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NOTA JURÍDICA ASJUR.SEMAD Nº 49/2022

 
I – RELATÓRIO

 
A Chefia de Gabinete encaminhou a esta Assessoria Jurídica, por meio do

Memorando.SEMAD/GAB.nº 168/2022 (42371709), consulta oriunda da Secretaria
Executiva (42220827), em virtude da solicitação realizada pela URFBio Alto Paranaíba,
objetivando o exercício do controle de legalidade da decisão proferida pela maioria dos
conselheiros na 161ª Reunião Ordinária da Câmara Normativa e Recursal (CNR) do
Copam, ocorrida em 15/12/2021.

 
Trata-se de processo que tramitou no N.A.R. de Patos de Minas-MG
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(URFBio/AP), cujo parecer técnico, emitido após vistoria, concluiu pela intervenção em
fragmento de Floresta Estacional Semidecidual em estágio médio a avançado de
regeneração, sendo analisado à luz da Lei da Mata Atlântica e indeferido.

 
Após, foi submetido à apreciação da URC/TM (Unidade Regional Colegiada

Triângulo Mineiro), por se tratar de Floresta Estacional Semidecidual, estágio médio de
regeneração (área prioritária para conservação da biodiversidade), sendo, na  151ª
Reunião Ordinária da URC/TM, igualmente indeferido, contando, naquela oportunidade,
com esclarecimentos técnicos tanto da equipe técnica do IEF URFBIO Alto Paranaíba,
quanto da consultoria responsável pelo processo.

 
Contudo, o empreendedor interpôs recurso,  em 10/09/2021, pugnando

pela revisão da decisão colegiada, baseado no entendimento de se tratar de Mata de
Galeria, fitofisionomia esta pertencente ao Bioma Cerrado, que seria passível da
autorização pretendida. Além disso, solicitou uma nova vistoria no local, que foi
realizada, constatando a equipe técnica do IEF, novamente, a existência de Floresta
Estacional Semideciudal, estágio médio de regeneração (Bioma Mata Atlântica).

 
Assim, na 161ª Reunião Ordinária da CNR. (Câmara Normativa e

Recursal), em 15/12/2021, decidiram os Conselheiros por acatar o parecer
apresentado pelo empreendedor, que considerou a área como Mata de Galeria, por 10
(dez) votos, com 08 (oito) votos favoráveis ao IEF e 2 (duas) abstenções/ausências, o
que, por consequência, afasta a incidência da legislação especial e permite a
intervenção na área.

 
Inconformado, o Núcleo de Regularização e Controle Ambiental (URFBio

Alto Paranaíba) encaminhou o processo para o Gabinete do IEF para controle de
legalidade (39973022), posteriormente direcionado à Secretaria Executiva (41889804)
para o exercício do ato, solicitando a autoridade, para tanto, análise e parecer desta
Unidade de Execução. 

 
É o breve relatório, passa-se à análise. 
 

II – FUNDAMENTOS
 

II.1 – Do âmbito de atribuição do Assessoramento Jurídico
 
Preliminarmente à análise da minuta, esta Assessoria Jurídica esclarece

que, tendo em vista as normas veiculadas nas Leis Complementares nº. 75 e nº. 81,
ambas de 2004, a presente manifestação dar-se-á sob o ponto de vista estritamente
jurídico, desbordando do objetivo da presente Nota a análise do mérito administrativo,
notadamente quanto ao juízo do administrador a respeito da oportunidade e
conveniência da prática de atos à luz do interesse público.

 
Outrossim, destaca-se que não se encontra no âmbito de atribuição

desta Asjur avaliar questões técnicas e operacionais, tendo a manifestação
amparo na presunção de veracidade das informações e justificativas prestadas pelos
agentes públicos envolvidos, no exercício das respectivas competências institucionais.

 
A definição do escopo da análise pelo órgão de assessoramento jurídico é

objeto de orientação no âmbito da Advocacia-Geral do Estado, conforme art. 8º da
Resolução AGE nº 93, de 25 fevereiro de 2021, que assim dispõe:
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Art. 8º – A manifestação jurídica deve se restringir à análise
jurídica da questão submetida à consulta, sendo defeso ao
Procurador do Estado adentrar a análise de aspectos
técnicos, econômicos e financeiros, bem como de questões
adstritas ao exercício da competência e da discricionariedade
administrativa, a cargo das autoridades competentes.
(Grifos não originais)

 
Por fim, esclarece-se que a presente análise se limitará a analisar,

exclusivamente, os aspectos jurídicos afetos ao controle de legalidade, com base
unicamente nos documentos arrolados no Sistema Eletrônico de Informações
epigrafado.

 
II.2 – Copam. Representação paritária. Democratização das decisões.
Participação popular e o controle social das decisões e políticas públicas.
Controle de legalidade. Entendimento da Advocacia-Geral do Estado 

 
Sabe-se que o Copam, instituído pelo Decreto nº 18.466/1977, rege-se

pela Lei nº. 21.972/2016, pelo Decreto nº. 46.953/2016, pelo Decreto 47.383/2018,
pela Deliberação Normativa Copam nº. 177, de 22 de agosto de 2012 – no que
couber, até que seja aprovado novo Regimento Interno, e pelas demais normas
ambientais e administrativas aplicáveis.

 
Trata-se de um órgão colegiado, normativo, consultivo e deliberativo,

subordinado administrativamente à Semad. Tem por finalidade deliberar sobre
diretrizes e políticas e estabelecer normas regulamentares e técnicas, padrões e
outras medidas de caráter operacional para a preservação e conservação do meio
ambiente e dos recursos ambientais.

 
É um conselho de representação paritária entre o poder público e a

sociedade civil, assegurada a participação dos setores produtivo, técnico-científico e
de defesa do meio ambiente nas câmaras técnicas e a participação do Ministério
Público nas URCs, na Câmara Normativa Recursal e no Plenário (art. 15, §5º, da Lei nº.
21.972/2016).

 
Foi criado pelo Poder Público para concretizar a participação popular e o

controle social das decisões e políticas públicas referentes à preservação e
conservação do meio ambiente e dos recursos ambientais.

 
O art. 9º do Decreto nº 46.953/2016, classifica as Unidades Regionais

Colegiadas como unidades deliberativas e consultivas encarregadas de propor e
compatibilizar, no âmbito de sua atuação territorial, as políticas de conservação e
preservação do meio ambiente e para o desenvolvimento sustentável.

 
O mesmo dispositivo atribui às URCs, dentre outras funções, a

competência de decidir, em grau de recurso, como última instância, os processos de
licenciamento ambiental e suas respectivas intervenções ambientais, decididos pelas
Superintendências Regionais de Meio Ambiente – Suprams ou pela Superintendência de
Projetos Prioritários – Suppri.  No mesmo sentido, dispõe o art. 41 do Decreto nº
47.383/2018.
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A competência recursal das URCs está, pois, atrelada ao exercício da
competência decisória pelas Suprams e pela Superintendência de Projetos Prioritários
– Suppri nos processos de licenciamento ambiental.

 
No caso em análise, o empreendedor, com base no art. 9º do Decreto nº

46.953/2016 e do art. 41 do Decreto nº 47.383/2018, apresentou recurso
administrativo à URC/TM contra decisão que indeferiu o requerimento de intervenção
ambiental em área considerada como região de cobertura vegetacional especial (Mata
Atlântica). Seu recurso foi provido por decisão colegiada proferida pela URC/TM na
161ª Reunião Ordinária.     

 
Todavia, o próprio órgão ambiental (Núcleo de Regularização e Controle

Ambiental - URFBio Alto Paranaíba) não se conformou com a reforma da decisão pela
URC, derradeira instância administrativa, apresentando ao IEF o presente expediente,
relatando haver ilegalidade na decisão e pugnando pelo controle correspondente,
sendo os autos encaminhados à Presidente do Copam, autoridade máxima da
estrutura administrativa, pretendendo a manutenção do indeferimento, para se
considerar a área como Mata Atlântica.

 
Está assentado, nos termos do Parecer Jurídico AGE/CJ nº 16.137/2019,

que o Presidente do COPAM tem autorização - e dever - legal de fazer o controle de
juridicidade de deliberação da Câmara Normativa e Recursal do COPAM, das Unidades
Regionais Colegiadas e das Câmaras Temáticas Especializadas do COPAM, com
fundamento no art. 15, § 2º, da Lei nº 21.972/2016; no art. 6º, inciso IX, do Decreto
nº 46.953/2016 e no art. 73 da DN Copam nº 177/2012, independentemente de
solicitação, bastando que chegue ao seu conhecimento eventual ilegalidade para
emergir o dever de exercício da autotutela administrativa.

 
E mais, o controle de juridicidade de ato ou decisão colegiada, como o

próprio termo indica, diz respeito ao controle da adequação da Deliberação da
Instância à legislação de regência, dado que, como se trata de decisão de órgão
colegiado, a decisão coletiva, participada, será legítima, desde que prolatada de forma
democrática, dentro do espaço permitido em lei e em conformidade com esta e com
elementos de natureza técnica, com transparência, e, sempre, sujeitando-se a
controle.

 
Dito isso, passa-se ao mérito do caso trazido à análise. 
 

II.3 – Mata Atlântica. Regime jurídico especial de proteção. Limites.
 
A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (CRFB/88)

constituiu a Mata Atlântica como patrimônio nacional, nos termos do art. 225, §4º. No
mesmo sentido, a Constituição Mineira no art. 214, §7º, assegurando-a como
patrimônio estadual.

 
Coube ao legislador ordinário estabelecer os limites de aplicação das

normas de regência, razão pela qual editou a Lei Federal nº 11.428/06, que, no art. 2º,
esclarece quais formações florestais consideram-se integrantes do Bioma Mata:

 
Art. 2º Para os efeitos desta Lei, consideram-se integrantes do
Bioma Mata Atlântica as seguintes formações florestais nativas e
ecossistemas associados, com as respectivas delimitações
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estabelecidas em mapa do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística - IBGE, conforme regulamento: Floresta Ombrófila
Densa; Floresta Ombrófila Mista, também denominada de Mata de
Araucárias; Floresta Ombrófila Aberta; Floresta Estacional
Semidecidual; e Floresta Estacional Decidual, bem como os
manguezais, as vegetações de restingas, campos de altitude,
brejos interioranos e encraves florestais do Nordeste.

 
Igualmente, é o art. 1º, do Decreto nº 6.660/2008, que regulamenta o

diploma legal acima:
 

Art. 1o  O mapa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística -
IBGE, previsto no art. 2o da Lei no 11.428, de 22 de dezembro de
2006, contempla a configuração original das seguintes formações
florestais nativas e ecossistemas associados: Floresta Ombrófila
Densa; Floresta Ombrófila Mista, também denominada de Mata de
Araucárias; Floresta Ombrófila Aberta; Floresta Estacional
Semidecidual; Floresta Estacional Decidual; campos de altitude;
áreas das formações pioneiras, conhecidas como manguezais,
restingas, campos salinos e áreas aluviais; refúgios vegetacionais;
áreas de tensão ecológica; brejos interioranos e encraves
florestais, representados por disjunções de Floresta Ombrófila
Densa, Floresta Ombrófila Aberta, Floresta Estacional Semidecidual
e Floresta Estacional Decidual; áreas de estepe, savana e savana-
estépica; e vegetação nativa das ilhas costeiras e oceânicas.

 
Da análise dos dispositivos referidos, evidencia-se que a questão é

peculiar, pois envolve conteúdo substancialmente técnico a respeito da área de
incidência do regime jurídico especial de proteção conferido à Mata Atlântica.

 
Não há, assim, como se distanciar da conclusão de que foge à

competência desta Unidade de Execução aferir e atestar que a área posta em debate
reúne ou não as características dessa cobertura vegetacional especial, atividade
exclusivamente técnica, frise-se, sendo vedado ao Procurador do Estado adentrar
nessa análise, consoante esposado alhures (art. 8º da Resolução AGE nº 93, de 25
fevereiro de 2021).

 
O exame, aqui, portanto, fica inevitavelmente restrito aos esclarecimentos

a respeito dos limites jurídicos de incidência da legislação especial e demais questões
referentes ao valor dos atos jurídicos administrativos dos servidores que assim
definiram a área.

 
Nesse particular, cabe rememorar que o processo administrativo

subjacente contempla análise técnica de servidores públicos, os quais, por mais de
uma vez, realizaram vistorias na área afetada e constataram (técnica e
fundamentadamente) se tratar de cobertura vegetacional especial (Bioma Mata
Atlântica), indeferindo, dessa forma, o pleito, dada a ausência de hipótese permissiva
de intervenção. Tal parecer técnico fora acatado pela URC-TM, mas rejeitado pela CNR.

 
Decorre do princípio da legalidade a presunção de legitimidade dos atos

administrativos, atributo que confere legitimidade ao ato. É dizer, há a presunção de
que a Administração Pública fez tudo de acordo com a lei. No presente caso,
presume-se que a análise técnica do IEF teria ocorrido de acordo com a legislação.
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Logo, a priori, trata-se-ia de área de Mata Atlântica, com a correta incidência das
normas protetivas correlatas. 

 
Entretanto, essa presunção de legitimidade é relativa (juris tantum),

admitindo prova (que há de ser técnica e suficientemente robusta) em contrário,
transferindo o ônus probatório a quem invocar a ilegalidade. Mais uma vez voltando-se
para a hipótese dos autos, caberia ao empreendedor demonstrar que aquela posta
pelo IEF não está de acordo com a lei, e aos conselheiros fundamentar a decisão
também de modo técnico e seguro, o que deve ser aferido pela autoridade
competente para a providência pleiteada (controle de legalidade).

 
Na Nota Jurídica Asjur/Semad nº 99/2021 (30885820), esta Assessoria

Jurídica orientou no seguinte sentido:
 

A constitucionalização do direito ambiental impôs ao administrador
público o permanente dever, na sua competência territorial, de
proteger o meio ambiente, com a finalidade de preservar o
equilíbrio ecológico, seja na formulação de políticas públicas ou
mesmo em procedimentos decisórios individuais.
Isso conduz à conclusão de que a melhor posição a ser adotada
pelo Estado é de empreender esforços para interpretar a Lei
dentro do espírito que motivou a sua edição, buscando elementos
valorativos de interpretação, de modo a privilegiar os dois critérios,
para efetivar, na maior medida possível, esse regime jurídico
especial, consoante seu dever constitucionalmente estabelecido.

 
Dessa forma, considerando que se trata de questão técnica, e que cabe à

autoridade competente o juízo de valor correspondente, se o entendimento for de que
a área em comento está inserida dentro dos limites estabelecidos pela legislação do
Bioma Mata Atlântica, é necessário realizar o controle de legalidade da decisão
proferida quanto ao item 6.1, da pauta da 161ª Reunião Ordinária da CNRC/CM
(29586205), nos termos do art. 15, §2º, da Lei nº. 21.972/2016; do art. 6º, inciso IX,
do Decreto nº. 46.953/2016 e do art. 73, da DN Copam nº 177/2012, vez que permitir
a intervenção indevida nessa cobertura vegetacional constitui flagrante ato ilícito,
passível, inclusive, de responsabilização dos agentes públicos envolvidos, nas demais
esferas do Direito.

 
II.4 – Abstenções injustificadas. Ilegalidade.

 
Denota-se que, dos 20 (vinte) Conselheiros presentes 18 (dezoito)

proferiram seu voto, faltando as manifestações dos representantes do AMN e da
UEMG, consideradas abstenções.

 
O entendimento da Advocacia-Geral do Estado, sedimentado na Nota

Jurídica ASJUR.SEMAD nº 91/2019, é no sentido de que:
 

São evidentes os prejuízos que a ausência de membros tanto do
poder público quanto da sociedade civil causa aos trabalhos do
Copam (...)
Reitera-se, quem tem assento no Copam é o órgão/entidade e não
os representantes titulares e suplentes, que podem ser, inclusive,
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substituídos, ao arbítrio de quem os indicou.
(...)
As pautas das reuniões do Copam são divulgadas com
antecedência, o que possibilita que todos os conselheiros saibam
de antemão quais processos serão julgados e quem são as partes
envolvidas.
Desse modo, doravante, recomenda-se que o órgão ou entidade
com assento no Copam cuide de encaminhar à reunião conselheiro
apto a deliberar as questões da pauta divulgada antecipadamente,
para que a paridade e a representação do membro não sejam
comprometidas.
(...)
A abstenção, portanto, não pode ser usada como subterfúgio para
prejudicar as votações porque o conselheiro, eventualmente, não
se sente confortável em votar de uma ou de outra forma. Abstém-
se de votar apenas aquele que se encontra inserido nas hipóteses
acima indicadas, de suspeição ou impedimento.
Abster-se de votar fora das hipóteses de impedimento e suspeição
importaria renúncia de competência, sem qualquer amparo legal,
em evidente prejuízo ao interesse público. Pode-se cogitar, atém
mesmo, em apuração de responsabilidade pessoal do conselheiro,
a depender do caso e das motivações.

 
E mais:
 

Deve o representante sempre buscar o interesse público, observar
os princípios constitucionais inerentes à atuação da Administração,
bem como, na temática ambiental, zelar pela preservação e
conservação do meio ambiente, nos termos preconizados pelo
ordenamento jurídico.
Assim não agindo, estará sujeito à responsabilização pessoal nas
esferas cível, penal e administrativa.
(...)
Logo, não há falar em ausência ou mesmo em abstenção do
conselheiro por “motivo de foro íntimo”, até porque a motivação é
requisito obrigatório, essencial de qualquer ato administrativo.
Ainda mais em um contexto em que o conselheiro não está ali em
nome próprio, mas representando os legítimos interesses de quem
o indicou.

 
Abster-se de votar fora das hipóteses de impedimento e suspeição, e sem

motivação suficientemente idônea, seria criar uma omissão administrativa não prevista
em lei nem em ato normativo.

 
Na mesma questão, a Consultoria Jurídica da Advocacia-Geral do Estado,

no Parecer nº 16.137/2019:
 

Nessa ordem de fundamentação jurídica, tem-se que a legitimidade
de uma instância de deliberação colegiada depende da composição
mista e paritária, por representantes do poder público e da
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sociedade civil, podendo-se afirmar tanto mais representativo o
Conselho quanto maior a diversificação em sua conformação, dada
a sociedade complexa e multicultural no seio da qual ele atua.
E, consequentemente, a efetividade dessa conformação que
justifica a existência do Conselho depende, fundamentalmente, do
exercício do direito/dever ao voto, usufruindo, o Conselheiro, da
representatividade de que dispõe, conforme o setor ou entidade
que o indica, nos termos de lei prévia.
A igualdade, para o fim de assegurar o princípio da paridade e da
representatividade, significa, igualdade quantitativa, sem o quê cai
por terra o ideal que justifica a criação de um Conselho paritário de
Políticas Públicas, que é o de um voto para cada setor
representado.
Por outro lado, está fora de qualquer cogitação a não submissão,
das deliberações do Conselho, ao princípio da juridicidade,
inexistindo amparo jurídicoconstitucional à prevalência de vontade
pessoal ou liberdade em desacordo com a lei, em sentido lato.
(...)
A inobservância, por parte dos Conselheiros ou do próprio
Conselho, em sua integralidade, dos princípios que regem a
Administração Pública, notadamente a legalidade, a impessoalidade,
a moralidade e a publicidade, conforme art. 4º, da Lei n. 8.429/92,
resulta em vício potencialmente apto a invalidar suas deliberações e
atos respectivos daí decorrentes, sem prejuízo da responsabilidade
administrativa, civil e mesmo criminal de seus integrantes, nos
termos da mesma Lei n. 8.429/92.
Nesse sentido, ratificamos o entendimento exposto na Nota
Jurídica n. 91/2019 quanto à obrigatoriedade de motivação para
hipótese de abstenção de voto, ou de alegação de impedimento
e/ou suspeição, havendo regras a esse respeito, sobre
substituição por suplente, tendo em vista que é publicada, com
antecedência, a pauta das reuniões ordinárias e/ou extraordinárias
do COPAM, conforme art. 20 do Regimento Interno. E, quanto à
abstenção, deve ser ela motivada (arts. 20 e 30 da DN COPAM n.
177, de 2012, e art. 21 do Decreto Estadual n. 46.953, de 2016).

 
Desse modo, não há como afastar a constatação de que o uso indevido

da abstenção tenha prejudicado, mais uma vez, a própria deliberação levada a efeito
na 161ª Reunião Ordinária da URC/TM. 

 
Nesse sentido é, mais uma vez, a orientação da AGE, no Parecer nº

16.137/2019:
 

Com a presente fundamentação, ratifica-se integralmente o
entendimento e a orientação expostos na Nota Jurídica n. 91, no
ponto, eis que, sem dúvida, a abstenção de cinco dos seis
conselheiros representantes do poder público, imotivadamente,
implicou decisão ilegítima, dada a ofensa à igualdade quantitativa
para decidir o pleito, como exposto acima, o que conduz à
conclusão pela declaração de sua nulidade, o que aqui se orienta.
(...)
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Configura-se, em tese, portanto, violação aos deveres de
honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições, e,
consequentemente, inserta na descrição do art. 11, da Lei de
Improbidade Administrativa.

 
Nesse particular, recomenda-se, por fim, que o Presidente da CNR

esclareça o que houve com o representante da UEMG, já que na Ata não consta
a sua ausência, tampouco questionamento do Presidente no momento da votação a
respeito do posicionamento dessa entidade.

 
III – CONCLUSÃO

 
Diante do exposto, a partir do exame dos autos, conclui-se que se trata

de questão técnica e que cabe à autoridade competente o exercício do juízo de valor
correspondente, sendo que, caso se entenda que a área em comento está inserida
dentro dos limites estabelecidos pela legislação do Bioma Mata Atlântica, deverá ser
realizado o controle de legalidade da decisão proferida quanto ao item 6.1, da pauta da
161ª Reunião Ordinária da CNRC/CM (29586205), nos termos do art. 15, §2º, da Lei
nº. 21.972/2016; do art. 6º, inciso IX, do Decreto nº. 46.953/2016 e do art. 73, da DN
Copam nº 177/2012, vez que permitir a intervenção indevida nessa cobertura
vegetacional constitui flagrante ato ilícito, passível, inclusive, de responsabilização dos
agentes públicos envolvidos, nas demais esferas do Direito.

 
Reitera-se, nada obstante, que se trata de questão técnica e que foge à

competência desta Unidade de Execução aferir e atestar se a área posta em debate
reúne ou não as características dessa cobertura vegetacional especial, sendo vedado
ao Procurador do Estado adentrar nessa análise, consoante exposto (art. 8º da
Resolução AGE nº 93, de 25 fevereiro de 2021).

 
Reforça-se, ainda, que, com base na orientação geral da Advocacia-Geral

do Estado de Minas Gerais, as abstenções são permitidas apenas nas hipóteses de
suspeição/impedimento, devendo, nos demais casos, o Conselheiro fazer-se substituir
pelo suplente. Recomenda-se, neste particular, que o Presidente da CNR esclareça o
que houve com o representante da UEMG, já que na Ata não consta a sua ausência,
tampouco questionamento, no momento da votação, a respeito do posicionamento da
entidade.

 
Belo Horizonte, 25 de março de 2022.

 

 

ADRIANO BRANDÃO DE CASTRO
Procurador do Estado

Procurador Chefe da SEMAD
OAB/MG 105.699 - MASP. 1.327.068-1

 

[1] Art. 28 - Compete aos membros do Copam: (...) VIII - votar, respeitada a abstenção, devendo apresentar justificativa
caso o voto seja contrário ao parecer do órgão do Sisema
[2] Art. 52 - O membro do Copam que incorrer em impedimento deverá comunicar o fato à respectiva Secretaria
Executiva da estrutura colegiada, abstendo-se de atuar. Parágrafo único. A falta de comunicação do impedimento
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constitui falta grave para efeitos disciplinares.

Documento assinado eletronicamente por Adriano Brandão de Castro,
Procurador(a) Chefe, em 25/03/2022, às 06:25, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de
julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 43503140 e o código CRC 85EFADE4.

Referência: Processo nº 2100.01.0026999/2021-91 SEI nº 43503140
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