LSA. As ações emitidas são subscritas e integralizadas conforme Boletins de

Subscrição constantes dos Documentos I e 11. A Acionista INFRAMÉRICA renuncia
expressamente ao seu direito de preferência” na subscrição de Ações em favor da
INFRAERO, nos termos do Art. 171, 56" da Lei 6.040/76;
»

face a deliberação do item anterior, capu! :: o Parágrafo 2“ do Artigo 5° do Estatuto Social
da Companhia passam a vigorar com a seguinte redação: "Artigo 5ª— O capital subscrifo
é de R$ 243. 251.000, 00 (duzentas e quarenla e !rês milhões, duzentas e cinquenta e um
mil regis), dividido em 241251.000 (duzentas e quarenla e três milhões, duzentas e
cinquenla e uma mil) ações ordinárias, escritural“: e sem valor nominal. (..) Parágrafo 2"

- Da capital subscrita, enconlra-se inlegralizado a montªnte de R$ R5 24.325.100. 00
(vinte e quatro milhões, trezentos e vinle e cinco mil e cem reais), devendo o

remanescente, no valor de RS R$ 218.925.900.00, ser integralizado em ate' 22 (vinte e
dois) meses contados da emissão da ordem de serviços peIa ANAC, ria/arma do Contrato
de Cancessãa a ser/irmado entre a ANAC e a Concessionária. "

"'" «(1

l 311 013111
glãªãºfiºg 12 or gprovada')fa' reformulação da estrutura da administração da Companhia, com criação do

Gºlliwºgs 3155; 1Q
'

_

,

éliiãªã'eª'
1n1‘

istração tendo sido eleitos como primeiros membros do Conselho de

daCompanhia, para mandato de 2 (dois) anos, permitida a reeleição: a) o

WESr'.\Joiaoﬁfﬁ‘ﬁmeslSobrmho brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de

”WI-”“3”"ªia” ' , jRQ5h1‘527s.592-4 - SSP/SC, inscrito no CPF/Ml“ sob o nº 157512.269-37,

"'

com mim
na ua Tenente Silveira, nº 94, 7° andar, Cidade de Florianópolis, Estado
“Dªlvªgªgª?
ªlª-“(%
13,1, EP 88. 010-300, designado Presidente do Conselho de Administação;
MMM iam? mom—ó lide Mello A1mada,brasileiro, divorcmdo, enºcnhetro químico, portador
“__—dmdmgmidade RG nº 4.408.755 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº
673.907068-72, com domicílio na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Alameda
Araguaia, nº 3571, Centro Empresarial Tamboré, CEP 06455-000; (e) 0 Sr. Martin
Francisco Antranik Eurnekinn, argentino, empresário, solteiro, portador do Documento

Nacional de Identidade nº 26.769376, residente e domiciliado na Cidade de Montevideo,
na República Oriental do Uruguai, na Rua Tomás de Temnos 1107, Apartamento 1502,

designado Vice-Presidente do Conselho de Administração; (d) o Sr. Pablo Ezeguiel
Barrenecheª, argentino, empresário, casado, portador do Documento Nacional de
Identidade nº 21.496.064, residente e domiciliado na 'Cidade de Buenos Aires, na

República da Argentina, na Rua Honduras. 5663; (e) o Sr. MW,

brasileiro, contador, casado, portador da Cédula de Identidade RG nº 802.251 SSP/DF,

[
1

í

inscrito no CPF/MF sob o nº 334.859.761-72. residente e domiciliado na Cidade de
Brasilia, Distrito Federal, SMPW Quadra 17, Conjunto 10 Lote 05 Casa B — Núcleo
Bandeirante; e (l) o Sr. Ronei Saggioro Glanzmann, brasileiro, casado, economista,
portador da Carteira Nacional de Habilitação CNH nº 751046532-DF, inscrito no CPF sob
,( o nº 030.787.576-84, residente e domiciliado na Cidade de Brasilia, Distrito Federal,

=

. -s
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SQSW 104 Bloco A Apto. [04. Os membros do Conselho de Administração
permanecerão no exercicio de seus cargos ate' a investidura dos novos membros eleitos.

Os Conselheiros eleitos, presentes nesta'Assembleia, declararam, sob as penas da lei, que
(i) aceitam a indicação ao cargo, (ii) não estão impedidos, por lei especial, de exercer a
administração de sociedades empresárias; (iii) não foram condenados por crime
falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia

popular, a fé pública ou a propriedade ou a pena criminal que vede, ainda que
temporariamente, o acesso a cargos públicos; (iv) não estão condenados a pena de
suspensão ou inabilitação temporária aplicada pela Comissão de Valores Mobiliários
(CVM) que os tomem inelegíveis para os cargos de administração de companhia aberta; e
(v) possuem reputação ilibada, nos termos do Parágrafo? do art, 147 da Lei 6404/76, e
tomarão posse de seus cargos em ate' 30 (trima) dias contados desta data, em termos
lavrados em folhas apartadas, que serão transcritos no livro próprio tão logo este seja
'averbado pela Junta Comercial do Distrito Federal. Tendo em vista a recente constituição
da Companhia, a Companhia ainda organizará eleição do membro do Conselho de
Administração a ser escolhido por seus empregados, nos termos do Parágrafo Único do

_ oi fixada a remuneração mensal individual máxima de cada um dos

!
l
1
|
l
l
i
I
!l
I
r

iii - OTPIÍOMZ õfããégn'ãrokgã'ô Conselho de Administração em R$ 9,000,00 (nove mil reais);
'
UAGA
:» nae atingirá!
_
,
.
wd . nstalação do Conselho Fiscal, para funcronamenlo permanente, tendo srdo
âmembros, que deverão permanecer em seus cargos até a próxima
]! Ordinária da Companhia: (a) Sr. Luiz Felige de Souza Alves,
.
Sã .
id.aui.?it—H.unr

bfdêiierrdzte'as'adãtponador da Cédula de identidade RG nª 03794097-0, inscrito no
Agﬁmmpmns‘, 08.392307-53, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro,

Mlﬂﬁsﬁd‘cz: . Edelimeiro, na Rua Engenheiro Ataulfo Coutinho, n“ 10l, apartamento 701,
Nºªh“) efetivo; e Fábio Nemoto Matsui, brasileiro, casado, ponador da
“ *
MEME—í,
Cédula de identidade RG nº 1689lll9, inscrito no CPF/MF sob o nº 132.870.118-20,
residente e domiciliado na Cidade de São Paulo: Estado de São Paulo, na Av, Moaci, nº
2042, como seu suplente; (b) João Clarindo Pereira Filho, brasileiro, casado, advogado,
portador da Cédula de Identidade RG nº l4.473.823, inscrito no CPF/MF sob rrº
045249428-15, residente e domiciliado na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na
Alameda Brasil, nº 254 - Alphaville Residencial il, como membro efetivo; e &
Clarindo Pereira Júnior, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de identidade

RG nª 667153 ~ SSP/DF, inscrito no CPF/MF sob o nº 086.735.378-35 e na CAB/SP sob
o nª 166702, residente e domiciliado na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na
Alameda Cauaxi 399, apto 303, CEP 06454-020, como seu suplente; e (c) Carlos Alberto
Pacheco de Lima, brasileiro, casado, coritador, portador da Cédula de identidade RG nº

14776/0-8 CRC/DF, inscrito no CPF/MF sob () nº248,l l 1.571-68, residente e domiciliado
na Cidade de Taguatinga, Distrito Federal, na Rua 10 Cháca'ra 176 Casa 24, Vicente Pires,
como membro efetivo; e Keite de Sousa Viana Prazer ,brasileira, casada, contadora,
portadora da Cédula de identidade RG nº 1.383.612 SSP/DF, inscrita no CPF/MF sob o n°
578.808.911-53, residente e domiciliada na Cidade de Gdará I, Distrito Federal, Q] 8

"Conjunto U Casa 65, como seu suplente. Os membros do Conselho Fiscal permanecerão
5 k'no exercicio de seus cargos ate' a investidura dosnovos membros eleitos.]
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Os membros do Conselho Fiscal eleitos e seus suplentes, presentes nesta Assembleia,

declararam, sob as penas da lei, que (i) aceitam a indicação ao cargo, (ii) não estão
impedidos, por lei especial, de exercer a administração de sociedades empresárias; (iii)
não foram condenados por crime falimentar, de prevan'cação, peita ou suborno, concussão,
peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade ou a pena criminal que
vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; (iv) não estão condenados a
pena de suspensão ou inabilitação temporária aplicada pela Comissão de Valores
Mobiliários (CVM) que os tornem inelegíveis para os cargos de administração de
companhia aberta; (v) possuem reputação ilibada, nos termos do Parágrafo?“ do art. I47
da Lei 6404/76 e (vi) cumprem com os requisitos determinados pelo caput do Art. 162 da
Lei 6404/76, e tomarão posse de seus cargos em até 30 (trinta) dias contados desta data,
em termos lavrados em folhas apanadas, que serão transcritos no livro próprio tão logo
este seja averbado pela Juma Comercial do Distrito Federal. Foi fixada a remuneração
mensal individual máxima de cada um dos membros do Conselho Fiscal em R$ 1.000,00

(hum mil reais);
i)

'

foi aprovada a reformulação geral do Estatuto Social, já considerada a alteração da
estrutura da administração da Companhia mediante a criação do Conselho de
Issando o Estatuto Social, alterado e consolidado, a vigorar com a
oonstanteno Documento Ill
1

ia - mmm" 3 15%;: a Ú l
..

‘51 5 9w

W ',mewá r
m
.
ENGERRAiVmN'ITO iLAVRATURA. APROVA ÃO E ASSINATURAS: Nada mais

.

iºl-ªª”-Íit'º,'“'hfi75n'ª$,a:segªçtãdo, Sr Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e,
comoiiuiguém se manifestou, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário a lavratura
Ad
ªfã?"
310, a qual, reaberta a sessão foi lida, achada conforme, aprovada pela

ng

qsrpresenles e assinada Assinnluras. Mesa: Francisco José dc Siqueira,

————P«resrdeme-drMese—Alvaro Luis Fleury Malheiros, Secretário da Mesa.

CERTIDÃO

Confere com a original lav fa'da em livro próprio

,

l

[K ,. Ux yí—Éª ªk
/'_

Presidente da Assc‘lnb eia .
Érancàqzséde Siqu'&. É

,.P-

*

. u

,Secrela'no da Assembleia
I_/ÁlvaroLuis Fleury Malheiros

JUNTA COMERCIAL DO DISTRITO FEDERAL

“"—ª csanncoo 1151:1157no ew woe/im sosn- zaizcascosr
_
S; Pwlocclcz 12105900 ;,DEzs/nazoiz
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INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO

AEROPORTO DE BRASÍLIA S.A.
CNPJ/MF nº [5.559.082/0001-86
NIRE 53300013837

LISTA DOS ACIONISTAS PRESENTES NA ASSEMBLEIA GERAL EXTRORDINÁRJA
REALIZADA EM 24 DE MAIO DE 2012

ACIONISTAS
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Cristiano Kak
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INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA D0

AEROPORTO DE BRASÍLIA S.A.
CNPJ/MF nº 15.559082/0001-86
NIRE 53300013837

DOCUMENTO l LIDO NA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA
'EM 24 DE MAIO DE 20|2

BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO
1.

Subscritor: INFRAMÉRICA PARTICIPAÇÓES S.A., sociedade anônima fechada
com sede na Cidade de Brasília, Distrilo Federal, no Setor Comercial Norte, Quadra
O4, Bloco “E”, 100, Salas 1301 e 1301M, Centre Empresarial Varig, Asa Norte, CEP

70.714-000 inscrita no CNPJ/MF sob nº 15.428,969/0001-35 :: com seus atos

societários arquivados perante a JCDF sob NIRE 5330001 3781 , neste ato devidamente
representada por seus representantes legais.

10. - {11237025}.EgmNgichrH‘ﬂéagéﬁ's subscritas: 124057.010 (cento e vinte e quatro milhões cinquenta e

oesubgvisg º É”; :(Esêtçef '10

ações ordinárias, cscrituraís, sem valor nominal.

(WWW-”B 1“.

li

3. TM

a

c ' ão: R$ 124.057.0l0 (cento & vime e quatro milhões, cinquenta e

ezfreais), tendo sido o montante de R$ 12.405.701,00

16

ideal,.áibitww :“

'

(doze milhões, .

EWaÉoêéãloãl'ePl—crinco mil e setecentos e um reais) integralizado nesta data, em moeda
“WWE gggsalõo, no valor de R$ “1.651.309,00 (cento e onze milhões, seiscentos

15113131 éﬁéiﬂ
__

WWW-ªª 0m

"hl"

m mil, trezentos e nove reais), a ser integralizado em ate' 22 (vinte e
editados da emissão da ordem de serviços pela Agência Naciona] de

Aviação Civil - ANAC, na forma do Contrato de Concessão & ser firmado entre a
ANAC e a Concessionária.
Brasília, 24 de maio de 2012

Documento [ lido na A'ssembleía Gera] Extraórdinária

realizada em 2

12912
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INFRAMÉRICA CONCESSIONÁRIA DO
AEROPORTO DE BRASÍLIA S.A.
CNPJ/MF nº 15559.082/0001-86
NIRE 53300013837

i

DOCUMENTO ll LlDO NA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA
EM 24 DE MAIO DE 20l2

BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO

: m g'zªaºtª we“ v ; -

..
,,
'
INÁRAERO— Empresa Brnsilcira de Infraestrutura Aeroportuária,.
'a instituída nos termos da Lei nº S.,862 de 12. 1272, entidade da
%;
33ng
% “Alb“ 'e'
E
lEH J.
13151513 Indireta do Poder Executivo vinculada à Secretana dc Aviação Civil
i wdant.”bdem"5354351I’mugpﬁ [dªda República, com sede no Distrito Federal, na cidade de Brasilia na
E's'tm'dePâx-quêíleroporto, Setor de Concessionárias, Lote S - Edifício Sede CEP
l
I
”5599809;
ta no CNPJ/MF sob o n 00.352294/0001- 10 neste ato representada
Mlamnosçcemg o's

Estatuto Social.

MSAMJH man; an» a»;. E3!

2.

Número de ações subscritªs: 119.192990 (cento e dezenove milhões, cento e noventa

e duas mil e novecemas e noventa) ações ordinárias, escriturais, sem valor nominal.

m

l
l
l

Valor total de subscricão: R$119.192.990,00.(cento e dezenove milhões, cento e
noventa e dois mil & novecentos :: nóventa reais), 'tendo sido o montante de R$
ll.9l9.299,00 (onze milhões, novecentos e dezenove mil e duzentos e noventa e nove
reais) integralizado nesta data, em moedajnacíonal, e o saldo, no valor de

R$ 107.273691,00 (cento e sete milhões, duzentos e Setenta e três mil e seiscentos e
noventa e um reais) a ser integralizado em até22 (vime e dois) meses contados d

_

.
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emissão da ordem de serviços pela Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC, na
formª do Contrato de Concessão a ser firmado entre a ANAC e a Concessionária,

Brasilia, 24 de maio de 2012

n[raestrutura Aeroportuária
\ "
' '“—à

fmwm aw («M
PP. Mauro Roberto Pacheco de Lima
Diretor Financeiro

I
I
I

l
I
I

5g (113m ocçmento II lido na Assembleia Geral Extraordináriª
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Alva/ro Luís Fleury Malheiros
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INFRAMÉRICA CONCESSIONÁRIA D0

. AEROPORTO DE BRASILIA S.A.
CNPJ/MI: n°15.559.082/0001—86

NIRE 53300013837
DOCUMENTO III LIDO NA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA
EM 24 DE MAIO DE 2012

.
ESTATUTO SOÇIAL DA
VIERICA CONCESSIONARIA DO AEROPORTO
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DE BRASILIA S.A.
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Capítulo]
Óenominação, Sede, Objeto Social e Duração

c uma sociedade anônima de propósito específico, de capital fechado,
regida por este Estatuto Social 1: pelas disposições legais que lhe forem aplicáveis, em especial
pela Lei nº6.404, de 15.12.1976 e suas alterações posteriores (“Lei das Sociedades por
Ações“).

Artigo 2“ — A Companhia tem sua sede e foro na Cidade de Brasília, Distrito Federal, no

Aeroporto Internacional de Brasilia — Presidente Juscelino Kubitschek, Area especial s/nº,
Lago Sul, CEP 71608-900.
Paráarafo Único — A Companhia poderá abrir,-transferir e feChar filiais, escritórios e sucursais
em qualquer lugar do território nacional, por deliberação do seu Conselho de Administração,
observado o disposto neste Estatuto Social e nas disposições legais cabíveis,

Artigo 3° — A Companhia tem por Objeto social específica e exclusivamente: (a) a prestação de
serviços públicos para a ampliação, manutenção e exploração_ de infraestmtura aeroportuária

' (do Aeroporto Internacional de Brasilia denominado Presidente Juscelino Kubitschek,
localizado em Brasilia, Distrito Federal, e do respectivo complegto aeroportuário, tal com!

'

;

. _
'
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definido no Contrato de Concessão objeto do Edital de Leilão nº 2/2011 (“Contrato de
Concessão") a ser celebrado com Agência Nacional de Aviação Civil — ANAC (“ANAC"); (b)
constituição de subsidiárias integrais para a execução de atividades compreendidas no seu
objeto, que se recomende sejam descentralizadas; (c) promover a importação de bens e
serviços necessários à execução de atividades compreendidas no seu objeto; e (d) o exercicio
de outras atividades afins ou correlatas ao seu objeto social.

Artigo 4“ — A Companhia terá prazo 'de duração indeterminado, observado o disposto em
Acordo de Acionistas da Companhia.

Capítulo 11
Capital Social e Ações

Arrigo 5" — O capital subscrito é de R$ 243,251.000,00 (duzentos e quarenta e três milhões
duzentos e cinquenta e um mil reais), dividido cm 243251.000 (duzentas e quarenta e três
milhões, duzentas e cinquenta e uma mil) ações ordinárias, escrjturais e sem valor nominal.

« .

'!

“(' n

19

g

_

,

_

,

_

‘3 B'ãªãº ÉaãágªngiÉzªrPriri-ieirã — I A Companhia esta autonzada a aumentar o capital social,
osaubowst %dependenternetitêfdõxirêfonna estatutária, na fon-na do art. l68 da 'Lei de Sociedades por

_

"m :; é?,tàrãWªtfilàtg'gtgggls 483,718,000,00 (quatrocentos e oitenta e três milhões, setecentos e
, detoittílmilàfe'a'isàlííãfu'déliberação da Assembleia Gcml, mediante a emissão de novas ações

lª!-ª'”'”“?'Wdftfãiãitêªªâãbmfríaãivas e sem valor nominal.
Éºª—Ç'fªo capital subscrito, encontra-se integralizado o montante de R$

_

ªçeçjâuatro milhões, trezentos e vinte c cinco mil e cem reais), devendº o

Menwwnmmlorde RS 21892530000, scr integralizado em até 22 (vime c dois) meses
contados da emissão da ordem de serviços pela ANAC, na forma do Contrato de Concessão a
ser firmado entre a ANAC e a. Concessionária.
Parágrafo Terceiro ~ Nos casos em que o aumento de capital social resulte em diluição da
participação de qualquer dos acionistas, a fixação do preço de emissão das ações deverá,
preferencialmente, observar o critério do patrimônio líquido constante do inciso II, § lª, do art.
170, da Lei 6.404/76.
Parágrafo Quart — Se qualquer dos acionistas discordar da adoção do critério estabelecido no
parágrafo terceiro, o preço de emissão das ações será fixado observando-se o seguinte
procedimento:
' ' (a) O Conselho de Administração , a pedido'doªacionista que discordar, indicará 3
(três) instituições financeiras ou empresas especializadas na prestação de

—

serviços de avaliação e correlatos, reconhecida nacionalmente neste campo de
atividade, no prazo de 15 (quinze) dias;

,

",

]“,

'11
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(b) O acionista discordant: deverá, no prazo de ate' 07 (sete) dias a contar da data
da comunicação da indicação do Conselho, escolher uma das 3 (três)
instituições indicadas pelo Conselho; e

(c) A empresa ou instituição escolhida pelo acionista discordantc deverá, no prazo
de até 30 (trinta) dias contados da sua contratação, apresentar um laudo de
avaliação para cálculo do preço de emissão das ações (“Laudo de Avaliação“).
Parágrafo Quinto — O acionista que discordar do laudo de avaliação deverá. no periodo de até 7
(sete) dias após o recebimento do laudo, notiticar os demais acionistas e o avaliador,
detalhando os motivos da sua discordância. O avaliador terá 10 dias após o recebimento da
notificação para modificar ou confirmar o seu laudo original, devendo notificar os acionistas
nesse período acerca da sua conclusão. Após tal revisão, 0 Laudo de Avaliação será
considerado final & vinculante para a determinação do preço de emissão de ações da

Companhia,

Parágrafo Sex! — As emissões e colocações de ações e debêntures conversíveis em ações
serão realizadas com observância do direito de preferência assegurado aos acionistas,

conforme disciplinado pelo artigo 171 da Lei das Sociedades por Ações, dentro do limite do

r—-———ea 'm-a :
i

iG - mammf'amof
« J

i

mgubgum

:

a

T ln

an; ra o

&“

i

, I
estBãtvedada a Companhia a emissão de ações preferenciais ou partes

=º“ ‘éﬁsﬁéﬁaﬁasegjé‘klfggﬁgde bônus de subscrição.

l

.

thlliiàêôíõlíººílººíªill!

l id.?»táitrd.VAtrtigUEGVljFNUUQ"iªlifsocial (: representado exclusivamente por ações ordinárias e cada ação
dará d' ito a uirivo'to nªzis
I!
. deliberações dos acionistas nas Assembleias Gerais.
arma EEVJA EUR.
M13931 UAW! EgllUJYR .
[IMAM]?! mamas“ WYAJJI

l
l

Capítulo lll
Da Administração

Seção I
Dn Assembleia Geral
Artigo 7º — A Assembleia Geral,.que é o órgão“ deliberativo da Companhia, reunir-se-á
ordinariamente uma vez por ano :, extraordinariamente, quando convocada nos termos da lei
.12' ,
_. ' ; ~.
ou deste Estatuto.
Parászrafo Primeiro — As deliberacôcsha Assembleia;Geral]serão tomadas por maioria de

lotes.
ú

I

'Parázrafo Seggndo — A Assembleia Geral só poderá deliberar assuntos da ordem
constantes dos respectivos editais de convocação. ._

' '.

x
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Artigo 8° — A Assembleia Geral será instalada e presidida por acionista escolhido pelos
presentes, o qual poderá indicar o secretário,

Artigo 9“ -— A Assembleia Geral será convocada na seguinte ordem:
i.
ii.
iii.

pelo Presidente do Conselho de Administração;
pelo Vice—Presidente do Conselho de Administração;
por um dos demais membros do Conselho de Administração, nos casos de ausência

ou impedimento do Presidente e do Vice-Presidente;
iv.

pelas pessoas legalmente habilitadas nos ten-nos da Lei das Sociedades por Ações,

Parágrafº Úníc - As Assembleias Gerais serão convocadas, na forma da Lei das Sociedades

por Ações e, cumulativamente, mediante carta protocolada com aviso de recebimento, fax, ou

por qualquer outro meio eletrônico com comprovação de recebimento, a ser encaminhado a
cada. um dos acionistas da Companhia. A convocação deverá conter data e horário previstos
para realização da Assembleia Geral, pauta e toda documentação suporte, se houver.
Artigo 10 — Compete, privativamente, à Assembleia Geral:
ruas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações

a—rIPSSW3I BMW Mªàªlicêiras;|
,a
,
1531mm m a:

.

.»

s_;1l

l!:eªituir, a qualquer tempo, os membros do Conselho de Administração e
VW:-sagas:
td.?viâltvitm

1 jfiscal;

iv.“ºf Emiliª remuneração dos membros da Diretoria Executiva, do Conselho de
mêqmrggtmçãªo e do Conselho Fiscal;
5113231 Mª a3 1D Mii:
v»
ªÃ ªo? —
r ªs poderão fazer-se representar nas Assembleias Gerais por procurador
constituido há menos de um ano, que seja acionista ou administrador da Companhia ou
advogado,

Artigo 12 — A Assembleia Geral deliberará sobre as matérias previstas na Lei das Sociedades
por Ações, bem como, as previstas neste Estatuto como de sua competência, sendo ceno que as
matérias abaixo arroladas não poderão ser aprovadas sem que haja consentimento expresso e
por escrito da TNFRAERO e sem quetenham sido previamente discutidas e aprovados pelo
Conselho de Administração, nos termos do Artigo 17:
i.
ii.

alteração no capital social autorizado, ou a redução do capital social;
alteração do Estatuto Social : dª Companhia,.“ com exceção das alterações

decorrentes de aumento de capital social;
l
i
_,

\111.
iv.

ª

. _
. .
_
. :
decisao de Irqurdaçao da Companhia,
;
formação de qualquer parceria, consórcio joinl, venture ou empreendimento
similar,
)
&
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v.

operação de fusão, cisão, transformação, incorporação de ações e cisão parcial da

vi.

Companhia;
contratação de qualquer endividamento que não seja vinculado à realização dos
investimentos previstos no Plano de Exploração Aeroportuária (PEA).

Parágrafo Únic » Qualquer manifestação de veto por parte da INFRAERO deverá ser
devidamente justificada“.
[

.
Seção II
Dos Orgãos de Administração
Subseção I
Dns Disposições Gerais
Artigo 13 — A Companhia será administrada por um Conselho de Administração e uma
Diretoria, com os poderes conferidos em Lei e por este Estatuto Social.
Parágrafo Primeiro _— A remuneração anual global dos membros do Conselho de
Administração, Conselho Fiscal e dos Diretores será fixada anualmente pela Assembleia Geral,
e
de Administração deliberar sobre sua respectiva individualização.
lil - DirJTUFH 3 PNF-331531313“ S
l
0 ªª ' a'râ afo1 e d .— Çsrmembros do Conselho de Administração e os Diretores tornarão posse
(mubniiiﬁgag lenngsnilg‘mﬂdasﬁomedades por Ações, e observarão os requisitos, impedimentos,
º??? & EFPonsabilidades contemplados na referida Lei
Clem:
1d. ant .3151).qu.

w, \ iuanI

»EV

Parágãfdlíl'e'rourõ=* Aiiinvestidura nos cargos far-se-á por termo lavrado em livro próprio,
ªªªi'lâaºuâãlàêmlâªêiiº' empossado, dispensada qualquer garantia de gestão

1113131 01113311111311?
“WW aw:

WEE leadminisuadores permanecerão em seus cargos ate' a posse de seus

sucessores.

Subseção ll
Do Conselho de Administração
Artigo 14 — O Conselho de Administração e' composto por até 7 (sete) membros, eleitos e
destituíveis pela Assembleia Geral, com mandato de Z (dois) anos, permitida a reeleição.

Parágrafo Primeir — A INFRAMERICA e a INF " ERO elegerão os membros do Conselho
de Administração, proporcionalmente à suas participações no capital social votante da
Companhia
Paránrafo Segundo — Em qualquer hipótese deve ser assegurado: (i) à acionista
_,INFRAMÉRICA o direito a eleger a maioria dos membros do Conselho de Administração (ii)
à acionista INFRAERO (: direito a eleger ] (um) membro, qualquer que seja sua participk ão
14

/
l

:
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societária na Companhia; e (iii) aos empregados da Companhia o direito a eleger 1 (um)
membro, nos termos do Parágrafo Único do Artigo [40 da Lei das Sociedades por Ações.
Parágrafo Terceiro — A cada Conselheiro será conferido direito a 01 (um) voto nas
deliberações das Reuniões do Conselho de Administração. Todas as deliberações do Conselho
de Administração serão tomadas por votos favoráveis de, no minimo, 04 (quatro) membros do
Conselho de Administração, observadas as disposições do Acordo de' Acionistas da
Companhia, não se Cºmputando os votos em branco. O Presidente ou o Vice-Presidente do
Conselho de Administração, em caso de ausência do Presidente, terá voto de mincrva
(qualidade) em empate em quaisquer deliberações do Conselho de Administração
Parágrafo Quãº - Na Assembleia Geral que eleger os membros do Conselho de
Administração será escolhido o Presidente do Conselho de Administração e o Vice—Presidente,

devendo este substituir o primeiro em suas ausências ou impedimentos, bem como no caso de
vacância.
Artigo 15 - No caso de vacância dos cargos de membro do Conselho de Administração, será
imediatamente convocada a Assembleia Geral para eleição dos substitutos, cujo mandato
vigorará até o término dº mandato dos substituidos.

"_—
A
iil ~ Ol?3TBíli 3 WDM EG 1.111111 ª.
cf: MªrgªParágrªfolfrúcô
-'J

-(

!

Em crise de necessidade o Acionista que tiver indicado o membro vacante
01c nselheiro para substitui-lo, até a realização da próxima Assembleia

11111111111111"Iaiá?“
Geral.

_
ml e;, ;
10'.ur.mu. m :99
“
1x“
rtigo 1:60’: Q tmselhixde Administração reunir-se-á, ordinariamente, ao menos uma vez por
trimeãwª %trãoWÃmente, sempre que convocado na forma deste Estatuto Social
MINE" UMAS 2301!] A ºl
lm

it"“MSJC'IOOEL

l

Viriﬁﬁfa'gﬁﬁéﬁdﬂly.433ionvocagﬁes para as reuniões do Conselho de Administração sempre
everao ser eitas por escrito a cada membro do Conselho de Administração com antecedência
minima de 15 (quinze)dias, por carta entregue a cada um dos membros, em mãos, ou por meio
de fax, mensagem eletrônica (e-mails) sujeita a confirmação, ou carta registrada com aviso de
recebimento, dispensada a aludida fon-nalidade em caso de concordância de todos os membros,

o que deverá restar consignada na respectiva Ata de Reunião. As matérias a serem incluídas
nas pautas das reuniões do Conselho de Administração devem ser disponibilizadas aos
conselheiros,juntamente com a documentação para a análise.
Parágrafo Segundo — As convocações conterão, além da data, hora e local da reunião, breve
descrição das matérias da ordem do dia, dispensada a convocação nas reuniões em que se
verifique a presença fisica ou remota, nos “termos dos Parégrafos Quinta e Sexto, abaixo, da
totalidade dos Conselheiros
,
_ _
Parágrafo Terceiro — Poderá, excepcionalmente, ser reduzida a antecedência mínima de

?

convocação, na hipótese de realização de reunião objetivando a continuidade de discussões de
materias incluídas na ordem do dia, porém não deliberadas em reuniões anteriores, desde que
presentes os mesmos conselheiros presentes na reunião anterior . _
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Earáarafo Quarto — As reuniões do Conselho de Administração serão convocad
as
ordinariamente por seu Presidente e, extraordinariamente, por seu Vice-Presidente ou por,
no
mínimo, quatro outros membros do Conselho de Administração, e serão instaladas
com

quorum minimo de metade mais um da totalidade de seus membros, observados os Parágrafos
Quinto e Sexta, abaixo.
Parágrafo Quin! — As reuniões do Conselho de Administração poderão ser realizadas
por
conferência telefônica, vídeo conferência ou por qualquer outro meio de comunicação, sendo
facultada ainda, aos membros do Conselho de Administração, a manifestação na reunião por

meio da submissão prévia de voto por escrito ao Presidente. As reuniões realizadas em
observância aos termos deste Parágrafo serão consideradas como realizadas entre os presentes.

Parágrafo Sexto — Serão válidos os votos proferidos pelo Conselheiro que estiver participando,
por meio remoto, da Reunião do Conselho de Administração e que forem entregues por

Conselheiro presente a Reunião, desde que o Conselheiro que estiver participando da Reunião
, ___—pameMmMeaha-encaminhado seu voto por fax, email ou qualquer meio eletrônic
o de
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" Fiªção, is deliberações ue não tiverem efeitos sobre terceiros serão ar uivadas
8 . ,
q.
,
.
q

._ e“ Q Stº-W.pa_,

J, 1-. mo cb
') n " ”(mm
.ao .
Hªº
,d‘eumabiiﬁrﬁg

a“. ispcnsado (: arquivamento no registro do comercio,

, me

, vT
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.

.

,

_

matérias preVistas em lei e pelo presente Estatuto Socrai, a deliberação

acercaÍ—das :'se'giii'ntes matérias tica reservada à competência exclusiva do Conselho de
AdW/ªmçêmmmmg afirmativo de, pelo menos, 4 (quatro) membros presentes, ainda que
deâgªãªããªs Quinto c Sexto, acima, entre elas:

(i)

eleger e destituir os membros da diretoria da Companhia, podendo ainda fixarlhc
as atribuições básicas;

(ii)

fixar a remuneração individual dos administradores respeitado o valor global anual
fixado pela Assembleia Geral

(iii)

aprovar a abertura, transferência ou extinção de qualquer filial,
'agência, escritório ou quaisquer outros estabelecimentos em nome da
Companhia em qualquer parte do território nacional;

(iv)

fiscalizar a gestão dos Diretores, examinar, a qualquer tempo, os livros e papéis da
companhia, solicitar informações,, sobre contratos celebrados ou em via de
celebração, e quaisquer outros atos; ' '

(v)

examinar a conveniência de solicitar a convocação da assembleia geral quando
'

julgar conveniente;

4
(vi)

manifestar-se sobre o relatório da administração e as contas da Diretoria;

16
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(vii)

aprovar o Plano de Negócios (“Plano de Negócios“), bem como qualquer alteração
posterior;
aprovar o orçamento anual (“Orçamento Anual"), bem como qualquer alteração
posterior;

(viii)

(ix)

aprovar a realização de qualquer despesa ou investimento que não faça parte do
Plano de Negócios ou do Orçamento Anual da Companhia, com valor superior a
15% (quinze por cento) do valor do Patrimônio LíqUido da Companhiª, apurado no
último balanço levantado;

(x)

l
l

aprovar toda e qualquer despesa, investimento ou celebração de contratos de
engenharia ou de prestação de serviços constante do Orçamento Anual ou do Plano
de Negócios, sempre que houver variação igual ou superior a 15% em relação ao
valor aprovado no Orçamento Anual ou no Plano de Negócios;
'

eyiamente, a celebração de contratos de natureza comercial pela
, n . :
.
.
. .
ªl - ÚTPÉlTllllij BMW Ef OFÉanÍna,
gue não estejam prevrstos no Plano de Negocros ou no Orçamento

i

omnhgtªªgl f; 91“: T & “ '

|

«MEU-?º :91)

|

I

.

&,“un envolvam montante superior a _lS% (quinze por cento) do valor

too

e ao patrimônio liquido da Companhia, apurado no último balanço
spladamente ou em conjunto de atos da mesma natureza realizados

.

.

10.155

| idaerttwimw maze

l

nur'nmesmo'exercicio social;
« are! a"? ªí:
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amaﬁuﬁmgviameme,
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I
I

mamas DIME?

”de

a

qualquer

contratação

tipo

financiamento

dos

termos

contratado

e

pela

(xiii)

nomear ou trocar a entidade responsável pela realização de auditoria externa da
Companhia;
'

(xiv)

celebrar qualquer contrato, acordo, arranjo ou compromisso com qualquer parte
relacionada dos acionistas dos acionistas, ou alterar ou adilar qualquer deles;

(xv)

deliberar sobre a programação das Chamadas de Capital dentro do limite do capital
autorimdo, sempre que referida chamada se mostrar necessária ao desenvolvimento
das atividades da Companhia, nos termos do Art. Sºl e parágrafos seguintes do

(xvi)
'

., '

&

de

modificação

dire não esteja previsto no Plano de Negócios ou Orçamento Anual

presente Estatuto;e

É

e/ou

' '

venda, transferência ou alienação de ativos da Companhia, seja por meio de uma
única operação ou por uma série de operações, interrelaoionadas ou não, exceto

pela alienação de ativos não mais necessários oun'úteis na condução dos negócios da
Companhia pelo seu justo valor de mercado. «

I.-

“x
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Artigo 18 — As matérias constantes dos incisos (xiii), (xiv) e (xvi) do artigo anterior não
poderão ser aprovadas sem o consentimento expresso e por escrito da Infraero,
independentemente do voto dos Conselheiros por ela indicados.

Parágrafo Primeiro - A manifestação de voto por parte da Infraero, em qualquer hipótese,
deverá ser devidamente justificada.

I
Parágrafo Segundo — Na hipótese do inciso (xiv) do artigo 17 esta prerrogativa somente
poderá ser exercida em operações fora dos termos e condições de mercado.

Artigo 19 —- Todos os Conselheiros terão amplos poderes de fiscalização, podendo, a qualquer
tempo, mediante solicitação à Diretoria, pedir esclarecimentos, ou solicitar

quaisquer

documentos relativos à Companhia,sendo certo que todas as infomações ou documentos
fornecidos aos conselheiros representantes do acionista controlador, deverão ser fornecidos cm

igual posição, ao conselheiro da INFRAERO, 15 (quinze) dias antes das deliberações.
Bazáorafo-Úniov—Os—se uintes documentos permanecerão à disposição dos acionistas na sede
i
|
|
I

:

KI - Etgﬁﬂiyqiquﬁig'l

&”,an Áiâràçqldçfn , ugpi nisms e/ou de'voto firmados entre os acionistas da Companhia; e

(Mªlªi) chumerí, ? ““la'tivgds
, :- quaisquer programas de opções de compra de ações, títulos ou

Wii—9

loresç w lfiqu‘s de emissão da Companhia.

| 1d.eui.áit-i?.uw :s

|I
|
|
|

%]"(iã co ralos i'm-nados entre a Companhia e suas partes relacionadas;

- _ Vf ,

Artiºo
e

Lªhºáêionísta

FRAERO e o(s) membro(s do Conselho de Administração por ela

nomeado(ª) genoma '?abster-se de votar com relação à aprovação de qualquer aditamento,
ﬂmﬁiﬁw W?
I! execução do Contrato de Concessão.

L

Artigo 21 - Os membros do Conselho de Administração deverão aprovar um Código de Ética

e Comportamento com o objetivo de estabelecer as regras de confidencialidade,
comportamento, impedimentos e responsabilidade aplicáveis ao Conselho de Administração.

Parágrafo Únic - Os membros do Conselho de Administração deverão aprovar também os
seguintes documentos: regimento interno para o conselho de administração; regimento interno
da Companhia; e código de ética empresarial

&
:
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Subseção III
Da Diretoria

Artigo 22 - A Diretoria da Companhia será composta por até 05 (cinco) membros, eleitos e
destituiveis a qualquer tempo pelo Conselho de Administração, ao qual caberá definir as
atribuições e funções especificas de cada Diretor, com base no Regimento Intenio a ser
elaborado e aprovado pelo Conselho de Administração.,
Paráºrafo Primeiro — A indicação dos Diretores pelo Conselho de Administração deverá levar
em consideração o conhecimento técnico e a reputação da pessoa a ser indicada.
Parágrafo Segundº — A Diretoria não é um órgão colegiado, podendo, contudo, reunir-se, a
pedido de qualquer Diretor, para tratar de aspectos operacionais c assumes de interesse da
Companhia.
Pªágrafo Terceir

— O mandato dos membros da Diretoria será de 02 (dois) anos, sendo

r" ._,__._..._.-..._....._

permitida a reeleição. Vencido o mandato, os Diretores continuarão no exercício de seus
a ' a ,gssgdganvos
eleitos.
F..—MP
_
,
V. - mmo?'l 3 Fªll)“'C' 131” C

!

“tubªrãº?
=Ea:=,,igiaíêu
Epi caso de impedimento permanente ou renúncia de qualquer dos
_
=. , &)??th
,

epib
m,.esn

Sida Diretonvdurante (: mandato pam o qual foi eleito, caberá ao Conselho de

1:1 But. moi-w
Parágrafdººuinw
ºsinembros da Diretoria terão direito a remuneração a ser definida e
ﬁxadﬁgmdeliﬁ
gs Conselheiros tomada em Reunião do Conselho de Administração
Rªldi?“ MME 236119“V

”KW—ªª ºgiªªÃÉtrÉfona'ê o órgão de representação da Companhia, competindo-lhe, através de
'_—'_se.us
memEros ou de procurador(es) nomeado(s) nos termos do Parágrafo Segundo do Artigo
24 deste Estatuto, praticar os atos necessários à administração e à condução dos negócios
sociais da Companhia, quais sejam indicados por lei ou por este Estatuto Social, podendo,
observados os termos deste Estatuto Social, representa-la perante terceiros, em juízo ou fora
dele, e perante qualquer autoridade pública c órgãos governamentais federais, estaduais ou
municipais; exercer os poderes normais de gerência; assinar documentos, escrituras, contratos
e instrumentos de crédito; emitir c cndossar cheques; abrir, operar e encerrar contas bancárias;
contratar empréstimos, concedendo garantias, adquirir, vender, onerar ou ceder, no todo ou em
parte, bens móveis e imóveis.
—

Artigo 24 - A prática dos atos mencionados no artigo acima dar-se-á mediante a assinatura de
02 (dois) Diretores agindo em conjunto ou mediante assinatura _dequalquer diretor agindo em
conjunto com 01 (um) procurador nomeado noà'termos do Parágrafo Segundo abaixo.
. Paraºrafo Primeiro — A representação da companhia perante órgãos públicos, incluindo
I vexemplificatiihamente autoridades fiscais cm nivel federal, estadual e municipal, Cartórios dª
;“ Registro de Títulos e Documentos Notas e de Imóveis e Juntas Comerciais, para fins d/
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requisição de certidões, apresentação de declarações, solicitação de relatórios de restrições e
requisições dependerá da assinatura de apenas 0] (um) Diretor ou 01 (um) procurador
nomeado nos termos Parágrafo Segundo abaixo.
Parágrafo Segund — As procurações “ad negolia" serão sempre outorgadas em nome da
Companhia por instrumento público ou particular, assinado por 2 (dois) Diretores e contendo
poderes específicos que serão aprovados previamente pelo Conselho de Administração. E os
mandatos deverão especificar obrigatoriamente a sua duração, que não poderá ser superior a
I (um) ano, e os fins a que se vinculam os poderes outorgados. As procurações “adjudicia”,
que poderão ser por prazo indeterminado, serão outorgadas por 02 (dois) Diretores.

Parágrafº Terceir — É expressamente vedada qualquer nomeação de proourador(es) da
Companhia através de instrumentos ﬁrmados ou outorgados por qualquer procurador da
Companhia.
Parágafo Quan —- É expressamente vedado a qualquer procurador da Companhia receber
poderes para dispor de bens da Companhia ou de obriga-la a contratar empréstimos e/ou
financiamentos,
?"“"ª""*-“'"'““—"ª“"

*_*—M

_
.
_
1G _ mg3mg§r3igua55ﬂ SEOIEXmessameme vedados, sendo nulos c inoperantes
com relação a Companhia,

DÍ-Wo'w
“
—ÉCÍT“
g ªto
ªº33351119 que'rnPWeto
ji r, pro cud
ra or ou emprega d o, q ue a en vie
0 v rem em obngaçoes
' “
ªªm'jãx étiê &;negojxgsíoigtoperações estranhas ao seu objeto social, tais como Danças, avais,
endossos
u v'u'erf“ ' rantias em favor de terceiros.

, mm: a _ itfgif...wlªãi
.
..
..
.
_r
. '. xi.» “set Huang:
N am it KitigátZÉS-Momreto d» devera apresentar, periodicamente, ao Conselho de Admmistraçao,
rela?!» ',

Ewgâªªlárçªmemáúª : demais relatórios gerenciais, com detalhamento dos

% %%Pª. ml _ 11 mente incorridos em comparação ao previsto no Orçamento Anual,
Gºiânia? OWSMC'ZM tt,. 3!
Seção III

Do Conselho Fiscal

Artigo 27 - A Companhia terá um Conselho Fiscal permanente, composto por 03 (três)
membros titulares e igual número de suplentes, com mandato até a Assembleia Geral ordinária
seguinte à de sua eleição, podendo ser reeleitos.
Parágrafo Primeír

— A INFRAERO terá direito a eleger, 01 (um) membro titular e seu

respectivo suplente no Conselho Fiscal. .
Parágrafo Segund — O Conselho Fiscal será. instalado pea Assembleia Geral, a quem
f competirá deliberar sobre seu funcionamento e remuneração.
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Capítulo IV
Do Exercício Social, dos Lucros e Dividendos

Artigo 28 — O exercicio social terá inicio em lº (primeiro) de janeiro e terminará em 31 (trinta
e um) de dezembro de cada ano.

Parágrafo Primeir — Ao final de cada exercício social, a Diretoria fará elaborar, com
observância aos preceitos legais pertinentes, as seguintes demonstrações financeiras:
(a) balanço patrimonial;
(b) demonstração do resultado do exercício;
(c) demonstração das mutações do patrimônio líquido;
(d) demonstração dos fluxos de caixa;
(e) demonstração do valor adicionado; (:
(0 notas explicativas às demonstrações financeiras.

.

Parágrafo Segundo — Juntamente com as demonstrações financeiras do exercício, o Conselho
de Administração apresentará à Assembleia Geral Ordinária a proposta de destinação a ser
dada ao lucro líquido, com observância ao disposto neste Estatuto e na lei.
As demonstrações financeiras anuais da Companhia serão

”ln « UlêBTl'â'bã

ªaiditaªas por auditores independentes registrados junto à Comissão de

cswbgiªmªmª
%%, qbJi osªqçlhidos entre empresas dc auditoria de grande porte e renome nacional
(Wleírntemacionaªtom_í'eputação ilibada e com experiência em auditoria em empresas de grande

pºde,"

' “

td.?ui,. J‘i’hii. uw

a.‘

Artigot29-—— Do“ esul do do exercício, efetuadas a dedução para atender aos prejuizos
acumrplaggê EMAPEEWSER para o imposto sobre a renda, a Diretoria, mediante audiência do
Gamenanetx???s'tiâçao, proporá a seguinte destinaçãoa Assembleia Geral:
WES 0711111111.,
i,
ii.
iii,
iv,

cinco por cento para a constituição da Reserva Legal ate' que o seu montante alcance
vinte por cento do capital social,
vinte e cinco por cento do lucro líquido ajustado, apurado em cada exercicio
social, no minimo, para pagamento da remuneração aos acionistas;
formação de reserva para contingências, caso haja necessidade, por proposta do
Conselho de Administração; e
constituição de reserva de lucros a realizar, se for o caso, na fon-na prevista pela Lei das
sociedades por Ações.

Parágrafo Primeir — O valor dos juros sobre o capital próprio pagos pela Companhia poderá,
por deliberação da Assembleia Geral, ser imputado aos dividendos minimos obrigatórios de

que trata este Artigo.

'

Parágrafo Segund — Os prejuízos eventualmente acumulados podem ser deduzidos, o capital

social: na forma prevista no art. 173 da Lei nº 6.404. de 15 de dc'zemliro de 1976.

i
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Parágrafo Terceir — A Assembleia Geral decidirá o destino do lucro líquido
remanescente,
nos termos da lei.
Artigo 30 — A Companhia poderá levantar balanços semestrais ou em menor periodic
idade, e
com base neles decidir sobre o pagamento de dividendos intermediários.
Artigo 31 - Por deliberação da AssembleialGeral, a Compªnhia poderá declarar dividend
os à
coma de lucros acumulados ou reservas de lucros, respeitadas as disposições legais.
Artigo 32 — Salvo deliberação em contrário da Assembleia Geral, os dividendos serão
pagos
dentro de 60 (sessenta) dias contados da data em que tiverem sido aprovados.

Artigo 33 — A Companhia deverá tomar disponivel aos acionistas, de forma constante,
e
conforme solicitado, todas as infomações e documentos necessários para que
façam
considerações fundamentadas relacionadas aos negócios e operações da Companhia,
incluindo

o que segue:
(i)
dentro de 60 (sessenta) dias contados do fim de cada semestre, fornecer aos acionist
as
demonstrações financeiras não auditadas da Companhia relativas ao respectivo período e
os

70 _ mamã???

I

osªtgç . ,. _ s para o exercicio, além de outras infomações financeiras que possam ser

0 A J Sãlrbrtatdas pqugalquerllos acionistas; c

!

nsmbnwm e eu; “,

l
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veis e, em qualquer hipótese, até o prazo de 120 (cento e vinte) dias

'“
’1 corliáãifslªêoí
. _
V m ' ".we???
exercicio ﬁnancciro, fornecer a cada acionista as demonstrações

_

'| "'ª-ª""m'º 'Éahºêerasau
._. ,, . dàs'» " io auditor independente da Companhia.
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Capítulo V
Da Transferência de Ações

Artigo 34 — Salvo estipulado em sentido Contrário pelos acionistas no Acordo de Acionistas e
disposto no Contrato de Concessão, os acionistas não poderão vender, transferir, alienar,
ceder,

onerar ou gravar qualquer parcela de suas ações da Companhia ou qualquer direito inerente a
elas, ou permitir que referidas ações venham a estar sujeitas a qualquer ônus ou de outra forma
reduzir os riscos inerentes a tais ações por meio de operações de hedging ou outras espécies de
derivativos,
Parágrafo Únic — Qualquer transferência que venha a contrariar o disposto neste Artigo ou
qualquer outra disposição desta seção ou do Acordo de Acionistas será considerada nula e

ineficaz e não terá qualquer efeito, salvo para os terceiros de- lapa—fé.
I

Artigo 35 — Sem prejuizo às restrições e condições [aqui Éirevistas, se quaisquer terceiros

/adquirirem o controle da Companhia ou da INFJKAMERICA, 'a'vlíNFRAERO poderá exercer
!

seu direito de venda conjunta (“Tag/11mg"),

“

f
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Parágrafo Primeiro — Nesta hipótese, a INFRAERO terá o direito de vender todas suas ações
em conjunto com as ações representativas do controle da Companhia, observados os mesmos
prazos, condições e preços.
Parágrafo Segundo — A violação ao disposto neste Artigo ensejará na nulidade da aquisição. do
controle da Companhia.
I

Parágrafo Terceiro — O acionista alienante deverá comunicar à ÍNFRAERO a proposta de
venda das ações representªtivas do controle da Companhia ou do Acionista Privado,
especificando prazo, condições c preços das ações.
Parágrafo Quarto — A INFRAERO terá o prazo de 30 (trinta) dias para manifestar sua intenção
de adesão integral na alienação de suas ações. No caso de adesão, o acionista privado somente
poderá vender suas ações juntamentecom as ações da INFRAERO, respeitadas as mesmas
condições.

Artigo 36 — O Acionista Privado deverá sempre manter a titularidade do controle da
Companhia.
.

.

Xl ' Dlgíãllãq, 33351339 8ng 19 &

'

_.

i

J
l
Bambªm“ 9 Sup creio: s12: 03%le

,
Capitulo VI
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Da Liquidação

( .*,i

nu “ vaivém-mani
_
, . _
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ﬁklcjgmpanhxa entrara em liquidaçao nos casos prewstos em iC],

“_thuêrtjgo

,

_

ou por deliberaçao

da Assên'lBlÉraºGÉi—ãl', We estabelecerá a fomia da liquidação, elegerá o liquidante e, se for o
ºªSºAIWÉEÉR ªgªsªlho Fiscal, para o período da liquidação, elegendo seus membros (:
ãWõilhbâ
' : remunera ões.
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Capitulo VII
Solução de Conlrovérsias

Artigo 38 — A Companhia, seus acionistas, administradores e membros do Conselho Fiscal
envidarão seus melhores esforços para resolver de boa-fé e de acordo com seus mútuos
interesses todo e qualquer conflito decorrente.”nu relacionado a este Estatuto Social e/ou

'

qualquer documento relacionado.

Parávrafo Primeiro — Caso não seja possível chega:-"a uma solução satisfatória do conflito em
30 (trinta) dias corridos, os acionistas submeterão a arbitragem-final e vinculatória toda e
ll qualquer controvérsia oriunda ou relacionada a este Estatuto Sotial e/ou a qualquer documento
[\j’elacionado,
f
.,
.
‘. . l
f»
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Parágrafo Seºundo — A arbitragem deverá ser instituída e conduzida pela Câmara de Comércio
Internacional (International Chamber of Commerce - “ICC") e de acordo com as Regras de
Arbitragem da CCI em vigor na época da arbitragem, exceto se tais regras tiverem
sido
modificadas por força deste Estatuto Social. ou por acordo mútuo dos Acionistas,

Parágrafo Terceiro — A arbitragem deverá ser decidida por um painel de três árbitros, sendo um
indicado pelo Acionista Privado e um indicado pela INFRAERO, cabendo aos árbitros assim
indicados indicar o terceiro árbitro que presidirá o tribunal arbitral. Caso os árbitros não
cheguem a um acordo com relação à indicação do terceiro árbitro dentro de quinze dias
corridos, tal indicação caberáà CCI.

Parágafo Quan — A arbitragem terá lugar na Câmara de Comércio Internacional — CCI, na
cidade de Brasilia/DF.

Parégafo Quint — A arbitragem será conduzida em português e todos os proccdimcntos,
ordens, comunicações, documentos, evidências e decisão ﬁnal serão apresentados em
português.

___-..Mã-Í-n-Qualquer decisão do tribunal arbitral será considerada vinculativa, ﬁnal e
l
l
l
l
l

l3 - DlE3TU§iaa mm; É m5 dos acionistas.
uma otima.
I

maltratªm ew si:-7.93 Sieg nur-MUN
.
.
.
. .
reºtãlà'iá ‘af ese ' oªªÃ'Ajé'a emissão da decisão ﬁnal arbitral, cada actomsta será responsável

pelos,-seus
:“
vm»,

:

l m.;“.miimºnom

Ávgiyggiçustos e despesas incorridos na arbitragem (inclusive despesªs e

admmqiqslh'azoáveis). Tais custos e despesas deverão ser suportados, ao ﬁnal,

pelos piõbribs %“ioiii'sfaâ na proporção das atribuições determinadas a cada um pela decisão
fmalnzbmaleam Bun '

ll

WII—lim mmª ªªâíâyêlj

l
I

—
' es da instituição do procedimento arbitral, os acionistas poderão
recorrer ao Poder Judiciário para a obtenção de medidas cautelares ou liminares, quando a
obtenção delas for essencial para assegurar à requerente a efetivação de quaisquer direitos
previstos neste Estatuto Social e outros documentos relacionados. Para quaisquer medidas
judiciais cabíveis, os acionistas elegem o foro de Brasília/DF, Brasil, com exclusão de
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

|___

Parágrafo Nono — A necessidade de requerer em juizo medida cautelar ou qualquer outro

remédio na forma prevista acima não é inconsistente com a eleição de um tribunal arbitral nem
deve ser entendida como renúncia a arbitragem.

'

Paráºrafo Décimo — Esta cláusula arbitral estásujeita à LeiiBrasileira, bem como o mérito da

]]
l,

arbitragem.

?

' ,.
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Capitulo VIII
Disposições Finais

Artigo 39 — A Companhia deverá observar as disposições de Acordo de Acionistas
devidamente fumado pelos acionistas e arquivado na sede social da Companhia, na forma do

artigo 118 da Lei das Sociedades por Ações.

Artigo 40 — Os órgãos admizúslralivos e deiiberativos da Companhia deverão observar as
disposições constantes do Edital

do leilão, bem como do

Contrato de

Concessão,

especialmente em relação às matérias que dependam dc prévia autorização da ANAC.
Artigo 41 — Os casos omissos neste Estatuto Social serão regulados pelas disposições contidas
na Lei das Sociedades por Ações e demais disposições legais e regulamentares que lhes forem
aplicáveis.

-

Documento Ill lido na Assembleia Geral Extraordinária
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INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO
AEROPORTO DE BRASILIA S.A.
CNPJ/MF nª 15.559.082/0001-86
NIRE 53300013837
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 05 DE JULHO DE 2012

DATA, HORA E LOCAL DA REUNIÃO: realizada no dia 05 de julho de 2012, às
15h00, na sede social da INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AEROPORTO DE
BRASILIA S.A.. localizada na Cidade de Brasília. Distrito Federal, no Aeroporto

Internacional de Brasilia —- Presidente Juscelino Kubitschek, Area especial s/nº. Lago
Sul, CEP 71608-900 (“Companhia")
1. MESA: A Reunião foi presidida pelo Sr. José Antunes Sobrinho e secretarlada
pelo Sr. Ronei Saggioro Glanzmann.
CONVOCAÇÃO: A convocação prévia da Reunião {oi realizada nos termos do
Artigo 16 do Estatuto Social da Companhia. com o envio de mensagem
eletrônica (e-mail) a todos os membros do Conselho de Administração da
Companhia. no dia 20 de junho de 2012. com recebimento confirmado por

todos os Conselheiros
PRESENÇA:

Presente

a

totalidade

dos

membros

do

Conselho

de

Administração (presencial ou remotamente).

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre (i) destituição dos atuais Diretores da
Companhia. o Sr, Cristiano Kok. brasileiro, casado. engenheiro mecânico,
portador da Cédula de Identidade RG nº 3229.000-7 SSP/SP. inscrito no
Cadastro Nacional da Pessoa Físicas do Ministério da Fazenda (CPF/MF) sob

o nº 197 438.828-04. e 0 Sr. Gerson de Mello Almada, brasileiro, divorciado.
engenheiro químico. portador da Cédula de Identidade RG nº 4.408.755

SSP/SP. inscrito no CPF/MF sob o nº 673.907068-72. ambos com domicilio na
Cidade de Barueri. Estado de São Paulo, na Alameda Araguaia. nº 3571.
Centro Empresarial Tamboré: CEP 06455-000: (ii) nomeação, eleição e posse
dos Diretores da Companhia; e (iii) determinação da remuneração provisória
Individual dos Diretores, membros do Conselho de Administração e dos
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membros do Conselho Fiscal da Companhia, conforme limite máximo aprovado
em Assembleia Geral de Acionistas da Companhia. realizada em 24052012,

arquivada pela Junta Comercial do Distrito Federal em sessão de 28.05.2012.
sob nº 20120390051. nos termos do Artigo 17, (ii) do Estatuto Social: e (iv)
outros assuntos de interesse do Conselho de Administração.

DELIBERAQÓES: Colocada a matéria em discussão e posterior votação, toi
aprovado. por unanimidade:
Foi aprovada a destiturção dos atuais Diretores da Companhia, 0 Sr. Cristiano

Kok e o Sr. Gerson de Mello Almada;

(ii)

Foi aprovada a eleição dos 03 (três) membros que irão compor a Diretoria da
Companhia, tendo sido eleitos pelos Conselheiros. o (i) Sr, José Antunes

Sobrinho, brasileiro. brasileiro. casado. engenheiro civtl, portador da Cédula
de Identidade RG nº 5275 592—4 — SSP/SC, inscrito no CPF/MF sob o nº
157 512289-87, com domicilio na Rua Tenente Silveira. n“ 94, 7° andar.
Cidade de Florianópolis. Estado de Santa Catarina, CEP 88.010600. para o
cargo de Diretor sem designação especifica: o (li) Sr. Antonio Luiz Droghetti
Neto, brasileiro. separado, economista. portador do RG nº 9302.288-8

SSP/SP. inscrito no CPF/MF sob o nº 013.905 008/61. residente na Rua Dona
Elisa Pereira de Barros 133. Jardim Europa, Cidade de São Paulo. Estado de
São Paulo. CEP 01456-000, para o cargo de Diretor sem designação
especifica, e 0 (iii) Sr. Santo Benin Neto. brasileiro. divorciado. geólogo.
portador da Cédula de Identidade RG nº 3.592.620 — SSP/SP, inscrito no

CPF/MF sob o nº 392.508.498-34. com domicílio na SHIN, QL 06. Conjunto 05,
Casa 01. Lago Norte. Cidade de Brasilia. Distrito Federal, CEP 71520—055.
Todos os membros ora eleitos exercerão o mandato até a Assembleia Geral
Ordinária da Companhia. a ser realizada tempestivamente em 2015.

Os Diretores ora eleitos declaram, sob as penas da lei. que (i) aceitam a
indicação ao cargo, (ii) não estão impedidos. por lei especial. de exercer a
administração de sociedades empresárias; (iii) não foram condenados por
crime falimentar, de prevaricação. peita ou suborno. concussâo, peculato.
contra a economia popular. a fé pública ou a propriedade ou a pena criminal
que vede, ainda que temporariamente. o acesso a cargos públicos: (iv) não
estão condenados a pena de suspensão ou inabilitação temporária aplicada
pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) que os tornem inelegíveis para os
cargos de administração de companhia aberta: e (v) possuem reputaçã l
ilibada. nos termos do Parágrafo 3ª do art 147 da Lei 6,4304176.

/
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Os Diretores eleitos tomaram posse de seus cargos nesta data. mediante a
assinatura de termos de posse lavrados em folhas apertadas. comprometendo—
se a transcreve-los, oportunamente no Livro de Atas de Reunião de Diretoria.

(iii)

Em continuidade, foi aprovada remuneração mensal individual dos Diretores.

membros do Conselho de Administração e dos membros do Conselho Fiscal
da Companhia, respeitando o valor máximo aprovado em Assembleia Geral de
Acionistas da Companhia, realizada em 24.05.2012. arquivada pela Junta

Comercial do Distrito Federal em sessão de 28.05.2012. sob nº 20120390051,
nos termos do Artigo 17. (ii) do Estatuto Social, sendo (i) RS 1.000.00 (mil
reais) mensais para cada um dos Diretores: (ii) R$ 1.000,00 (mil reais) mensais
para cada um dos Conselheiros de Administração; e (iii) R$

500.00

(quinhentos reais) mensais para cada um dos Conselheiros Fiscais.

Os valores da remuneração dos Diretores. membros do Conselho de

Administração e dos membros do Conselho Fiscal foram fixados de forma
provisória. em razão de a Companhia estar ainda na fase pré-operacional.
sendo que tais valores poderão ser revistos futuramente.

6. ENCERRAMENTO LAVRATURAx APROVAÇÃO E ASSINATURAS: Nada
mais havendo a ser tratado. o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela
quisesse fazer uso e. como ninguém se manifestou. foram suspensos os
trabalhos pelo tempo necessário a lavratura desta aia no livro próprio. a qual,
reaberta a sessão, foi lida, achada conforme, aprovada pela unanimidade dos

presentes e assinada. Assinaturas. Mesa: José Antunes Sobrinho - Presidente
da Mesa: Ronei Saggioro Glanzmann — Secretário da Mesa. Membros do
Conselho de Administração da Companhia: Srs, José Antunes Sobrinho.
Gerson de Mello Almada, Martin Francisco Antranik Eurnekian. Pablo Ezequiel
Barrenechea, Alvaro Luiz Miranda Costa e Ronei Saggioro Glanzmann.
/

Certifico que a presente é cópia fiel da ata Ia rada ernxlivro proprio.

Í/Ér/afâíoiã 05 de julho de 20

,4/

'

//
/
Jose' Antunes Sobrinho

Presidente
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INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO
AEROPORTO DE BRASÍLIA S.A.

CNPJ/MF nª 15.559,082/0001-86
NIRE 53300013837

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 04 DE DEZEMBRO DE 2012

E
'

.
.

1. DATA HORA E LOCAL DA REUNIÃO: realizada no dia 04 de dezembro de
. 2012, às 09h00, na sede social da INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO

_ "AEROPORTO DE BRASÍLIA S.A., localizada na Cidade de Brasilia. Distrito
federal. no Aeroporto Internacional de Brasilia — Presidente Juscelino
Kubitschek, Área especial s/nº, Lago Sul, CEP 71608-900 (“Companhia"),
2. MESA: A Reunião foi presidida pelo Sr. José Antunes Sobrinho e secretanada

pelo Sr. Luiz Antonio Mano Ugeda Sanches.
3. CONVOCAÇÃO: A convocação prévia da Reunião for realizada nos termos do
Artigo 16 do Estatuto Social da Companhia, com o envio de mensagem
eletronica (email) a todos os membros do Conselho de Administração da
Companhia, no dia 19 de novembro de 2012. com recebimento confirmado por
todos os Conselheiros.
4. DOCUMENTOS

ANALISADOS:

Os

documentos

objeto

de

análise

e

deliberação nesta reunião foram colocados à disposição dos Senhores
Membros do Conselho de Administração
5. PRESENÇA: Presente a totalidade dos membros do Conselho de
Administração, com exceção do conselheiro Ezequiel Barrenechea, que
justificou a ausência
6.

ORDEM DO DIA: Deliberar. apresentar, discutir e obter eventual manifestação

dos Srs. Membros do Conselho de Administração sobre as procurações a
serem outorgadas a membros da Intramenca e da Infraero
7.

DELIBERAQÓES: Colocadas as matérias em discussão e posterior votação,
foi deliberado & aprovado:
(i)

A composrção e a nomeação da Diretoria Executiva. nos seguintes

termos (i) Antonio Luiz Droghetti Neto, brasileiro, separado,
economista, portador do RG nº 9302288 — SSP/SP, inscrito no C F/MF
sob o nº 013.905.008/61. como Diretor Executivo de Coordenaç ; (ii)
Jorge Paulo Rodrigues Del Gaizo, brasileiro. contador, portad r da
1
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cédula de identidade nº 20564433—8. inscrito no CPF/MF sob o nª
103.042,838-78. casado por comunhão parcial de bens, como Diretor
Administrativo e Financeiro; e (iii) Mariano Andrés Mobilia Santi,
argentino, engenheiro aeronáutico. portador do DNI nº 22625146,
inscrito no CPF sob o nº 703.600791-56. casado pela legislação
argentina em regime equrvalente a comunhão parcial de bens, como
Diretor Operacional, decisão por unanimidade:
Para efeito de domicílio dos Diretores será considerado o Aeroporto

Internacional de Brasilia - Presidente Juscelino Kubitschek. Área
especial s/nª. Lago Sul. Brasília — DF. CEP 71608—900;
Os Diretores ora eleitos declaram, sob as penas da lei. que (i) aceitam a
indicação ao cargo; (ii) não estão impedidos. por lei especial. de exercer
a administração de sociedades empresárias; (iii) não foram condenados
por crime falimentar, de prevaricaçâo, peita ou suborno. concussão,
peculato. contra a economia popular. a fé pública ou a propriedade ou a
pena criminal que vede. ainda que temporariamente. o acesso a cargos
públicos; (iv) não estão condenados a pena de suspensão ou
inabilitação temporária aplicada pela Comissão de Valores Mobiliários
(CVM) que os tornem inelegíveis para os cargos de administração de
companhia abena; e (v) possuem reputação ilibada, nos termos do
Parágrafo 3° do an, 147 da Lei 6.404176:
(iv)

Os Diretores eleitos tomaram posse de seus cargos nesta data,
mediante a assinatura de termos de posse lavrados em folhas
apartadas, comprometendovse a transcreve—los. oportunamente no livro

de Atas de Reunião de Diretoria,
(v)

A convalidação das procurações outorgadas na Reunião do Conselho
Executivo de 27 de novembro de 2012, a saber: (i) Antenor Pereira de
Araújo para operação do Sistema Hotran; (ii) Antonio Erivaldo Sales
para Superintendência do Aeroporto. (iii) Caio Marcelo Cruz da Cunha
para Gerente Comercial: (iv) Cleralno de Andrade e Silva para Gerente
de Manutenção: (v) Josmário de Brito Alves para Gerente de
Operações: (vi) Manoel Rodrigues da Silva Neto para Gerente de
Segurança Operacxonal; (Vil) Marcos Francisco Ferreira da Trindade
para Gerente de Logística de Cargas, (viii) Marcos Willian de Souza
para Gerente de Segurança da Aviação Civil. (ix) Rodrigo Aguiar de
Castro para procurador da Diretoria; (xi) Luiz Antonio Mano Ugeda
Sanches para procurador da Diretoria, e (xii) Wilman Sanchez Moitinho,
para procurador da Diretoria. decusão por unanimidade; e

(vi)

0 emprestimo-ponte para o Aeroporto Internacional de Brasíliª de

R8300.000.000,00 junto ao BNDES, decisão por unanimidade.

\

>“

\
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8.

ENCERRAMENTO. LAVRATURA APROVAÇÃO E ASSINATURAS: Nada

:"máis havendo a ser tratado. o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela
.;aw'sesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foram suspensos os
trabalhos pelo tempo necessário a lavratura desta ata no livro próprio, a qual,
"reaberta & sessão foi lida. achada coníorme aprovada pela unanimidade dos
. bêsentes e assinada Assinaturas. Mesa: José Antunes Sobrinho- Presidente

"'m Mesa; Luiz Antonio Mano Ugeda Sanches » Secretário da Mesa, Membros
do Conselho de Administração da Companhia: Srs. José Antunes Sobrinho.
:'. .tâerson de Mello Almada Martin Francisco Amranik Eurnekian Ezequiel
Barrenechea Alvaro Luiz Miranda Costa & Ronei Saggioro Glanzmann
Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio,

José Antunes obrinho
P/esidente

WN

1‘. JUNTA COMERCIAL DO DISTRITO FEDERAL

“fj csmmcennesxsrncs
:zsvnsoaw zovzcamm
moleca» unarmed. (:
122012
Empresa: 5: :I mamas-7
INFRAMERICA CONCESSIONARIA no
AEnoPomo DE BRASILIA S/A
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INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA D0
AEROPORTO DE BRASILIA S.A.
CNPJ/MF nº 15.559.082IOOO1-86
NIRE 53300013837
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2013

1.

DATA' HORA E LOCAL DA REUNIÃO: realizada no dia 30 de abril de
2013, às Shoo, na sede social da INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA D0
AEROPORTO DE BRASÍLIA S.A., localizada na Cidade de Brasilia,
Disiriio Federal, no Aeroporto lntemacional de Brasilia — Presidente
Juscelino Kubitschek. Area especial sinº. Lago Sul. CEP 71608-900 (a
"Companhia").

2.

MESA: A Reunião foi presidida pelo Sr. José Antunes Sobrinho e
secretariada pelo Sr. Luiz Antonio Mano Ugeda Sanches.

a.

CONVOCAçÃO E PRESENÇA: A convocação prévia da Reunião foi
realizada nos termos do Artigo 16 do Estatuto Social da Companhia, com a
envio de mensagem elelrônica (e-maii) a todos os membros do Conselho
de Adminisiração da Companhia, no dia 15 de abn‘l de 2013, com
recebimento conﬁrmado por todos os Conselheiros, Consigna-se que o
Conselheiro. Sr. Pablo Ezequiel Barrenechea, está presents a esta
Reunião por meio remoto, nos tenhos do Artigo 16. § 5". do Estatuto Social
da Companhia.

4.

DOCUMENTOS ANALISADOS: Os documentos objelo de análise e
deliberação nesta reunião foram colocados à disposição dos Senhores
Membros do Conselho de Administração.

5.

ORDEM

DO

DIA:

Deliberarj:

manifestação dos Srs. Me‘rﬁbroédo

!:utir e

obter eventual

inínisiração acerca:

\

5.1.

\ Afastamento, a pedido,:do'
Sr.; S
i .

Neto da Direion'

\fompanhia;
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5.2,

Eleição do Sr,
Companhia;e

5.3.

Outros temas de relevância.

Daniel

Marcos

Ketchibachian

para

a

Diretoria 5a
-- '

DELIBERAQÓES: Colocadas as matérias em discussão e posterior
votação. foi deliberado e aprovado. por unanimidade:

6.1.

0 afastamento da diretoria. a pedido. do Sr. Santo Bertin Neto, brasileiro.

divorciado, geólogo, portador da cédula de identidade nº 3592620
SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 392.508,498-34, com domicilio na
SHIN, QL 06, Conjunto 05. Casa O1. Lago None, Cidade de Brasília.
Distrito Federal. CEP 71520-055.

6.2.

A nomeação do nova membro da Diretoria da Companhia, tendo sido eleito
pelos Conselheiros, o Sr. Daniel Marcos Ketchibachian, argentino,
administrador, portador do DM nº 29.473844, inscrito no RNE sob o nº
V906339-R, inscrito no CPF sob o n“ 703.653,721-37. casado pela
legislação argentina em regime equivalente a comunhão parcial de bens,
como Diretor Comercial. com domicilio no Aeroporto Internacional de
Brasília — Presidente Juscelino Kubitschek, Área especial s/n". Lago Sul.
Brasilia - DF, CEP 71608800;

6.2.1. O Diretor ora eleito declara. sob as penas da lei, que (i) aceita a
indicação ao cargo; (ii) não está impedido, por lei especial, de

exercer a administração de sociedades empresárias; (iii) não foi
condenado por crime falimentar, de prevaricação. peita ou suborno,
concussâo, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a
propriedade ou a pena criminal que vede, ainda que
temporariamente, o acesso a cargos públicos; (iv) não está
condenado a pena de suspensão ou inabilitação temporária
aplicada pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) que o torne
inelegível para os cargos de administração de companhia aberta; e
(v) possui reputação ilibada. nos termos do Parágrafo 3" do art, 147
da Lei 6.404/76: e
'

6.2.2. O Diretor eleito tomou? posse dese'u'fcar
assinatura

de

termoi ~d'e'

possª lailrado.

comprometendo-se a :transcrêvêã'

tá data, mediante a
"llama apart a.
ente no livr
e

Atas de Reunião de Diretoria.
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6.3.
Antunes Sobrinho, como Diretor; (ii) Sr. Antonio Luiz Droghetti,:étgm
Diretor Executivo, (iii) Sr. Jorge Paulo Rodrigues Del Gaizo, como Diietor
Administrativo e Financeiro; (iv) Sr. Mariano Andrés Mobilia Santi, como
Diretor Operacional; e (v) Sr. Daniel Marcos Ketchibachian. como birêtor

Comercial,

:

-

6.3.1. A eleição dos novos diretores ocorrerá até a Assembleia Geral

Ordinária de 2015,
6.3 2. Case haja vencimento dos mandatos antes da Assembleia Geral

Ordinária de 2015, os Diretores atuais continuarão no exercício de
seus cargos até a posse dos novos eleitos, decorrente da
Assembleia Geral Ordinária de 2015, nos termos do § 3" do Anigo
22 do Estatuto da Companhia.

APRESENTAgõES:
7.1.

O Presidente do Conselho. por meio do diretor Del Gaizo. apresentou o
andamento do empréstimo-ponte. bem como o empréstimo de longo prazo

e a carta-fiança. sendo esta última emitida pela Caixa Econômica Federal
— CEF em 24 de abril de 2013.

7,2.

O conselheiro Alvaro solicitou conhecer o plano de contingência para a
Copa das Confederações FIFA. O diretor Mobilia realizou apresentação
sobre as atividades que estão sendo realizadas, incluindo a recepção aos
jogadores na base aérea. os relacionamentos com as autoridades
governamentais, bem como o plano de ação com a matriz de
responsabilidades. O diretor Droghetti reforçou as informações com dados
institucionais, ilustrando as infomações com dados dos comitês de
trabalho que a Companhia participa. O Presidente do Conselho reforçou
que a obra não será paralisada no periodo da Copa das Confederações
FIFA.

l
7,3.

3. Demonstração do

7,4.

ransações com pa es

wnllpresa Brasileir

Processo 391.001.152/2013 Vol II (12535255)

SEI 0391-001152/2013 / pg. 179

e

IELAYTEII MENTO

MN

I 2 unem IE Ham E PI:"
I
!
. A UT E N} l ,.
I
llgtenhtn gªga com, “,ª
I
lflel d) onsmal (Le '
I
hmmm
I
ITJDFTEMM-z
_
I
_
IP a cursulhr -: .- m.tad‘t.aus.br I
I
|
I
I
I

ll de 1m de *!“
I
I MES MES MMM
IEITA RIDES MIM] P H

SEI 0391-001152/2013 / pg. 180

Processo 391.001.152/2013 Vol II (12535255)

(, .

Folha:&
gc

Procczsso nº: 391.00) 62
,208
,
.
Rubrica: &
«Imumn 263.5I6-5"
..,
Presidente do Conselho solicitou que o corpo diretivo da Compra p
produza um estudo opinativo sobre o documento. de forma a subs_
opinião do Conselho de Administração na próxima reunião.

7.5.

O diretor Droghetti convidou a todos os presentes para a exposiçâodos
três novos carros de Combate a Incêndio adquiridos da eaípreêa
Rosenbauer, no dia 6 de maio de 2013. no Aeroporto Internacional-He
Brasilia. O investimento da Companhia foi de R$ 5 milhões para a compra
dos veiculos. equipamentos de segurança e treinamento.

ENCERRAMENTO, LAVRATURAl APROVAQÃO E ASSINATURAS:
Nada mais havendo a ser tratado. o Sr. Presidente ofereceu a palavra a
quem dela quisesse fazer uso e. como ninguém se manifestou, foram
suspensos os trabalhos pelo tempo necessário a lavratura desta ata no
livro próprio, a qual. reaberta a sessão. foi lida, achada conforme.
aprovada pela unanimidade dos presentes e assinada. Assinaturas.
Mesa: José Antunes Sobrinho - Presidente da Mesa; Luiz Antonio Mano
Ugeda Sanches - Secretário da Mesa. Membros do Conselho de
Administração da Companhia: Srs. José Antunes Sobrinho, Gerson de
Mello Almada, Martin Francisco Antranik Eumekian. Ezequiel Barrenechea.

Alvaro Luíz Miranda Costa e Ronei Saggioro Glanzmann.
Certiﬁco que a presente é cópia lie! da ata lavrada em livro próprio.
Brasília, DF. 30

José ntu es Sobrinho
/Presidente
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INFRAMENoAEçpNCES'Blo'giÁRIA'bo _

'

AEROPORTOPE music“ s.A:=-'--

CNPJIMF nª 15.559.082/0001-86
NIRE 53300013837

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 21 DE OUTUBRO DE 2013

1.

DATA, HORA E LOCAL DA REUNIÃO: realizada no dia 21 de outubro de
2013, às 10h30. na sede social da INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA

DO AEROPORTO DE BRASILIA S.A., localizada na Cidade de Brasilia,
Distrito Federal, no Aeroporto Internacional de Brasília — Presidente
Juscelino Kubitschek, Área especial s/nº. Lago Sul, CEP 71608-900
(“Companhia”).
2,

MESA: A Reunião foi presidida pelo Sr. José Antunes Sobrinho e
secretariada pelo Sr. Luiz Antonio Mano Ugeda Sanches.

3.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a convocação tendo em vista
a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração. nos

termos do Artigo 16 do Estatuto Social da Companhia.
4,

DOCUMENTOS ANALISADOS: Os documentos objeto de análise e
deliberação nesta reunião foram colocados à disposição dos Senhores

Membros do Conselho de Administração.
5.

ORDEM DO DIA: Deliberar. apresentar. discutir e obter eventual
manifestação dos Srs. Membros do Conselho de Administração, acerca: (i)
dos valores a serem apartados pelos Acionistas a titulo de aporte de
capital: (ii) o afastamento do Sr. Antonio Luiz Droghetti Neto da Diretoria da
Companhia; e (iii) da eleição do Sr. Alysson Barros Paolinelli para o cargo
de Diretor Presidente da Companhia.

6.

DELIBERAQÓES: Colocadas as matérias em discussão e posterior
votação, foi deliberado e aprovado, por unanimidade:

6.1.

A Chamada de Capital do valor de até R$ 120.000.000,00 (cento e vinte
milhões de reais), de forma a autorizar a Companhia, conforme aplicável e
observado a limite do capital autorizado previsto no Parágrafo Prim ir do

Art. 5“ da Companhia, a emitir novas ações ordinárias. nomi ativ “s.
escriturais e sem valor nominal, em tudo idênticas às já existente , bem

1

Processo 391.001.152/2013 Vol II (12535255)

/\

SEI 0391-001152/2013 / pg. 183

LDFI 0 DE IDTAS E P RUTESTD DEBRABILIA
CRS 50531410: |:, loja 1/3 .Bras mha—DF

MITEITICACIO
Confevg cum 0 orilinaML

Brilha-DF: 28 ch NU!128 - Seln=IJDFT201309
Emsulty selos:

Processo 391.001.152/2013 Vol II (12535255)

SEI 0391-001152/2013 / pg. 184

Folha:

92

Processo- nº: 53:. 00:. 52120.3

Rubrica: JLW mame-5
como estabelecer os—fe'uí'ãâ, conêáçõê, preç'q de::emissão e forma de

integralização.

'

...

6.2.

O afastamento da Diretoria do Sr. Antonio Luiz Droghetti Neto da
Diretoria da Companhia, agradecendo-o pelos sen/iços prestados e suas
contribuições à Companhia durante seu mandato;

6.3.

A nomeação do Sr. Alysson Barros Paolinelli, brasileiro. engenheiro.
portador do RG nª 206387 SSP/MG. inscrito no CPF sob o nª 747.306.81649, casado, como Diretor Presidente da Companhia, nos seguintes termos:
6,31.

Para efeito de domicílio do Diretor será considerado o Aeroporto

Internacional de Brasilia — Presidente Juscelino Kubitschek. Área
especial s/nº, Lago Sul, Brasília — DF, CEP 71605—900;

6.3.2.

O Diretor ora eleito declara, sob as penas da lei, que (i) aceita a
indicação ao cargo; (ii) não está impedido, por lei especial, de

exercer a administração de sociedades empresárias; (iii) não foi
condenado por crime falimentar, de prevaricação. peita ou
suborno. concussâo, peculato, contra a economia popular. a fé
pública ou a propriedade ou a pena criminal que vede, ainda que
temporariamente, o acesso a cargos públicos; (iv) não está
condenado a pena de suspensão ou inabilitação temporária
aplicada pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) que o torne
inelegível para os cargos de administração de companhia aberta;
e (v) possui reputação ilibada. nos termos do Parágrafo 3º do art.
147 da Lei 6.404/76; e
6.3.3.

0 Diretor eleito tomou posse de seu cargo nesta data. mediante a
assinatura de termo de posse lavrado em folhas apartadas.
comprometendo—se a transcrevêdo, oportunamente no livro de

Atas de Reunião de Diretoria.
64.

A Diretoria da Companhia passa a ser composta, com mandato unificado
até o dia 30 de abril de 2015. da seguinte forma. (i) Sr. Alysson Barros
Paolinelli, como Diretor Presidente; (ii) Sr. José Antunes Sobrinho, como

Diretor. (iii) Sr. Jorge Paulo Rodrigues Del Gaizo, como Diretor
Administrativo e Financeiro; (iv) Sr. Mariano Andrés Mobilia Santi, como

Diretor Operacional: e (v) Sr. Daniel Marcos Ketchibachian. como Diretor

Comercial.
ENCERRAMENTO LAVRATURA APROVA ÃO E ASSINATURAS:
Nada mais havendo a ser tratado. o Sr. Presidente ofereceu a palavra a
quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manite
. foram
suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura
st ata no
livro próprio, a qual. reaberta a sessão, foi lida, achad

oo forme,

aprovada pela unanimidade dos presentes e assinada. A

inaturas.

2
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Mesa: José Antunes 3135351110 — “reªgente d

lesa; Sr. Luiz Antonio

Mano Ugeda SanchBQTZSecfelário-ª'a Masa. M'e'mbros do Conselho de
Administração da Companhia: Srs. José Antunes Sobrinho. Gerson de
Mello Almada,

Marlin

Francisco Antranik Eurnekian,

Pablo

Ezequiel

Barrenechea e Marcos \Mliian de Souza.

Certifico que a presente é cópia ﬁel da ata lavrada em livro próprio.

Brasilia, DF, 23 de outubro de 2013,

Jos Antunes Sobrinho
Presidente
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PROTOCOLO
INFRAMERICA
A0 INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL— BRASÍLIA
AMBIENTAL- IBRAM — DF.

Auto de Infração n' 3401

INFRAMÉRICA CONCESSIONÁRIA DO AEROPORTO DE BRASÍLIA S.A., pessoa ]urldica de direito
privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 15.559.082/0001—86 e Cadastro Fiscal do Distrito Federal
sob o n. 07.608.161/001-77, com sede na cidade de Brasilia, Distrito Federal, no Aeroporto
Internacional de Brasília — Presidente Juscelino Kubitschek, Aérea Especial sinª, Lago Sul, CEP
71608-900, por meio de seu representante legal abaixo assinado, vem apresentar

IMPUGNAÇÃO

1

ao Auto de Inlração n' 3401, lavrado em 01 de agosto de 2013 pelo senhor Flávio M. S. Braga,
Matrícula nº 37.394 pelos fatos e direitos a seguir aduzidos

DA ADVERTÉNCIA
Lavrada a advertência pela instalação de galpão e cercamento em área destinada
ao estacionamento dns taxistas que operam no Aeroporto Internacional de Brasilia sem
autorização ambiental do IBRAM-DF, com fundamento nos incisos I e XII do artigo 54 da Lei n.9

"Art. 54. São infrações ambientais:
I- construir, instalar ou fazer Iuncionar, em qualquer parte do território de Distrito
Federal, estabelecimentos, obras ou serviços submetidos ao regime desta lei, sem

I I CHEESE}!

I
,quauinzwa cdu

W
was

ESL/692800888

41/1989 do Distrito Federal, in verbis:

licença do órgão ambiental competente, ou contrariando as normas legais e

regulamentares pertinentes.

XIII — exercer atividades potencialmente degradadoras do meio ambiente, sem
licença do órgão ambiental competente ou em desacordo com a mesma."
Inlramérlca Cºncessionária lin Aeroporto de Brasilia SA.
no international de Blasl'll: - Presidente Jusulinn Kubitschek, Área especial

n', Lago Sul

Brasilia — DF, CEP uses-sun
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INFRAMERICA
DA TEMPESIIVIDADE
O mencionado Auto de [nIração foi recebido pela lnframérica na quarta-feira, 01
de agosto de 2013, considerando o prazo assinalado de 10 (dez) dias previstos no caput do artigo
59 da Lei n.“ 41/1989, o prazo se linda em 12 de agosto de 2013, portanto a presente impugnação
e' tempestiva.

PRELIMINAR - DA [LEGITIMIDADE PASSIVA
Preliminarmente, devese esdarecer que o novo Estacionamento para os taxistas, local
da instalação do Módulo Operacional Provisório — MOP, objeto da Autuação, é de propriedade do
Governo do Distrito Federal e está fora do sítio aeroportuário, limite da responsabilidade da

lnframérica.
Conforme o estabelecido no Termo de Cessão de Uso a Título Precário I'lrmado entre a
Companhia Imobiliária de Brasília -— Terracap e o Distrito Federal/Secretaria de Estado de
Transporte, firmado em 19 de abril de 2012, cuja cópia segue em anexo, a área em questão é de
propriedade do Governo do Distrito Federal.

DOS FATOS
Caso se supere a preliminar acima suscitada, deve—se registrar que a Inframérica não é

o Interessado no processo de licenciamento ambiental, uma vez que a Autorização para instalação
do novo Estacionamento foi concedida pelo Ibram à Secretaria de Transportes do Distrito Federal,
como se depreende da Autorização Ambiental nº 036/2012 que retinca a Autorização Ambiental
nº 26/2011, em anexo.

Ademais as estruturas oriundas do Módulo Operacional Provisório - MOP, instaladas
para garantir melhores condições e maior celeridade ao processo de transferência dos taxistas que
operam para atender o Aeroporto Internacional de Brasllia, são provisórias e estão em
consonância com as restrições impostas na citada Autorização.
As estruturas provisórias foram cedidas, sem qualquer custo ou ônus, pela
Inframérica, pelos motivos que se seguem:
a.
b.

c.

atende a urn pleito tanto dos Taxistas, quanto da Secretaria de Transportes;
o MOP seria considerado resíduo de obras, portanto, da forma como está sendo
reaproveitado garante vida longa aos materiais e imbui sustentabilidade nas obras
de expansão do Aeroporto; e
a transferência do MOP para o Estacionamento novo não fere as condicionantes
da Autorização concedida à Secretaria de Transportes.

Inframélka Conmssionãrh do Aeroporto de Basílio S.A.
Aeroporto lnlernulnnal de mismª — Presidente Iuscelilm Kubitschek, Áreª Especial
Brasil: — DV, CEP 71608-900
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INFRAMERICA
DO PEDIDO
Ante tudo 0 acima exposto, por entender que:

a) a [nframérica

não é responsável pelas ações realiladas no terreno que

compreende o novo estacionamento dos taxistas, por estar localizado fora do sÍtio
aeroportuário e ser cedido para uso pela Terracap à Secretaria de Transportes do

Governo do Distrito Federal;
h) a Autorização Ambiental nº 36/2012 não impede a instalação de estruturas
provisórias como é o caso do Módulo Operacional Provisório — MOP; e
c) o reaproveitamento do MOP garante vida longa aos materiais e imbui
sustentabilidade nas obras de expansão do Aeroporto.

Vem a impugnante requerer a Vossa Senhoria que seja julgado nulo Du insubsistente
o auto de infração que ora se ataca, com a competent: baixa dos seus registros nesse órgão, por

não estar legitimada a pretensão do agente fiscalizador.
Nestes Termos,
Pede e esp ; - deferimento.
Brasilia OB de agosto de 2013.

Inlramlrltª cancgsionauia do Ampono de arasnia S.A.
Aeroporto Imemadnnal de Brasnla — Presldenle luscelino Kuhxuduek, Área especial s/n', |.an sul
Brasilia — DF, CEP 71608400
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- Terracap. nesta 'Capltal; Ins'cma nEJun

Coinerclal de DIsIIIIoFeder

_CNPJ n“, 00.359877100017..-3durava Ie'denominada" slmplesme
representada por_ seu PIesIdenIs, AntonioCarinehehouçns Lln
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3:411 SSP/ES & dos CPF nª 511447.437—53 6'24 .587-

ago. e.poI seu
lena, separado
dade nºª 111.950-

, resp'e'cilvameme.

residenies e domlmliados nesta Gapiial. es IsIIdos‘“pelo Ch
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xaminou 101105.05 '
idIbq; conferindo e
a Declsã'o nª1087, "ça Diretoria
Iada".da Terracap. 1ª

Sessão. 2725'.“ Ieiallzadaem01/09/2011. e de aulro 1ado;.o Distrito
Estado de Trânsponee, doravante den minado slmpIesme'nIeCushion
aio, .conlorme deiegaçãe de'»»compeiênca do Exmo. SenhorGovaInador
' '27.816 de 28/03/2007 pelo secretário & Esiado da Governo d DIsItII
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ªf O presente" _

CLÁUSULA PRIMEIRA boomeio '
A Terracap, neste alo e poi Ineio desia Instrumento.- cede ao DISTRITO FEDERAL
para uso da _Secretarla de Estado de [Transportes. o Imóvel definido como“ ÁREA PARA A
CONSTRUÇÃO DE ESTACIONAMEN’I'O PARA TAXISTAS DO AEROPORTO. REGIÃO
ADMINISTRATIVA DO PARK WAV, ºº'Í' aréa de ao.000.00 rnª (Irlnte mil m'alree quadrados).
com as seguintes caracteristicas: LOCALIZAÇÃO: Localiza»'se no-Imóvel GAMA desmembrado

do municipio de L'UZIÁNIAGO e íncorpqrado ao Ierriiórlo do ,DIslriIe Federal, SITUAÇÃO:- Entre
‘5‘)
<f—

» a EPDB e Ba'se Aérea de Brasilia: DELIMITAÇÓES: Panindo do venlce 'V1 de coordenadas
N= 8. 243. 519, 2057 e E=185. 177 ..2804 segue com o azimuie 152'4624“ e disiânela de 800. 000

' menos me 0 vérIice V2 de coordenadas N:8,243.252. 2619 & E=185.314.6273; dai, segue ccm a
azimute 242'43 28' e disiáncía de

00. 000 makes até o' vértice v3 de coordenadas

N:8.2.432064034 e E:
—185225.6853; ai. segue com (: ázimule 332°46‘24' o dlsiánqin de
300. 000 metres ale o vjérlic
4 de coordenadas N=8,243.473,3:172 e. 5:185.068.3384; daí.

segue com o azimúl 52

.

de 100 00 menos até 0 an é v1 onde iniciou esta.

CLÁUSULA SEGUNDA Dadqsllnaçã [
—
Ó imºvel objeio do. presen'e Ieínio ge5ilna
Estado de Transportes;visando a CO STRUÇÃO DE ÉSTACI

'no “AEROPORTO. REGIÃO ADMINISTRATIVA.no PARK.WAY
dar- Ine desIInação dlveIsa da previsia.

em torno empreslállo

pena de rescisão do Insiru'rnenlo ora_Icel. biado
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DECISÃO DA DIRETORIA COLEGIADA
SESSÃO

27250

DECISÃO Nº: 1092

REALIZADA EM: 01/09/2011'
.

PROCESSO Nª_ : ttl.001.643/2011

INTERESSADO - : SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE
EMENTA

:Celebração de Termo de Cessão de Use a TItqu Precário com o DISTRITO

FEDERAL para uso da Secretarla de Estado de Transportes do SETOR de
ÁREAS ESPECIAIS do AEROPORTO

RELATOR

J:OSÉ RAIMUNDO SANTOS LIMA

A Dlretoria, acolhendo 'o voto do relator. DECIDE:'-

a) autorizar

a Terracap a celebrar Termo tie Cessão de Uso a_Tltulo Precário. nãº.

onerosa, com o DISTRITO FEDERAL para uso da SECRETARIA DE ESTADO DE
TRANSPORTES, inserldo no Imóvel GAMA. desmembrado do munchpIo de LUZIÃNIA e incorporado ao terrltório do Dlstrito Federal, em Terras Desapropríadas, registrada em

nome da COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL — NOVACAP.
objeto do Memorial Descritivo em anexo. gala construção de estacionamento dos

taxistas do Aerogorto JK. até a criação e registro da unidade Imoblliárla, quando então
será transferida para o Distrito Federal, nos termos do art, 22 da Lei 6.766/79', e respaldo «

no Art. 79 da Resolução nº 217/06 .-CONAD. clc alínea-“b“, inciso I do An. 17 da Lei nº
8.666/93, e pronunciamento favorável do juriàico conforme Parecer nº 1361291 1.
b) autorlzar que a vigência da cessão seja até o registro imobiliário da área, quando então
será transferida para o Distrito Federal. nos termos do an. 22 da Lei 6.766/79, em
conlormidade com'as informações contidas neste processo;

'

c) determinar que os encargos civis. admlnlstrativos e trlbutárlos que venham a incidIr
sobre 0 Imóvel em questão. seiarn devidos pela cesslonária;
d) determlnar que o terreno objeto da cessão seja de uso exclusivo da SECRETARIA DE
ESTADO DE TRANSPORTES. sen'do defeso à cesstonária dar-lhes destinação diversa
da previàta. bem como empresta—Io ou cedé«lo a qualquer titulo, sob pena de rescisão do
instrumento' a ser celebrado;
e) encaminhar' os autos áI'GERAC. para adoção das providências necessárlas ao born e
fie! cumprimento ao contido nas alíneas supra;
l) encaminhar à GEPRO para prosseguir na elaboração do projeto urbanístico visando o
registro cartorial do Imóvel;

sm. utono rEmFICIO SEDE- umsIIA- DF- CEP msm-ooo

MAIL: tenampªlermcnp.aluga hr lnlnm

YELEFONES.(EI)1'.MZ rssunsoourzanr FAX. (&thwoo cum N'w359817m001-13- wscmçAo ESTADUAL wmmzsmo .o

Processo 391.001.152/2013 Vol II (12535255)

SEI 0391-001152/2013 / pg. 193

E'ndereçó: REGIÃO
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Alividade'lLÍ , '

AEROPORTO '
Prazo dn'Vªlj'ÇaÍdà: " '

.

nº 026/2011 .

do Açelle

10(dêãrd

4 DeveráO

on
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a
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SAS co’ndlquna
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Diário Oficial do Distrito Federal

SEÇÃO Ill

COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA
EXTRATOS DE INSTRUMENTO CONTRATUAL
I‘mcesm I | I 30103712003: ESPÉCIE: l'TcnnoAdJlIvo N' Ill/2012‘. CONTRATANTES:
COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA -TERRACAP= ORACLE DO DMSILSIS-

TEMAS LTDA; OBIETO: Prorrogar plaza : suplcmcular mums ao Comm nº 51/2009;
EMBASAMENTO LEGAL: Decisão u- 76 da mmm. Colcginda dzTERIlACAP.em ;...
2m- Susªn. lulizadn em woman; VALOR: R$ zsuomz (duudm : cinqumm e
sclc mil, oilounms : nove leais : vime c doi; ccn'lvol); VIGENCIA: ZBIDU20I3;DO-

TAcAo ORÇAMENTÁRIA: Pragnmn de Trabalho 21125501102557.0012 . meme/Im dc
Despesa ma.-Io; DESPESAS DE PUBLICAÇÃO: Cor/mo . :xpzmns da Tuneup. DATA
DEASSINATURA: I6107/2012: “CONTRATANTE: ANTONIO CARLOS REBOUÇAS

LINs, ISRAEL MARCOS DA COSTA BRANDÃO : SERGIO LUIz DA SILVA NOGUEIRA] “CONTRATADA: DE SOUZA DIEML FILHO : ALBERTO BORGES DRISOLA.
TESTEMUNHAS: Mnrcns Viniciu; Frcilu Burma : Fllnciscn F D: Scm Oliveira,

Processo III.ooo.4ao/zooz; ESPÉCIE: 7'TennoAdiriqu'l84/1012; CONTRATANTES:
COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA . TERRACAP :: BARROS AUTOMÓVEIS
LTDA; 013mm; Flor/agar pms : suplcrncnlur mums do Cor-Imo II" “9/2008; EMIIASAMENTo LEGAL: memo n' m da Díxelon'n Colegind: da man/1cm an :un
2773‘ Susie. rcalizndn em 09/05/2012; VALOR: R$ 150000.00 (mm einquenu mil
mu ); VIGENCIA: Hlº7/ZOU;DOTAÇAO ORCAMENTARlA: Progunnn de Trab-lho
23.121.6004.8517.0114 . Elcnumos de Duncan 3390.30 : ma.)»; DESPESAS DE
PUBLICAÇÃO: Connrln n expensns a. Ten-cup, DATA Dn ASSINATURA: DIM/ZM 2;

I

PREGÃO 1~
() PREGOEIRO DA COMPANHIALvIonILI,
NICA. ”mm“ do mm Prescncinl n' I II:
de empresas "pecam-II.: em 7:011anqu 0111.
dem-na.. de Dzscuvolvimcnlo : Manul/mph .
Técnico . Opera,-Ko a: lnl'rneslmluru de TI (L
Mensumçlo do: Serviçºs d: TI (Lou: 1), pm:
do edilnl : dcmlis especificações mud" :;
cmpruus Inu/emm que o reccblmenlo um
julho de 2012. As ths, no subsolo du Ediﬂci
do Pall/:10 00 13111111). sm 27, Fones: sm,
disponível :m farma imp/mu. mm 0 cum.
mind o mim e :cus mmo; :ncnnllanI-sc'
Im. .dngou/ . liciuçdes compylslserviçn
Bruni-IDF. ló d
GIRLENO MARCE
PREGAO Is
O PREGOEIRO DA COMPANHIA IMOIJILI/
u » unlizaçlo do Prague Presencial n' 13/20
lnncn.ur1uchos : pa,-us suspenm. nos mm
em SDH! anexºs. Toma público c comuuíenl

dos dncumnmo: c propnsln ac dam nn din
do Edifício Scdn. no SAM. BLOCO "F" (l
17, Fones:1341-2171/33424628. ond: I2 :

pressª. com o 1:11:10 upmgrtﬁco d: RS 0.:
sans nnzxos encoulram-sn Blnluillmellle no

br - Iieilnçªcs campus/auntie“)
BIISHKIIDF. 15 d
OIRLENO MARCE

lª'/CONTRATANTE: ANTONIO CARLOS REBOUÇAS LINS, ISRAEL MARCOS DA
COSTA BRANDÃO & SERGIO LUIZ DA SILVA NOGUEIRA; PICO'NTRATADA: LUIZ

CARLOS MACHADO BARROS e LUIz CARLOS SOARES BARROS. TESTEMUNHAS:
Marcus Vinicius mn... Btu-ms 1: 1/114: Marin Com.
l'roccsso 111.000.1440011; ESPÉCIE: Termo de Dixlulo N' 135/2012; CONTRATANTBS: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA - TERRACAP : AMERICEL SIA,
INTEGRANTE DO CONSÓRCIO CLARO AMERICEL PGR 2010; OBJETO: Dislulat o
Cunlmlo n' 42/2011; EMBASAMENTO LEGAL: Decisão n' 546, da Dimorin Colcglldl
dn TERRACAP em sul 2779‘ Sessão, realiza“ em 13/06/2012; VIGENCIA: JOIOS/ZOIZ;
DESPESAS DE PUBLICAÇÃO: Comma a expensas do TERRACAP. DATA DE ASSINATURA: 16/07/20"; PICONTRATANTE: ANTONIO CARLOS REBOUCAS LfNS.
ISRAEL MARCOS DA COSTA BRANDAO : SERGIO LUIZ DA SILVA NOGUEIRA; Pl
CONTRATADA: MATHEUS PEREIRA I: ALEXANDRE DE MELLO SILVA. TESTEMUNHAS: Mar:“: V
us Freitas Bur/ul e Francis“ F De Sem-I Olivcirn.

AVISO DE RECEBIMENTO DEIAUTORIZAÇÃO AMBIENTAL
A COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASILIA - TERRACAP TORNA PÚBLICO que
rzccheu do Innílula do Maia/1111012111: e das Rccurws Hídrico: dn vi.-uno decul . DIuÍlin
Ambienlll - [DRAM/D17. :: Aulorizzçla Ammª-m n' 035/2012 (kc-1110:9112 daAuluu'zlçlo
Ammo/11.1 n' 026/2111 I). pªra excellmt : ulividxdc dc comm-m de euncionnmenlo pu.
mxims do Aeroporto 1K. na SeIorAempono. lucalindo nn Regino Adnuulxllalivl do Park
Way DF — RA XXIV, prt/cum 291.001 nan/2011‘.
ﬂnsﬂiq/DF, 12 de julho d: um.
ANTONIO CARLOS LINS
Pruidznu:

RETIFIC

N0 Col/uniu dd Picslaplo‘dc Surviços n' 37/20
página 35. ONDE SE LE
VALOR: R$ 2:
qullmccnlus 0301:1110 mais),
EIA
: 1101‘s ml! : qunmsceI-Ims : sclcmn uni:
.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICI'
AVISO DE CLASSIFICAÇÃO FRELIMI
I'NTERPOSICÃO DE RECURSO E ENTRE
AO EDITAL N' 6
O PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMAN
IMOVEIS - CPLI, DA COMPANHIA MOBIL

dn compelênci: qu: 111/; rol delzgnda por inn
24/01/2012. comunica nos iIIIcrcssudns que
Lich-ção eslá Aﬁndo no Quid/ode Avisos d:
Ierrncap.d£gov.br. conforme pmcessn n.‘1ll.

recurso sell 1.10 05 (cincn) din: úteis. com:

conforme Idpicn n' ss, upuulo VIII, 0 Hei
Imprclcrivelmenlc no prum de 10 (du) &
n' 66. Capitulo IX, do Edil-I N' 06/20I2-Il
documenms lillndos nos Iópicos n‘x za.

de:cln:ificnçlo_ com llecªçlo da pm
Iópicu "' 70.6, C-pIhIIo x.

a'

Dlusílín/DF. |6 d
ALEXANDRE HENRIQU

GASTOS COM PUBLICIDADE DA TERRACAP REFERENTE AO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2(
Prºcesso: 111.002.101/201 L
O PRESIDENTE DA COMPANHIA DVIOBIIIIÁRIA DE BRASILIA - TERRACAP - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DO DISTRITO
confere a migo 26. In II. do Estatuto Social dl TERRACAP. em conformid-dc cum I Decisão da Dilcluriu Col/131.110 n' 225. dc INN/£012

pIIincidadc : pllmc ins da TERRACAP. n. Íormn dmANEXO I. ANEXO II eANExO III. izlliudus ,» segunda (Iimzslrc de 2012.
ANTONIO CAPI/os LINS
Pvcsidenlc

Programa de Trabalho

Díscriminlçio

ANEXO I
POSIÇÃO ORCAMENTARIA - SEGUNDO TRIMESTRE DE 20I2
23.131.6004350520028
3.1“ I.600—I.409D.0045 23,811.6004,4090.0044
131 I .6004/123':

Apoio a evan-os — » poio
Publicidade : Pmpngnnda mm:
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO.DO MEIO "AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS
' \ DO DISTRITO FEDERAL,- BRASÍLIA AMBIENTAL
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Procuradoria Jurídica ,
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INSTITUTO D0 MEIO AMBIENTE E I)_OS RECURSOS‘ HIDRICOS D_0 DISTRITO.
'
FEDERAL ' - "»
- INSTITUTO BRASILIA AMBIENTAL ' \

'fDECIs‘Ao N.“ 20mm. 294 113 7 RRESIÃBRAM. . '

() PRESIDENTE“ D0 INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS ‘ '
.
HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL'— INSTITUTO BRASILIA AMBIENTAL— no
exercício das atribuições que IIie sãb conferidas pelo artigo 3º,'incisoXVIII ,daLeinº 3.984,
de 28 de maio“ de 2007 c pelos artigos '5º, inciso X' c 53, inciso XVIII, ambos do Decreto nº
" y
*28112 dc II dç .quho de_ 2007 e lei‘ldo' em vista o quc consta do Processo ‘I'I'J’ -039l,
001152/2013, DECIDE 1'
,. «'
,
, . —
_ . ' , ', .“
l —- Julgar procedenteo Auto dc Infração nº 3401/2013. em desfavºr de INERAMÉRICA.
» CONCESSONARIA DO AEROI’ORTO DE BRASILIA SIA.
'

x

.

2 Facultarao autuado a interposiçãodc rccursó (mediante protocolo registrado. no IBRAM)
dirigido ac Secretário de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Distritº Iederal

'
»

no prazo dc 05 (cinco) dias, a contar da data _do rc'ccbímcnto du- presente Decisão, éonformc
. t

' prevê o “caput do artigo 60 daxLei nº 041/89;

« x3 — Publique-se e notifique-se INFRAMERICACONCESSONÃRIA DO
“AEROPORTO

DEBRASILIASIA. .- _

.
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UI >2I2013 Émáíiia, 25 de noxínfbró de,—2013. . z' . "

'- - Processo nº

L
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Rubrica: ªum,“ 265 me?-Q&A
‘- muouxiﬁjsm
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rúmen, -
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I-NFRAMERICASIA.
.,

"Emil-a . Fu.-msi» CuI-unil d: Hun-2mm:

sem QUADRA 5| I BLOCO‘jC‘ deﬁeuo num
cum 7541541 amami»
' . Four u_u) mum
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Fica INFRAMERIEA CONEEEEIONA'RIAD0 AEROPORTO DE

_BRASILIA S/A nollfcado dc que este Inslílulo dó Meio Ambient: e dos Recursos

'I-Iídricos do Dislrito Federal - Institulo Brasilia AmbienIaP- julgou próccdente, em 1" '

. ínxlánciu oAutn de InIrnçãonº “(II/2013
,
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É facultada winter-posição de' recurso (mediante prolocoIo registrado no

IBRAM) ao Secretário de Estado do' Meíó Ambiente e Recursos Hidricos do Disiritu
' '

Federal,. no perZo de 05 (cinco) días, a contar do recebimento desta.
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INFRAMERIEA CONCESSIONÁRIA DO-AEROPORTO DE BRASILM S/A , ' .
‘
— Na pessoa de‘sc’u represpntantc legal
>- |" .

,)

. - “_

Aeroportn lmernac’ional de Brasi/lia
—Presidentc JuscelinoKubitschelL "
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
——\.
INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS

%

&

Do DISTRITO FEDERAL - BRASÍLIA AMBIENTAL

PROCURADORIA JURIDICA - mom

G DF

\‘lm « "Em. WMV“

Peça Nº 400

Processo NºóSAuD'L 0531/9043
Matricula

Assinalura

'Lª)? X 5‘5’ II

guito rm,

DESPACHO

A PRESI.

Encaminhe o presente processo para envio à Secretaria de Meio
Ambiente c dos Recursos Hidricos do Distrito Federal — SEMARH. objetivando
julgamento em 2ª instância, conforme artigo 60 da Lei nº. 41/1989. devido à
interposição de recurso pelo auluado(a).

Brasilia. 0?- dc gama/isac 201 ‘1,

mw... Palmn'mml‘ulmnl a. llunurmllde’
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO no MEIO AMBIENTE E DQS RECURSOS HÍDRICOS
DO DISTRITO FEDERAL- BRASILIA AMBIENTAL
Presidência

GDF

DESPACHO Nº 100.000.027/2014.
Em ll de fevereiro de 2014.

Peça nº 101
Processo nº 391.001.152/2013
Matrícula: IÓAZ; 44 ("S

Assinaturazx

“Tica“—

' \JU
Processo: 391.001.152/20l3
'
Interessado: INFRAMERICA CONCESSIONARIA DO AEROPORTO
Assunto: Auto dc Infração.

Ã Secretaria dc Eslado dc Mcio Ambiente e de Recursos Hídricos do Distrito
Federal — SEMARH.

[íncaminho os autos para julgamento cm 2° instância. conforme despacho

exarado pelo Procurador-Chefe. folha 100.

Atenciosamente

'm
Presidente

"
'

'lia — PaIIImÓnIo Cul
del
' '

)I'-70 _ _.
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GOVERNO Do DISTRITO FEDERAL
.
.
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS
V
ASSESSORIA JURIDICO LEGISLATIVA

Q
GDF

Peça nºjO 1
Processo n“ 39/00! fSV/foj 5

Matricula n“ ‘37 €05 VO
,,
Assinalura MW

DESPACHO

REFERÉNCIA: ﬂaw/Mo N ':?9/ 00] !!?/Qd]?
INTERESSADO: ª(Mgé gªt'Hnggªª Jc? 14M CÁ 1845.4422.
ASSUNTO: All};

b W17 »:7 Aº ÉÓOJ/Zaf 3’

A Dr". Ruth Pompeu,

Para exame e manifestação quanlu à malária referenciada.

Izmsilia,7/ dc/éu/mu

dc 2014.

íF—L_ (' vw "*
PAULO CE‘QUEIRAVK

Chefe-AJL
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GOVERNO D0 DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS
DO DISTRITO FEDERAL

Assessoria Jurídico Legislativa - AJL

Peça Nº 1 [' 5

Prose soN0

[ l I .2 2 l

Matrícula l (Jªl 7- t: )(
Assinatura

UM

ax

PARECER Nº.: iii
/2014—AJL/SEMARH
PROCESSO Nº.: 039l-001.152/2013
INTERESSADO: INFRAMÉRICA CONCESSIONÁRIA no AEROPORTO DE
BRASÍLIA S.A.

ASSUNTO:

AUTO DE INFRAÇÃO N.“ 3401/2013.

Emerita:

Direito

Ambiental

e

Direito

Administrativo. Auto dc Infração n". 3401/2013.
Instalação de galpão e cerenmento em área

destinada ao estacionamento dos taxistas que
operam no Aeroporto Internacional de Brasília
sem autorização ambiental do IBRAM — DF.
Descumprimento do art. 54, inciso I e XIII, da

Lei n" O-Il/8') do DF. Advertência para remover o
galpão, cercamentos e demais materiais, no prazo
de 10 (dez) dias, a contar do recebimento do auto.

Defesa

tempestiva.

Recurso

conhecido

e

improvido. Manutenção das penalidades.

Sun/mr ('quf' (III/1.1L,

I — RELATÓRlO

Trata-se de recurso administrativo interposto contra decisão que julgou
procedente O Auto dc Infração nº 340I/20I3. que autuou & empresa INFRAMÉRICA

9,
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CONCESSIONÁRIA DO AEROPORTO DE BRASÍLIA S.A. pelo cometimento da seguinte
infração:

Instalação de galpão e cercamento em área destinada ao
estacionamento dos taxistas que operam no Aeroporto Internacional
de Brasília sem aulorimção ambiental do IBRAM- DF'. (Auto de
Infração item 02)

Por ter transgredido o art. 54. inciso I e XIII. da Lei 04I/8‘). a autoridade de
tiscalização aplicou a empresa autuada a penalidade de "advertência por escrito a remover
o galpão. eercamentos e demais materiais no prazo de I0 (dez) dim a contar do
recebimento deste auto. 0 não cumprimento pode acarretar na aplicação de outras
penalidades“.

Devidamente notificada. à II. 99. a autuada interpôs recurso tempestivo (Ils.
33/37) dirigido a esta Secretaria de Estado para julgamento em 2" instância. nos termos do
artigo 60. da Lei nº 4l/89.

Alega a recorrente. em síntese. que:
a) A obra que deu origem à notilieação objeto destes autos tinha como finalidade
estruturação do estacionamento utilizado por taxistas que atendem passageiros no
Aeroporto Internacional de Brasilia.

b) Os taxistas ocupam área destinada à implantação do Centro de Aviação Civil — CAC.
O local abrigará os prédios da Agência Nacional de Aviação Civil — ANAC. da
Secretaria de Aviação Civil — SAC e da Empresa Brasileira de Infraestrutura

Aeroportuária — INFRAERO. Por essa razão. será necessária a reintegração de posse
desta área, o que inclusive já foi objeto de dctemiinaçãojudicial;

c) Para abrigar os taxistas foi disponibilizada área pública pelo Govemo do Distrito

Federal. Tal área está fora do sítio aeroponuário e. portanto. do Contrato de
ﬂ!
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Concessão da lnframérica, confonnc Termo de Cessão de Uso a Título Precário
celebrado junto à TERRACAP. Trata-se. portanto. de uma área sob a qual a
lnframe'rica não tem direito de propriedade ou ingerência;
d) O estacionamento dos taxistas foi promovido e ocorreu sob a tutela da TERRACAP.

conforme Autorização Ambiental nº ()36/20l2:
e) A Int'ramérica ao assumir a gestão do Aeroporto Internacional de Brasilia. programou
a desativação de uma estrutura provisória construída pela Infraero. utilizada como

apoio às alividades de embarque de passageiros. chamada de Módulo Operacional
Provisório — MOP. 'I'al estrutura foi desmontada e iria ser descartada. A Secretaria de
Transportes do Distrito Federal fez uma solicitação informal à Inli'america para que
fosse feito uma doação do MOP desativado. transferindo-o para a futura area de
estacionamento de uso exclusivo dos taxistas. de forma a lhes dar melhores condições
e maior celeridade no processo de transferência. o quc foi atendido pela lnframe'rica:

[) A Inframérica não é parte legítima para receber a penalidade que se pretende aplicar,
Isto porque a obra de origem a autuação. o novo estacionamento para os taxistas.
local da instalação do MOP é de propriedade e administrada pelo Govcmo do Distrito
Federal e esta fora do sitio aeroportuário. limite da responsabilidade da Inl'ramerica;
g) Nestas condições. não há como responsabilizar-se a Inframe'rica, que não administra a
área ou tampouco é responsável pelas obras :: autorizações no local:
h) A Inframérica foi apenas um agente intermediario. que realizou a doação dos
materiais que compunham o MOP; A instalação dos materiais era de interesse do
proprietário e administrador da área. o GDF. A Inframériea não executou ou planejou
a construção ou instalação de qualquer estrutura. Foi apenas a doadora de uma
estrutura utilizada:
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0 Al nº 3401/13 enquadra os atos vcrií'leados como infração ambiental com
fundamentos nos incisos l e XIII do artigo 54 da Lei n° 41/1989 do Distrito Federal.
Acrescenta que as atividades realizadas na área em questão. objeto da penalidade aqui

impugnada. foram devidamente autorizadas pelo IBRAM. Autorização Ambiental n0
036/2012. sendo está clara. dando autorização para: "construção dc estacionamento
para taxistas do aeroporto“. e tem como interessado a 'l“en-aeap. Não há em qualquer
item na mencionada autorização que se refira a necessidade de execução da obra
diretamente pelo interessado. o que obviamente não teria qualquer procedência. ou
qualquer vedação à construção de estrutura provisória. Assim. não há o quc [blur—se
na realização de intervenção sem autorimção ambiental. uma vez que tal autorização

existe e foi emitida pelo órgão competente:

J')

Especialmente com relação ao inciso XIII do art. 54 da Lei 41/89. tipilicados no Al
em questão. não caracterizou como a instalação da estrutura provisória em espaço que

já tinha autorização ambiental se conliguraria como atividade "potencialmente
degradadoras do meio ambiente“. A emissão de autorização ambiental a Terracap
implica em avaliação prévia do IBRAM para sua emissão e é inerente à autorização a
constatação de que cdilicação no local não gera atividade degradadora do meio
ambiente:
Não foi indicada qual a degradação ambiental que a construção de estrutura provisória
poderia causar ao meio ambiente. e conforme a legislação pátria os atos da
Administração pública devem ser devidamente motivados ejustilicados. A avaliação
superficial de possibilidade de degradação ambiental deve ser ancorada em parecer

técnico e avaliação do caso em concreto. o que não ocorreu no processo em tela:
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A doação realizada pela Inliamérica não só contribuiu para disponibilização de um
serviço público à população e poupou o Erário Público como diminuiu o impacto
ambiental causado pelo descarte da infraestrutura. uma vez que ela esta em prefeito

estado e é capaz de atender a demanda da Secretaria de Transportes. sendo assim
desnecessária a construção dc nova estrutura e utilização de matéria prima não
renovável:

m) Por lim. requer seja reformada a decisão de primeira instância. sendo julgado nulo ou
insubsistentc () auto de infração que ora se ataca. com a competente baixa dos seus
registros nesse órgão. por não estar legitimada a pretensão do agente Iiscalizador:
Requereu deferimento do recurso.

E o relatório. Passa-se à análise.

n - FUNDAMENTAÇÃO

A alegação da Recorrente de que não é parte legitima para receber a
penalidade imposta pelo lBRAM/DF no AI nº. MOI/2013. ou seja: “instalação de galpão (:

eercamento em área destinada ao estacionamento dos taxistas que operam no Aeroporto
Internacional de Brasilia. Presidente Juscelino kubitsehek sem autorização ambiental do
IBRAM — DF" não procede. Em 01/08/20I3 foi realizada vistoria pelo órgão ambiental

(Relatório de Vistoria Nº 421.000.240/2013 — GEFIR/COFIS/SULFI/IBRAM). (Ils. 04/I I).
no estacionamento destinado aos taxistas. que operam no Aeroporto Internacional de
Brasília. e constatado. que a empresa INFRAMÉRICA S/A executava a instalação de
estrutura metálica destinada a acomodar serviços prestados pelos taxistas que operam no

EJ
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Aeroporto de Brasilia, bem como cercou essa área. em desacordo com proibição constante da
Autorização Ambiental nº 054/2012-IBRAM (11.15). Verifica—se. portanto. que de fato a
INFRAMÉRICA executou a obra em questão. além de infringir dispositivo constante de
Autorização Ambiental nº 054/20l2 — IBRAM.

Quanto à questão alegada pela recorrente de que a Inl'ramérica não é a
responsável pelas ações realizadas no terreno que compreende o novo estacionamento dos
taxistas. por estar localizado fora do sítio aeroportuário e ser cedido para uso pela Terracap à
Secretaria de Transportes do Governo do Distrito Federal. administradora e responsável pela

área. não procede. A empresa Infmmériea c’ a concessionária do Aeroporto lntemacional de
Brasilia. Presidente Juscelino Kubitschek. cabendo. portanto. somente a Inti—america a
responsabilidade pelo bom andamento c funcionamento de toda a estrutura. mtwimentação.
ocorridas. em função do referido aeroporto. devendo zelar pelo serviço prestado ao usuário
do Aeroporto Internacional de Brasília. Ademais. tal questão foi devidamente esclarecida no
julgamento de In instância. (Ils. 27/31): "Quanto à autoria. é regra de Direito Administrativo
que. na concessão. 'o concedente se retira do encargo de prestar diretamente o serviço e

transfere para o concessionário a qualidade. a titulo jurídico. de prestador do serviço ao
usuário. isto é. o de pessoa interposta entre o Poder Público e a coletividade'." E. ainda.
constante do julgamento de l'1 instância: '“...sendo a INIºRAMÉRICA a concessionária do
Aeroporto Juscelino Kubitschek. detém esta empresa a responsabilidade. por ação ou
omissão. pelas ocorrência locais". Convém. por oportuno. lembrar que a concessão do
Aeroporto Internacional de Brasília é atividade exercida pela INFRAMÉRICA e que a
mesma auferc lucros. e. neste sentido. em decorrência de sua atividade (lucrativa). também

deve arcar com os encargos decorrentes. Atrelado a isto, verifica-se que. em decorrência da
atividade lucrativa, esta não exime a recorrente de sua responsabilidade. seja por ação ou
omissão, no que concerne ao meio ambiente.

We
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Ainda. quanto à questão mencionada. de rcsponsabilização. pode-se citar
o
julgamento de I“ instância. (II. 27 verso). ao considerar infração ambiental: "Para
efeitos de
rcsponsabilízação, considera—sc infração ambiental administrativa toda e qualquer ação
ou
omissão que viole as regras e regulamentos de proteção ambiental e. conseq
uentemente.

passível de punição mediante a lavratura do Auto de Infração, por via do exercício do
poder
de polícia conferido aos órgãos de defesa c proteção ao meio ambiente".

Outro fato. alegado pela empresa recorrente e que a " Autorização Ambiental

nº 36/20l2 permitia a instalação de estruturas provisórias como é o caso do Módulo
Operacional Provisório — MOP: e n reaproveitamento do MOP garante vida longa
aos
materiais e imbui sustentabilidade nas obras de expansão do Aeroporto“. não
procede. A

Autorização ambiental Nº. 054/20I2 — IBRAM prorroga e mantém todos os itens
da
Autorização Ambiental Nº 036/20l2-IBRAM. (ll. I2). conforme consta no Parecer
'l'c'enico
nº. 003/20l2 — SULFI — IBRAM. O item 9 (nove). (II. IS). estabelece: “Fica proibida
instalação de outros itens além das vias de acesso e o pátio dc estacionamento para se
manter

o conforto dos usuários".

Não consta nos autos. nenhum documento que autorize a

instalação dc estruturas provisórias ou detinitivas. de instalação de galpão ou
mesmo
cercamcnto. em área destinada ao estacionamento dos taxistas. que operam no Aeroport
o
Internacional dc Brasilia. Presidente Jucelino Kubitschek. Tal fato. rctro mencionado.
foi
devidamente constatado. em vistoria realizada pelo órgão ambiental e pelo agente ﬁscal.
(lis.

04/v. e 23)

III — CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto. esta Assessoria Juridica opina pelo conhecimento e
improvimento do recurso apresentado pela INFRAMÉRICA CONCESSIONÁRIA DO

[9/7
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AEROPORTO DE BRASILIA S/A. sugerindo a manutenção da Decisão nº 200.000294/[3PRESI/IBRAM. de 25 dc novembro dc ZOI 3.

A consideração superior.

Brasilia. 25 dc agosto de 20I4.

RUTH POIﬁPEUiR. E. %GUEIRA
Assessoria Jurídico Legislativa
MAT.: 24.870-3

Dc acorda.
Acolho o parcccr acima exarado. que pugnou pelo improvimento do
recurso interposto com a manutenção da Decisão nº 200.000.294/13-PRESl/IBRAM. por
seus próprios ejuridicos fundamentos.
Encaminhe—sc ao Gabinete do Secretário solicitando conhecimento e
deliberação. nos temos do an.60. da Lei nº4l/89.

Brasilia. 2’7 de agosto de 2014,
,

»
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I?;ULOàlÇER o EITDCÍÉQUEIRA
Assessoria Jurídico Legislativa
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PROCESSO Nº.:
INTERESSADO:

391-001.152/20|s
INFRAMÉRICA CONCESSIONÁRIA no AEROPORTO mc
BRASÍLIA S/A.

ASSUNTO:

AUTO DE INFRAÇÃO N." 3401/2013

JULGAMENTO

Aenlho O parecer exarado pela Assessuria ]urídíeO chislulivu desta
' 'u'iu de líslzldu. Julgo conhecido e ilnpmvidu o recurso inlerposln pelo uuumdu. mnnlcndu

:) deeisãn proferida em primeira insla
NOIilíque-se.

Publ ique-se.
.,
Brasllm.

r
&“ de

.
: mm“ (IL-20H,

x
I'Aﬁq PENHâ DE LIMA

Sccreláriu e Esl' 462516
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Recursàs | dams do Dislrilu Federal
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PROCESSO Nº.: 0391.001.152/2013
INTERESSADO: INERAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AEROPORTO DE
BRASÍLIA SIA.
ASSUNTO:

AUTO DE INFRAÇÃO N." 3401/2013.

NOTIFICAÇÃO Nªª IZOI-I-GAB/SEMARH

Fica

a

autuada

INFRAMÉRICA

CONCESSIONÁRIA

D0

AEROPORTO DE BRASILIA SIA ou seu representante legal. NOTIFICADO de que esta

Secretaria de Estado dc Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Dislrilo lªedcrul/SEMARI I.
em 2" instância. julgou CONHECIDO e IMPROVIDO O recurso interposto. mantendo a

Decisão dz: 1" instância. nº 200.000.294/l3 — PRESI/IBRAM. que aplicou a pcnalidade de
ADVER'I'ÉNCIA. nos lermos do anigo 54. incisns I c XIII. da Lei nº 041. de I3 de selcmbro
de l989. conl'on'nc decisão anexa.
É facultada a interposição de recurso ﬁnal para O Conselho de Meio
Ambiente do Distrito chcral/CONAM. conlbmle o disposto no parágralb único do url.6() (la
Lei nº 41/89. no prazo de 05 (cinco) dias. a contar da data dn recebimcnlo da presente
nolilicução.
Brasília.

de , _

. "ade 20l4.

Atenciosamente.

PAU ,OTENHA DE LIMA
Sccrelário dc 21% c
'o%bicl1(c O dos
Recursos YIEﬁPiéos O Dislrilo Federal

INFRAMÉRICA CONCESSIONÁRIA DO AEROPORTO DE BRASÍLIA S/A.

Aeroporto Inlernacional dc Brasilia. Presidente Juscelino Kubilschek.
Arca Especial s/n. Lago Sul. CEP 7|.608-900. Brasilia — DF,
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DECISÃO ºl

/2014-GAB/SEMARH,_,Y

DEwL .w'wc DE 2014.

0 SECRETÁRIO DE ESTADO DA SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO
AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL/SEMARH,
no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo IOS da Lei Orgânica do Distrito
Federal. combinado com o artigo 60 da Lei nº4l. dc l3 de setembro de 1989. nos termos do
parecer exarado pela Assessoria Jurídico Legislativa. desta Secretaria. no processo nº 0391001.152/2013. DECIDE:
I — CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso apresentado.]ulgando procedente o
Auto de Infração nº 3401/20l03. por transgressão ao disposto no artigo 54. inciso I e XIII. da

Lci Distrital nº 41/89:
Il — CONFIRMAR :) Decisão nª 200.000.2?4/I3 — PRESI/IBRAM. proferida em l" instância.

que aplicou a penalidade de ADVER'I'ENCIA por escrito à empresa INFRAMÉRICA
CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE BRASILIA S/A. a remover o galpão.
cereamentos e demais materiais no prazo dc l0 (dez) dias. a contar do recebimento deste
auto. em razão de instalação de galpão e ccrcamento em área destinada ao estacionamento

dos taxistas que operam no Aeroporto Internacional de Brasilia sem autorização ambiental do
lBRAM-DF. A penalidade aplicada encontra—se positívadas no inciso I do artigo 45 da
mencionada Lei.
III — Facultar a autuada a interposição de recurso ao Conselho de Meio Ambiente do Distrito
Federal — CONAM/DF, no prazo de 05 (cinco) dias. a contar da data da ciência da presente

decisão. com fulcro no parágrafo único do artigo 60 da Lei nº4l/89.
IV — Publique-se e notifique-sc.

Brasília., de'

PAUL

PENHA DE L

Secretário de - ta

Recursos III '

d

sd

e'ú/Am

,

de20I4.

A
ente e dos

islríto Federal
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AO EGRÉGIO CONSELHO DE MEIO AMBIENTE DO DISTRITO FEDERAL - CONAM

e ,
Wim
. .. “P_MProcesso n' 0391-001152/2013

l ,

888.006239/14
Decisão nº 31/2014-GAB/SEMARH

Decisão nº 200.000294/13
Auto de Infração nª 3401

INFRAMÉRICA CONCESSIONÁRIA D0 AEROPORTO DE BRASÍLIA S.A., pessoa jurídica
de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 15.559082/0001-86 e Cadastro Fiscal
do Distrito Federal sob o n. 07,608.161/001-77, com sede na cidade de Brasilia, Distrito
Federal, no Aeroporto Internacional de Brasília — Presidente Juscelino Kubitschek, Aérea
Especial s/nº, Lago Sul, CEP 71608-900, por meio de seu representante legal abaixo

assinado, vem apresentar

RECURSO

à Decisão nª 31/2014-GAB/SEMARH que negou provimento ao recurso apresentado

contra a Decisão nº 200000294/13 — PRESl/lBRAM, que julgou procedente 0 Auto de
Infração nº 3401, lavrado em 01 de agosto de 2013 pelo senhor-ElávioJX/Lsulãmgàm

'o

—-

-~RECEBID

Matricula n. 37.394 pelos fatos e direitos a segu1r aduzrdos

m Erucc-i-n
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DA ADVERTÉNCIA
Foi lavrada em face da Inframérica advertência pela instalação de galpão
e cercamento de área destinada sem autorização ambiental do lBRAM-DF, com
fundamento nos incisos I e XIII do artigo 54 da Lei n.º 41/1989 do Distrito Federal, in

verbis“.
”Art. 54. São infrações ambientais:
I - construir, instalar ou fazer funcionar, em qualquer parte do território
do Distrito Federal, estabelecimentos. obras ou serviços submetidos ao
regime desta lei, sem licença do órgão ambiental competente, ou
contrariando as normas legais e regulamentares pertinentes.

(...)
XIII — exercer atividades potencialmente degradadoras do meio ambiente,

sem licença do órgão ambiental competente ou em desacordo com a
mesma."
DA TEMPESTIVIDADE
A Notificação da Decisão nº 31/2014-GAB/SEMARH foi recebida pela
lnframérica na sexta-feira, 21 de novembro de 2014. Considerando o prazo assinalado
de 5 (cinco) dias previstos no caput do artigo 60 da Lei nº 41/1989 o prazo para
recurso finda em

28 de novembro de 2014, Portanto, o presente recurso é

indiscutivelmente tempestivo.
DOS FATOS
A obra que deu origem à notificação objeto deste auto tinha como
finalidade o oferecimento de estrutura para apoio ao estacionamento utilizado por
taxistas que atendem os passageiros do Aeroporto Internacional de Brasilia.
Atualmente os taxistas que operam no Aeroporto ocupam uma área
destinada à implantação do Centro de Aviação Civil — CAC. O local abrigará os prédios
da Agência Nacional de Aviação Civil — ANAC, da Secretaria de Aviação Civil - SAC e
da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária — Infraero. Por essa razão, será

r na.
www bsl: aero
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necessária a reintegração de posse desta área, o que inclusive já foi objeto de
determinação judicial.
A fim de criar uma nova área para abrigar os taxistas e atender ao interesse
público no oferecimento desse serviço aos passageiros que chegam a Brasília, o
Governo do Distrito Federal buscou uma nova área na qual os taxistas pudessem se
instalar. Por meio da coordenação da Secretaria de Estado de Transportes do Distrito
Federal, o GDF providenciou a realocação dos Taxistas para uma área pública de
30,000m1, fora do sítio aeroportuário e portanto do Contrato de Concessão da
lnframérica, conforme Termo de Cessão de Uso a Título Precário celebrado junto a
Companhia Imobiliária de Brasilia — Terracap. Trata-se, portanto, de uma área sob a
qual a lnframérica não tem qualquer direito de propriedade ou ingerência,
Por se tratar de local fora da área concedida a [nframerica, e ainda da

implantação de estrutura de interesse da Secretaria de Transportes do Distrito Federal
para possibilitar a prestação de um serviço público aos passageiros, o licenciamento
ambiental do estacionamento dos taxistas foi promovido e ocorreu sob tutela da
Terracap, conforme Autorização Ambiental nº 036/2012.
Ao mesmo tempo, a lnframérica, ao assumir a gestão do Aeroporto de
Brasília, em seu planejamento de gestão de infraestrutura e de expansão, programou a
desativação de uma estrutura provisória construída pela Infraero, utilizada para apoio
às atividades de embarque de passageiros, chamada de Módulo Operacional Provisório
- MOP. Tal estrutura provisória do MOP foi desmontada pela lnframérica e iria ser
descartada por esta empresa.
Ciente da disponibilidade da referida estrutura, a Secretaria de Transportes
fez uma solicitação informal à lnframérica para que esta fizesse uma doação do MOP
desativado, transferindo-o para a futura área de estacionamento de uso exclusivo dos

taxistas, de forma a lhes dar melhores condições e maior celeridade ao processo de
transferência, o que foi atendido pela lnframérica.
Este foi o papel da lnframérica na situação em questão, apenas doando
uma estrutura por solicitação da Secretaria de Transportes do Distrito Federal. A
utilização dessa estrutura, sua instalação e as autorizações para tanto, obviamente,

i m [. na,
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eram encargo da Secretaria de Transportes, agraciada com a doação em questão e
com a cessão de uma área pela Terracap.
Além disso, até onde se tem conhecimento as referidas estruturas oriundas

do Módulo Operacional Provisório » MOP são provisórias e estão em consonância com
as restrições e condicionantes impostas na citada Autorização. Assim, as estruturas

provisórias foram cedidas, sem qualquer custo ou ônus, pela lnframérica, para atender
a um pleito tanto dos Taxistas quanto da Secretaria de Transportes, com a finalidade
de continuar disponibilizando um serviço público aos passageiros, e considerando
ainda

que

o

MOP seria enquadrado como

resíduo de obras,

Portanto,

seu

reaproveitamento garantiria vida longa aos materiais e imbuiria sustentabilidade às
obras de expansão do Aeroporto.
DA ILEGliDADE PASSNA
Preliminarmente, e' importante destacar que a lnframérica não é parte
legítima para receber a penalidade que se pretende aplicar, 1550 porque a obra que de
origem a autuação,

o novo Estacionamento para os taxistas, local da instalação do

Módulo Operacional Provisório — MOP e' de propriedade e administrada pelo Governo
do Distrito Federal e esta fora do sítio aeroportuário, limite da responsabilidade da
lnframérica.
Conforme o estabelecido no Termo de Cessão de Uso a Titulo Precário
firmado

entre

a

Companhia

Imobiliária

de

Brasília

- Terracap

e

o

Distrito

Federal/Secretaria de Estado de Transporte, firmado em 19 de abril de 2012, cuja cópia
instruiu a impugnação apresentada, a área em questão é de propriedade do Governo

do Distrito Federal, fato confirmado pela emissão de autorização ambiental nº
036/2012 — IBRAM, que foi emitido em nome da Agência de Desenvolvimento do
Distrito Federal.
Ora, nessas condições, certamente não há como responsabilizar-se a
Inframérica, que não administra a área ou tampouco é responsável pelas obras e
autorizações no local.

Além disso, a lnframérica não é empresa de construção civil e sim
administradora do Aeroporto de Brasília. Como não poderia ser diferente, a obra de

tm
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da
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não
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Concessionária do Aeroporto de Brasilia.
Ora, nessas condições resta claro que o responsável pela área e idealizador
da obra não é a lnframérica, e sim o Governo do Distrito Federal. O executor também

não foi a lnframérica, mas sim empresa de construção civil terceira.
A ora Recorrente, portanto, foi apenas um agente intermediário, que
realizou a doação dos materiais que compunham o MOP. A instalação dos materiais
era obviamente de interesse do proprietário e administrador da área, o GDF. Desse
modo, eventual infração ambiental, se é que existiu, não foi cometida pela inframérica,
uma vez que esta não executou ou planejou a construção ou instalação de qualquer
estrutura. Sendo a inframérica apenas a doadora de uma estrutura

utilizada,

certamente não há como responsabilizar-se a empresa por eventuais infrações
ambientais que possam ter sido cometidas.
DA INEXISTÉNCIA DE INFRAÇÃO AMBIENTAL - obra autorizada pelo IBRAM
No mérito, ainda que fosse superada a preliminar supra, o que se admite
apenas em atenção ao princípio da eventualidade, melhor sorte não teria a decisão
recorrida. O Auto de Infração nº 3401 enquadra os atos verificados como infração
ambiental com fundamento nos incisos I e XIII do artigo 54 da Lei nº 41/1989 do
Distrito Federal.
Antes de mais nada, e' fundamental compreender que as atividades

realizadas na área em questão, objeto da penalidade aqui impugnada, foram
devidamente autorizadas pelo IBRAM. A autorização ambiental

nº 036/2012 e'

absolutamente clara e da autorização para: “construção de estacionamento para
taxistas do aeroporto", tendo como Interessado a Terracap. Como se não bastasse,

não há em qualquer item na mencionada autorização que se refira a necessidade de
execução da obra diretamente pelo interessado, o que obviamente não teria qualquer
procedência, ou qualquer vedação a construção de estrutura provisória.
Neste sentido, não resta dúvida de que a autorização ambiental emitida em
favor

da

Terracap

permitia

a

instalação

do

MOP

como

infraestrutura

do

estacionamento dos taxistas, Assim, não há como falar-se na realização de intervenção
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sem autorização ambiental, uma vez que tal autorização existe e foi emitida pelo órgão
competente,
Ressalto-se também, especialmente com relação a suposta infração do
inciso XIII do artigo 54 acima citado, que o auto de infração não caracterizou como a

instalação da estrutura provisória em espaço que já tinha autorização ambiental se
configuraria como atividade "potencialmente degradadoras do meio ambiente". Ora, a
emissão de autorização ambiental a Terracap implica em avaliação prévia do lBRAM
para sua emissão e é inerente à autorização a constatação de que edificação no local

não gera atividade degradadora do meio ambiente.
Em momento algum foi indicado qual a possível degradação que a
construção de estrutura provisória poderia causar ao meio ambiente, e conforme a
legislação pátria os atos da Administração pública devem ser devidamente motivados e
justificados. A avaliação perfunctória de possibilidade de degradação ambiental deve
ser ancorada em parecer técnico e avaliação do caso em concreto, o que não ocorreu
no processo em tela.
Muito pelo contrário, a doação realizada pela lnframérica não só contribuiu
para disponibilização de um serviço público a população e poupou o Erário Público
como diminuiu o impacto ambiental causado pelo descarte da infraestrutura, uma vez
que ela está em perfeito estado e é capaz de atender a demanda da Secretaria de
Transportes, sendo assim desnecessária a construção de nova estrutura e utilização de
matéria prima não renovável.

DO PEDIDO
Ante todo 0 acima exposto, por entender que:
a) a Inframérica não é responsável pelas ações realizadas no terreno que

compreende o novo estacionamento dos taxistas, por estar localizado fora
do sítio aeroportuário e ser cedido para uso pela Terracap à Secretaria de
Transportes do Governo do Distrito Federal, administradora e responsável
pela área;
b) a Autorização Ambiental nº 36/2012 permitia a instalação de estruturas
provisórias como é o caso do Módulo Operacional Provisório — MOP; e

‘1 ma w;
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c) o reaproveitamento do MOP garante vida longa aos materiais e imbuí
sustentabilidade nas obras de expansão do Aeroporto.

Vem a recorrente requerer a Vossa Excelência que seja reformada a decisão
de primeira instância, sendo julgado nulo ou ínsubsistente 0 auto de infração que ora
se ataca, com a competente baixa dos seus registros nesse órgão, por não estar

legitimada a pretensão do agente fiscalizador.
Nestes Termos.
Pede e espera deferimento.
Brasília, 25 de novembro de 2014,

Thaya

Licassali Melo

OAB/DF 41.850
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PROCURAÇÃO
Pelo presente instrumento particular de mandato, INFRAMÉRICA CONCESSIONÁRIA DO
AEROPORTO DE BRASILIA SIA, com sede no Distrito Federal, na cidade de Brasília, no
AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA, Presidente Juscelino Kubitschek, SIN - Área especial
, Lago Sul » CEP: 71.608-900, inscrita no CNPJ/MF sob o nª 15.559.082/0001-86, neste ato

representada, em conformidade com seu Estatuto Social. por pelo menos dois de seus Diretores,
Sr. Alysson Barros PaolineIli, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade
RG nª 206387 - SSP/MG e inscrito no CPF/MF sob o nº 747.306.816-49; Sr. Daniel Marcos

Ketchibachian, argentino, administrador, portador do passaporte n. 29.478,844, inscrito no
RNE sob o nº V906339-R e no CPF sob o nº 703.653.721—37;Sr.José Antunes Sobrinho, brasileiro,
casado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG nº 5.275.592-4 — SSP/SC; Sr.
Mariano Andrés Mobilia Santi, argentino, engenheiro aeronáutico, portador do passaporte n.
22.625.146, inscrito no RNE sob o n'ª V889286-3 e no CPF sob o nº 703.600.791-56; e Sr. Paulo
Eduardo Junqueira de Arantes Filho, brasileiro, solteiro. administrador de empresas, portador
do RG 102343735 SSP/PR, inscrito no CPF 970.295.219-00. neste ato nomeia e constitui seus

bastantes procuradores os advogados Murilo de Oliveira Abdo, inscrito na OAB/DF sob o nº
23.996, Paula Damas de Matos, inscrita na OAB/DF sob o nº 25.814, Thayana Llcassali Melo,
inscrita na OAB/DF sob o nº 41.850 e Jamila Bouhacene inscrita na OAB/DF sob o nº 38.123,

todos com escritório profissional na sede da ºutorgante, aos quais confere os poderes para o
foro em geral, com a cláusula ad judicia, podendo os advogados ora constituídos, em conjunto
ou separadamente, independente da ordem de nomeação. defender os direitos e interesses da
outorgante em qualquer foro ou tribunal, autarquia ou órgão público, podendo, para tanto,
propor ação, responder, contestar, apresentar delesa, requerer, recorrer, impugnar, pedir
cópias. transigir, desistir, firmar acordos, compromissos, dar e receber quitação, levantar
alvarás, representa-Ia perante repartições públicas federais. estaduais. municipais e
autárquicas, praticar todo e qualquer ato para o bom desempenho deste, podendo
substabelecer somente para estagiário de Direito vinculado proiissionalmente aos outorgados.
Brasilia, 24 de novembro de 2014
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria do Estado de Mcio Ambiente e Recursos Hídricos
Gabinete do Secretário

DESPACIIO INTERNO Nº 591/ lel-l—(iAB/SEMARH
Brasilia. 02 de dezembro de 20l4.

Referência: Processo nº Sºl .00I . 152/20l3
Interessado: INFRAMÉRICA CONCESSIONÁRIA DO AEROPORTO DE

BRASILIA S.A.
Assunto: Auto de Infração n°34llll20l3

A SIEORC.

Os presentes autos tratam do Auto dc Infração Ambiental nº340l/2013. emitido
pelo Instituto do Mcio Ambiente e dos Recursos Hídricos do DF — IBRAM em desfavor
da Inframérica Concessionária do Aeroporto dc Brasilia S.A. por instalação dc galpão c
ccrcamcnto em área destinada ao estacionamento dos taxistas que operam no Acroporto
Internacional de Brasília.
Rcmcto os autos a esta Subsecretaria de Órgãos Colegiados para envio ao
Conselho de Mcio Ambiente do Distrito Federal -- ('ONAM/IW para continuidade do
julgamento em 3“ Instância. conforme Recurso interposto pela INlºRAMlÉRlCA
CONCESSIONÁRIA DO AEROPORTO Dlí BRASÍLIA S.A.. 115.1 16 a 120 c despacho
da AJUSEMARII. Ils.l2l.
Alcncinsamcnlc.

Jar ,L Q
R LNATA FORTE."

Secretaria Adjunta
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Gabinete do Secretárvo de Estado de Mem Ambiente e Recursos Hídricos do DF
SEPN 511 » Bloco ”C" — EdlIíClO Bittar, ºª Andar - Bvasílta/DF — CEP 70.750643
Telefones: (61) 32145602 - Fax: [61) 3214-5610
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE DO DISTRITO FEDERAL
Diretoria de Colegiados
Brasília-DF, 12 de setembro de 2018

Despacho SEI-GDF SEMA/SUEST/CEST/DICOL

Senhores Conselheiros,
Em acordo com o deliberado na 13ª reunião da Câmara Julgadora de Autos de Infração
do CONAM - CJAI/CONAM/DF, e observado o disposto no art. 14 do Regimento Interno do CONAM/DF
- Decreto 38.001/2017 - encaminho o processo para Relatoria pelos Conselheiros do CREA/DF na
CJAI/CONAM/DF.
O
Relatório
deverá
ser
depositado
no
Google
Drive,
neste
link https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1AXSqc2y46zppBntrOPdlwkDShNjwIYEb?ogsrc=32 até
quatro dias antes da data do julgamento, conforme acordo da 11ª reunião.
Após julgamento do processo deve ser inserido o Relato ﬁnal, assinado, e o Processo
deve ser devolvido para esta DICOL para prosseguirmos com os trâmites legais.

ANTONIA MARTINS FEITOSA
Assessora de Colegiados
Documento assinado eletronicamente por ANTÔNIA MARTINS FEITOSA - Matr. 0267971-X,
Assessor(a), em 12/09/2018, às 11:35, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de
setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de
setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 12538303 código CRC= 96E282FC.
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE DO DISTRITO FEDERAL
Coordenação de Colegiados e Fundos
Diretoria de Colegiados
Brasília-DF, 10 de junho de 2019

Despacho SEI-GDF SEMA/SUEST/CCOF/DICOL

Senhores Conselheiros,
Em acordo com o deliberado na 18ª reunião da Câmara Julgadora de Autos de Infração
do CONAM - CJAI/CONAM/DF, e observado o disposto no art. 14 do Regimento Interno do CONAM/DF
- Decreto 38.001/2017 - redistribuímos e encaminhamos o processo para Relatoria pelos Conselheiros
da PM/DF na CJAI/CONAM/DF.
Informo que este Processo entrará na pauta de julgamento na 19ª reunião, que ocorrerá
no dia 25/07/2019. O Relatório deverá ser enviado para email conamdf@gmail.com até quatro dias
antes da data do julgamento, conforme acordo da 18ª reunião.
Após julgamento do processo deve ser inserido o Relato ﬁnal, assinado, e o Processo
deve ser devolvido para esta DICOL para prosseguirmos com os trâmites legais.

MARICLEIDE MAIA SAID
Diretora de Colegiados/SUEST
Documento assinado eletronicamente por MARICLEIDE MAIA SAID - Matr. 0264585-8,
Diretor(a) de Colegiados, em 12/06/2019, às 13:36, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de
16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira,
17 de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 23592682 código CRC= 272D8A17.
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Correspondência Eletrônica - 24853248
Data de Envio:
05/07/2019 15:54:46
De:
SEMA/Diretoria de Colegiados <dicol@sema.df.gov.br>
Para:
tenentecoronelresende.pmdf@gmail.com
Assunto:
Processo CJAI
Mensagem:
segue 1
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