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Processo Administrativo nº 11020000333/08 

 
Ref.: Supressão de Cobertura Vegetal Nativa com Destoca 

 
PARECER JURÍDICO 

 
I) Relatório:  

 

1 - Dispõe o presente parecer sobre a análise jurídica do requerimento de intervenção ambiental 

(DAIA) protocolizado por Dorly Ferreira Pedrosa, conforme documentação dos autos, para 

SUPRESSÃO DA COBERTURA VEGETAL NATIVA COM DESTOCA em 15,8142ha no imóvel 

rural denominado Fazenda Mata do Lenço de matrícula nº 16728 do CRI de Coromandel/MG., 

localizada no município de Coromandel  

  

2 – A propriedade possui área total de 46,45ha e possui reserva legal averbada (não inferior a 

20% de sua área total), e foi apresentado Cadastro Ambiental Rural e aprovado pelo técnico 

vistoriante. 

 

3 - A intervenção ambiental requerida seria para a realização da atividade de pecuária. A atividade 

enquadra-se nos termos da Deliberação Normativa COPAM nº 74/2004, como não passível de 

autorização ambiental de funcionamento nem de licenciamento ambiental conforme formulário de 

caracterização do empreendimento em anexo. 

 

4 - O processo foi instruído com a documentação necessária à análise jurídica, com o Plano de 

Utilização Pretendida com inventário florestal – PUP, o Cadastro Ambiental Rural e a Conferência 

de Débitos Florestais anexados aos autos. 

 

II) Análise Jurídica:  

 

5 - De acordo com as informações prestadas no Parecer Técnico,o requerimento de intervenção 

não é passível de autorização, uma vez que não está de acordo com as legislações ambientais 

vigentes. Nota-se que a área requerida está inserida em tipologia de Floresta Estacional 

Semidecidual em estágio médio de regeneração (conforme parecer técnico), ou seja, áreas 

submetidas ao regime jurídico da Lei Federal nº 11.428/2006 e da Lei Estadual nº 20.922/2013. 

 

6 - Diante da obrigatoriedade de se obter a DAIA, conforme preceito normativo da Resolução 

Conjunta SEMAD/IEF nº 1.905/2013, do ponto de vista jurídico, entende-se por intervenção 

ambiental:a) supressão de cobertura vegetal nativa, com ou sem destoca, para uso 

alternativo do solo;b) intervenção com ou sem supressão de cobertura vegetal nativa em 

áreas de preservação permanente - APP;c) destoca em área remanescente de supressão 
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de vegetação nativa; d) corte ou aproveitamento de árvores isoladas nativas vivas;e) 

manejo sustentável da vegetação nativa;f) regularização de ocupação antrópica 

consolidada em APP;g) supressão de maciço florestal de origem plantada, tendo presença 

de sub-bosque nativo com rendimento lenhoso;h) supressão de maciço florestal de origem 

plantada, localizado em área de reserva legal ou em APP; i) supressão de florestas nativas 

plantadas que não foram cadastradas junto ao Instituto Estadual de Florestas - IEF;j) 

aproveitamento de material lenhoso, conforme o artigo 1º da referida Resolução. 

 

7 – Com fulcro na Lei Federal supramencionada, que dispõe sobre a utilização e proteção da 

vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica, encontra-se respaldado este parecer jurídico, pois, a 

atividade do empreendedor não se enquadra como de utilidade pública ou de interesse social e a 

área a ser intervinda se trata de vegetação secundária em estágio médio de regeneração, 

portanto, sendo-lhe vedada a supressão. Vejamos: 

 

Art. 14.  A supressão de vegetação primária e secundária no estágio avançado de 
regeneração somente poderá ser autorizada em caso de utilidade pública, sendo que a 
vegetação secundária em estágio médio de regeneração poderá ser suprimida nos 
casos de utilidade pública e interesse social, em todos os casos devidamente 
caracterizados e motivados em procedimento administrativo próprio, quando inexistir 
alternativa técnica e locacional ao empreendimento proposto, ressalvado o disposto no 
inciso I do art. 30 e nos §§ 1º e 2º do art. 31 desta Lei. 
 
(...) 
 

Art. 23.  O corte, a supressão e a exploração da vegetação secundária em estágio médio 
de regeneração do Bioma Mata Atlântica somente serão autorizados:  
I - em caráter excepcional, quando necessários à execução de obras, atividades ou 
projetos de utilidade pública ou de interesse social, pesquisa científica e práticas 
preservacionistas;  
II - (VETADO)  
III - quando necessários ao pequeno produtor rural e populações tradicionais para o 
exercício de atividades ou usos agrícolas, pecuários ou silviculturais imprescindíveis à 
sua subsistência e de sua família, ressalvadas as áreas de preservação permanente e, 
quando for o caso, após averbação da reserva legal, nos termos da Lei nº 4.771, de 15 de 
setembro de 1965;  
IV - nos casos previstos nos §§ 1º e 2º do art. 31 desta Lei.  
 
 

III) Conclusão: 

 

8 – Ante ao exposto, considerando as informações prestadas no parecer técnico acostado aos 

autos, e em observância da legislação vigente, esta Diretoria de Controle Processual da 

SUPRAM TMAP, do ponto de vista jurídico, opina pelo indeferimento da autorização da 

supressão da cobertura vegetal nativa com destoca em 15,8142ha, e de acordo com o que 

determina a Lei nº. 21.972/2016, o presente processo deverá ser submetido à deliberação e 

decisão da Unidade Regional Colegiada – URC COPAM. 
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Observação: Fica registrado que o presente Parecer restringiu-se a análise jurídica do 

requerimento de autorização da supressão da cobertura vegetal, através das informações 

prestadas no Parecer Técnico. Assim, a Diretoria de Controle Processual da SUPRAM 

TMAP, não possui responsabilidade sobre a análise técnica realizada, bem como a 

responsabilidade sobre os projetos e programas apresentados nos autos, sendo a 

execução, operação, comprovação de eficiência e/ou gerenciamento dos mesmos, de 

inteira responsabilidade do empreendedor, seu projetista e/ou prepostos.  

 

É o parecer, s.m.j. 

Data: 18 de abril de 2018. 
 
 

Dayane Ap. Pereira de Paula 

Analista Ambiental da Diretoria de Controle Processual da SUPRAM TMAP 

MASP: 1.217642-6 

OAB?MG 103426 

 
 

 


