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Governo do Estado de Minas Gerais
Sistema Estadual de Meio Ambiente
Instituto Estadual de Florestas
Escritório Regional de Florestas e Biodiversidade Rio Doce
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DECISÃO ADMINISTRATIVA

O Supervisor da Unidade Regional de Florestas e Biodiversidade Rio Doce do
Instituto Estadual de Florestas - IEF, no uso de suas atribuições legais, conferidas
pelo Decreto Estadual no 47 .34412018, HOMOLOGA a sugestão de

INDEFERIMENTO contida no Controle Processual do Processo lto

0404040000678/17, que tem como Requerente Flávio Alves de Lima.

MOTIVO: formalizaçáo intempestiva do processo de regllanzaçáo por intervenção
ambiental.

Publique-se e ofi cie.se.

Governador Valadares, ,xú1*''1 /lq
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Régis André Nascimento Coelho

Supervisor da UFRBio Rio Doce - IEF
MASP 1.377.405-4
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fúvtO ALVES DE LIMA, brasileiro, casado, comerciante, inscrito no CPF sob o ne

097.257.506-59, portador da cédula de identidade RG 170.598 SSP/MG, residente e domiciliado na Rua

Dorcelino, ne 140, centro da cidade de Naque/MG, neste ato, representado por seu advogado que esta

subscreve, procuração anexa, com endereço profissional na Rua Jundial ne. 105 - Ap. 101, Bairro

Caravelas, em lpatinga, Minas Gerais, CEP:35164-281, onde recebc intimações e correspondências, vem

respeitosamente e de forma tempestiva à presença de Vossa Senhoria apresentar:

RECU RSO ADM I N ISTRATIVO

face ao indeferimento do Requerimento de lntervenção Ambiental, numeração em epígrafe, corn vistas

à Realização de Obra Emergencial, pelas razões de fato e de direito à seguir aduzidas:

Ruo tundiaí, ne 1C5 - Apto. 707

{i3 )99 1 lC s @/( 3 I 13 6 6& 3020
condeodv2@gmai!.com

r{
(ú

bo
r1§
O.

I

'iri,;t:;il16úí^ r ," fkl
\, ,\SSINATURA J

/

I



a

a



llarconüe§ üe Àndraüe §oares

0ÀB/iífi:173.654

I - DOS FATOS

Com vistas à preservação do meio ambiente, o ora Recorrente realizou, em caráter

emergencial, obra de contenção em 3 (três) barramentos existentes em sua propriedade rural, local

denominado como Fazenda Córrego do Salgado, localizada no Município de Naque.

Em meados de janeiro de 2017, devido à escassez de chuvas e em função de alguns

vazamentos apresentados nos barramentos, o Recorrente, manualmente, realizou algumas intervenções

no interior e nas extremidades dos lagos existentes em sua propriedade a fim de prevenir possíveis

danos ambientais e materiais com o iminente rompimento dos mesrnos, visto a proximidade do período

de chuvas fortes e o consequente aumento do volume de água.

Todavia, à época da intervenção, o Recorrente, devido a não formalização da

empreitada junto ao órgão ambiental, não pôde dar continuidade à obra de proteção, visto que o

mesmo foi autuado pela fiscalização e teve, além de outras sanções, o embargo daquelas atividades que

visavam proteger o meio ambiente e evitar um dano em potencial.

Após a autuação sofrida e considerando a extrema necessidade da realização da

obra emergencial, visto o risco iminente e o intento de preservar o meio ambiente e os possíveis danos

que o rompimento pudesse ocasionar, o Recorrente iniciou processo de regularização da referida obra,

cumprindo aquilo que preconiza a legislação vigente e, seguindo àquilo que era determinado pelo Órgão

competente, contraindo despesas como pagamento da taxa de vistoria e contratação de empresa para

elaboração de Projeto Técnico de Recomposição de Flora - PTRF, informações que podem ser atestadas

nos autos desse processo.

Conforme extrai-se do Parecer Técnico emitido pelo Órgão Ambiental e que traduz

a realidade dos fatos, "o obietivo da interuencão foi estonc"dr os vozomentos existentes nos

barramentos. uma vez que a seauranca do local estovo compror',etido e ooderiam trazer preiuízos à

vida aquática. considerando tombém que com o cheaada do período chuvoso oue poderia ocorretar

em aumento do volume de áaua, ocasionando com isto o risco de desmorondmento/rompimento do

barromento". E, ainda, "a mesma se fez necessário. devido aa risco de desmorondmento dd parede

lateral que está oaralela aa Córreao Saloado. uma vez que as laaods estão em um nível acima do

curso d'áqua". (grifos nossos)

Extrai-se, ainda, em outras palavras que, tecnicamente, o referido processo é

completamente passível de deferimento, visto o atendimento às questões técnicas ambientais e,

sobretudo, o fito que o mesmo possui, ou seja, de manter incóiume o meio ambiente, todavia, devido

intempestividade de apenas 1 (um) dia no protocolo do mesmo, opinaram os responsávei p

técnico pelo indeferimento do processo, condição que o Recorrente não concorda e que

deste recurso, sobretudo pela argumentação a seguir exposada, a sL!a completa modificação.
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II- DO DIREITO

II.1 - DA TEMPESTIVIDADE

O prazo legal previsto para a apresentação do presente recurso, conforme previsão

contida no artigo 44, do Decreto 47 .383 de O2lO3/20t8 é de 30 (tni,ta) dias contados da data publicação

da decisão impugnada que, conforme Notificação ns 154/URFBio Rio Doce/z}tg deu-se em 30/0412019.

Prevê, ainda, o dispositivo legal acima, no §2e, do mesmo artigo que, "será

admitida a apresentação de recurso via postal, verificando-se a tempestividade pela data da postagêffi",

sendo assim, considerando a data da publicação (30/04) e a data da postagem do presente recurso,

conclui-se que o mesmo, encontra-se dentro do prazo legal, portanto, tempestivo.

II.2. DA PRERROGATIVA DE INTERVENCÃO AMBIENTAL NOS CASOS EMERGENCIAIS

Nos termos da Resolução Conjunta SEMAD/IEF ne 1905, de 12 de agosto de 2013,

que dispõe sobre os processos de autorização para intervenção ambiental no âmbito do Estado de

Minas Gerais, "será admitida a intervenção ambiental nos casos emergenciais, mediante comunicação

prévia e formal ao órgão ambiental", senão vejamos:

Art. 8e - Seró admitida o intervenção ombientol nos casos

emergenciois, medionte comunicaçõo previo e formol oo órgão

ombientol.

§7p Paro fins desto Resoluçõo Conjunta, considerom-se

cosos emergenciais o risco iminente de degradoçõo ombientol,

especialmente da floro e fauna, bem como, da integridade físico de

pessoas.

§2e O requerente do intervençõo ombiental em coráter

emergencial deverd formolizar o processo de regularizoçõo ambientol

em, no mdximo, 90 (novento) dios, contados do dato do reolizaçõo da

comunicoção a que se refere s caput.

§3s Nos cosos em que nõo for constotodo o cardter
emergenciol do intervençda ou no ausêncio de formolizaçõo do
processo poro regulorizoçõo da intervençõo ombiental no

estabelecido no porógrafo anterior, serõo oplicodas as sanções

odministrotivas cobíveis ao responsdvel e o fato seró comunicado ao
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No caso em apreço, a comunicação prévia e formal ao órgão ambiental deu-se em

0510412017, conforme menção do próprio parecer jurídico opinativo emitido, logo, um dos requisitos

previstos na legislação foi cumprido pelo Recorrente.

Após a comunicação prévia e nos termos da Resolução Conjunta ora em comento,

o Recorrente teria o prazo de 90 (noventa) dias para formalização do processo de regularização

ambiental, prazo este, que teria o seu término em 05/0712077.

Aduz o parecer, todavia, que a referida formalização ocorreu somente em

O6lO7/2Ot7, portanto 1(um) dia após o prazo legal, motivo pelo qual, ignorando a boa-fé do

Recorrente, o fato de não haver ocorrência de dano ao meio ambiente e que, tecnicamente, o processo

encontra-se apto ao deferimento, este órgão ambiental deve indeferir todo processo de regularização

por ínfimo 1 (um) dia de atraso no protocolo.

Causa estranheza ao Recorrente o fato de, após a formalização do processo, à

destempo, este órgão haver diligenciado no sentido de compelir o empreendedor ao pagamento de

despesas como a Taxa de Vistoria, cobrada em agosto daquele ano e, dando sequência à análise do

processo aberto, a exigência de apresentação do Projeto Técnico de Recomposição da Flora - PTRF, o

que, sabemos, gerou ônus financeiro ao Sr. Flávio Alves.

Permissa vênia, nobre julgador, analisando a sequência dos atos, a administração

me remete à lembrança do assistente do árbitro no futebol, o bandeirinha, que diante das novas regras

impostas pela FIFA, mesmo flagrando o atacante em impedimento, deixa o lance prosseguir e só faz a

anotação de ilegalidade, ou seja, levanta a bandeira, após a conclusão da jogada. Desculpem a

comparação, mas, se havia vício no prazo, o direito do empreendedor de tentar a formalização deveria

precluir naquele exato momento.

Pergunta esse pobre causídico: De que vale 1 (um) ínfimo dia diante de um

processo tecnicamente sem vícios?

De que valem 24 horas se o meio ambiente, direito da coletividade, não tenha

sofrido dano?

De quê adiantou a boa-fé do empreendedor em formalizar um processo de

regularização, arcar com o ônus inerente ao mesmo, tudo isto para manter a incolumidade da vida

aquática daqueles barramentos se, o órgão ambiental, poÍ conta de 24 horas, por mera burocracia, vai

indeferir o seu pleito?

Caro julgador, em que pese o fato de existir dispositivo legal contendo

preclusivo de 90 (noventa) dias e, sabemos, a Administração Pública, dentre outros princípios,

pelo Princípio da Legalidade, essa mesma Administração, sobretudo este órgão ambiental, deve

o intento de incentivo à regularização perante os seus administrador;, não o de penalização.
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Mostra-se totalmente desarrazoado, com o devido respeito, o parecer op-inativo

que indefere um processo de regularização tecnicamente apto ao deferimento. Estamos nos referindo

ao atraso de somente 1 (um) dia no protocolo da documentação, não se trata de 1 (um) mês.

Talvez pelo trânsito, talvez pela distância, quiçá até pelo horário de funcionamento

deste órgão, o Recorrente não tenha conseguido realizar o protocolo na data correta, mas, pugna,

conforme a boa-fé demonstrada desde o início do processo, pelo deferimento do mesmo, ignorando

este órgão, com base nos Princípios da Razoabilidade e da Propcrcionalidade, a seguir exposados, o

atraso de somente 1 (um) dia no seu protocolo.

lnicialmente, cabe-nos observar o conteúdo atribuído aos princípios da

razoabilidade e da proporcionalidade, ora em comento, descritos conforme os termos do art. 2",

parágrafo único, inc. Vl da Lei n".9.784, de 29 de janeiro de 1999, in verbis:

Art, 2e A Administroção Pública obedeceró, dentre outros, oos
princípios da legalidode, finalidade, motivaçõo, razoabilidade.
proporcionalidode. moralidode, ampla defeso, controditório,
seguronço jurídica, interesse público e eficiência.

Porágrofo único. Nos processos administrativos serão observodos,
entre outros, os critérios de:

Vl - adequoçõo entre meios e fins, vedada a imposiçõo de obrigoções,

restrições e sanções em medido superior àquelos estritamente
necessdrias ao atendimento do interesse público;

Em suma, tratam-se de princípios que limitam a atuação e a discricionariedade da

Administração Pública frente aos seus administrados, proibindo que a mesma, aja com excesso nos

meios utilizados em detrimento aos fins que ela pretende alcançar.

Tais princípios são de suma importância, sobretudo, tro controle dos atos

sancionatórios e, em especial, nos atos de polícia administrativa. A intensidade e a extensão do ato

sancionatório devem guardar relação de congruência com a lesividade e a gravidade da conduta que se

pretende reprimir ou prevenir.

A imposição de sanção administrativa, mormente nos casos em que o nao

ocorreu, como no caso aqui tratado, deve ser instrutiva e, por isso, não pode penalizar ma

necessário o indivíduo que não está obedecendo as regras relativas ao meio ambiente.
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Assim, a medida administrativa deve, para tornar-se aplicável, ser adequ

caso, ou seja, seu emprego fará com que o objetivo legítimo nela prevista seja alcançado, ou pelo menos

fomentado.

Seja como for, certo é que, no âmbito do direito administrativo, os princípios da

razoabilidade e da proporcionalidade encontram aplicação especialmente no controle de atos

discricionários que impliquem restrição ou condicionamento a direitos dos administrados ou imposição

de sanções administrativas.

É diante de situações concretas, sempre no contexto de uma relação meio-fim, que

devem ser aferidos os critérios de razoabilidade e proporcionalidade. De modo mais específico, o

requisito da adequação obriga o Estado a perquirir se o ato por ele praticado mostra-se efetivamente

apto a atingir os objetivos pretendidos (alcançará esse órgão ambiental com o ato de indeferimento o

resultado almejado?). Não sendo adequado, é evidentemente ilegítima a prática deste ato. Podemos

dizer, nesse caso, que o ato é desarrazoado por inadequação.

O princípio da proporcionalidade, também conhecido como princípio da proibição

de excesso, representa, em verdade, uma das vertentes do princípio da razoabilidade. lsso porque a

razoabilidade exige, entre outros aspectos, que haja proporcionalidade entre os meios utilizados pela

Administração e os fins que ele pretende alcançar. Se o ato administrativo não guarda uma proporção

adequada entre os meios empregados e o fim desejado, será um ato desproporcional, excessivo em

relação a essa finalidade visada.

Em suma, sempre que a administração tiver à sua disposição mais de um meio para

a consecução do mesmo fim, deverá utilizar aquele que se mostre menos gravoso ao administrado. Em

sendo adotado um ato mais gravoso do que o estritamente necessário ao atingimento do resultado

pretendido, diz-se que ele é desarrazoado por falta de necessidade.

Sem mais delongas, o princípio da razoabilidade tem o escopo de aferir a

compatibilidade entre os meios empregados e os fins visados na prática de um ato ou sanção

administrativa, de modo a evitar restrições inadequadas aos administrados.

No caso em tela, qual seria o objetivo deste órgão ambiental? Qual é a finalidade

do indeferimento do processo aqui tratado? Sendo o processo tecnicamente apto, não seria

desarrazoado e desproporcional o seu indeferimento pelo atraso de 1 (um) no protocolo?

Caro Julgador, trata-se de um contribuinte do Estado, que cumpriu tudo àquilo que

lhe foi determinado e que, sobretudo, encontra-se dotado de boa-fé e disposto a fazer o que for preciso

para a manutenção e a preservação do meio ambiente, como o processo de regularização de
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Conforme descrevemos na síntese dos fatos, a obra emergencial possuiu o condão

de preservação do meio ambiente, sobretudo a manutenção da vida aquática existente nos

barramentos, além de outros danos que, com um possível rompimento, certamente iriam acontecer.

Mister frisar que, nenhum dano ambiental foi causado com as atividades do

Recorrente, ou seja, o meio ambiente, direito difuso, encontra-se incólume e isto foi atestado na vistoria

realizada no local da obra.

Não é justo que, um processo tecnicamente correto, apto ao deferimento, seja

indeferido pelo atraso de 1 (um) dia no seu protocolo. Não é do interesse público que um administrado

venha a ser submetido a sanções administrativas e a desnecessidade de sobrecarregar o já atribuído

Parquet, em um possível inquérito civil, por algo em que a forma, visivelmente, vai sobrepor à essência.

III - DOS PEDIDOS

Por todo o exposto e por acreditar que o objetivo deste órgão é a defesa e

proteção do meio ambiente, pede o Recorrente:

a) Que seja julgado totalmente procedente o presente recurso, pelas razões até aqui

expostas, sobretudo pela observância aos Princípios da Razoabilidade e da

Proporcionalidade, para DEFERIR o Requerimento para lntervenção Ambiental de ne

04040000678177;

b) Que, em caso da remota hipótese de não acatamento in totum deste Recurso, como

não estamos diante de crime ambiental, mas de infração administrativa, seja o

Recorrente punido somente com a sanção de advertência por analogia ao art.72,l, da

Lei 9.605/98;

Termos em que, pede e espera o deferimento.

lpatinga/MG,28 de Maio de 2019.

SOARES

:773.654
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9)GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto Estadual de Florestas

Decisão tEFISUpEnvrsÃo/RtoDocE ne. oo2l20Lg

Belo Horizonte, 28 de junho de 2019.

tuízo DE REcoNstDERAçÃo

PRocEsso ADM| NrsTRATrvo Ne: 04040000067 gl tl
REqUERENTE: rúVlo ArvEs DE UMA

-O Supervisor da Unidade Regional de Florestas e Biodiversidade Rio Doce do lnstituto Estadual de
\/'restas, no uso das atribuíçôes definidas pero art. 42 do Decreto Estaduar i; ;úi;õ;à- 

""dr:;;;o recurso apresentado em 28 de maio de 2019 contra a decisão de IITIDEFER1MENTo Jo requerimento dêautorização para intervenção ambiental formalizado no processo administraüvo supftr,.e avaliando quenão foi apresentado fundamento para revisão do ato, aeciae ruÃo niàol.riiárnan a decisãoadministrativa em, questão.

Sendo o recurso conhecido, proceda-se à elaboração de parecer para julgamento do mérito pela unidadeRegional colegiada uRc Leste Mineiro, do conselÊo Estadual de políüca Ambiental aoroi+ ,ãr-,#.,do art.9e. inciso C, alínea c, do Decreto Estâdual 46.gSg/2OL6.

Não conhecido o recurso, arquivêm-se os autos em definitivo, com a pubricação na rmprensa oficiar, e.intimação ao requerente.

Régis André Nascimento Coelho

Supervisor Regiona! - URFBio Rio Doce

MASP.: 1,.377.405-4

Docuàento assinado etetronicamente por Régis André Nascimento Coelho, Supervisor(a), em
28/06/2019, às 2L:!5, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6e, g 1e, do
Decreto ns 47.222. de 26 de julho de 2017.
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A autenücidade deste documento pode ser conferida no site

htt pJ^elJA g, gqv. b r / s e i / co nt ro I a d o r-exte r n o . p h Ú
acao=documento_conferir&id-orgao-acesso-externo=0, informando o código verificador 58354o2 e

o código CRC 3D774404.

rttps://www.sei.mg.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento 
imprimir-web&acao-origem=arvore-visual izar&id-documento=6943787&inÍra-"' 112
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CoNTROLE PROCESSUAT Ns 086/2019

EMENTA: Manifestação elaborada nos termos da
Resolução conjunta SEMAD/IEF pe 1905, de 12 de
agosto de 2013, que dispõe sobre os processos de
autorização para intervenção ambiental no âmbito do
Estado de Minas Ger:ais.

Venho apresentar controle processual relativo ao RECURSO contra decisão de INDEFERIMENTO

alusivo ao processo 04040000678/L7, sob'responsabilidade de Flávio Alves de Lima, o qual

requereu intervenção em APP sem supressão de vegetação nativa, localizado no ,rnicípio de

Naque/MG, a fim de que seja apreciado pela autoridade competente.

Em cumprimento à Lei Estadual n". 15.97L/2O06, realizou-se a publicação, na lmprensa Oficial, do

INDEFERIMENTO DE PROCESSO DE DAIA (fl. 123), publicado no Diário Oficial do Estado em 30 de

abri! da 20L9, terça-feira, página 56, Diário do Executivo.

A respeito da análise de recurso em processos ambientais, o art. 47 do Decreto Estadual pe

47 37 3 /2018 assim d isciplina :

Art. 47 - O órgão que subsidiou a decisão recorrida analisará o atendimento às

condições previstas nos arts. 39 a 45, as razões recursais e os pedidos formulados pelo

recorrente, emitindo parecer único fundamentado, com vistas a subsidiar a decisão do

recurso pelo órgão competente, admitida a reconsideração.

Assim, considerando que esta Analista Ambiental procedeu à análise do processo e conseguinte
elaboração do controle processual e opinou pelo INDEFERIMENTO do pedido de regularização em
epígrafe, far-se-á a análise' do presente RECURSO, a iniciar por seus pressupostos de
admissibilidade.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO

Vejamos os pressupostos de admissibilidade elencados no Decreto Estadual ne 47.373/2018:

Art. 43 - São legitimados para interpor os recursos de que trata o art. 40:

| - o titular de direito atingido pela decisão, que seja parte no respectivo processo de

licenciamento;

ll - o terceiro, cujos direitos e interesses sejam diretamente afetados pela decisão;

lll- o cidadão e a pessoa jurídica que represente direitos e interesses coletivos ou difusos.

^v,
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A Resolução conjunta sEMA/lEF ne L9O5l2Ot3 estabelece:

Art. 34 - O prazo para interposição do recurso contra decisão a que se referem os arts'

32 e 33 será de 30 (trinta) dias, contados da publicação da decisão

Art. 35 - Tem legitimidade para interpor os recursos previstos neste capítulo:

| - o titular de direito atingido pela decisão;

ll - o terceiro, cujos direitos e interesses forem afetados pela decisão;

lll - o cidadão, a organização ou associação que represente os direitos e interesses

coletivos ou difusos

Art. 36 - O recurso administrativo deverá conte'r:

I - a autoridade administrativa ou unidade a que se dirige;

ll - qualifiiação completa do recorrente, com nome e número do cPF ou GNPJ e' quando

se tratar de pessoa jutídica, contrato social e última alteração; i

lll - número do processo correspondente;

rV - endereço do recorrente ou,indicação do locar para o recebimento de notificações,

intimações e comunÍcações;

V - formulação do pedido com exposição dos fatos e seus fundamentos;

Vl - apresentação de documentos de interesse do recorrente;

Vll - data e assinatura do recorrente ou de seu procurador. 
t

§1e O recorrente podérá ser representado por advOgado ou procurador legalmente

constituído, devendo, para tanto, anexar ao requerimento o respectivo instrumento de

mandato.

§2e o recurso não será conhecido quando intempestivo ou sem os requisitos de que

trata este artigo. §3s Apresentado o recurso ter-se-á por consumado o ato' não se

admitindo emendas ou juntada de nova documentação.

Em relação à legitimidade para interpor o recurso, verifica-se, às fls. L32 que a peça recursal foi

assinada pelo advàgado Marcondes de Andrade soares, OAB/MG L73-654. Às fls' 133 consta

procuração do Sr. FIávio Alves de Lima outorgando poderes ao Sr. Marcondes de Andrade Soares

para representá-lo no presente recurso administrativo.

Art. 44 - o lecurso deverá ser interposto no prazo de trinta dias, contados da data da

publicação da decisão impugnada, por meio de requerimento escrito e fundamentado,

facultando-se ao recorrente a juntada de documentos que considerar convenientes.

§ 1e - protocolado o recurso, ter-se-á por consumado o ato, não se admitindo emendas.

§ 2e - Será admitida a apresentação de recurso via postal, verificando-se a tempestividade

pela data da postagem.

§ 3e - A contagem dos prazos se dará conforme Lei ne 1,4.!84, de 2002.
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Quanto ao prazo para interposição do recurso, verifica-se que a decisão foi publicada no dia

3O\O4/2O19 (terça-feira). Portanto, o prazo de 30 dias venceria em 3O/OS|2O19 (quinta-feira). As fls.

126 consta protocolo do recurso datado de 31-/0512019. Contudo, às fls. 136, consta envelope de

correspondência do recurso datado de 28/O5l2OLg. Assim, considerando que o recurso foi enviado,

via posta!, conclui-se pela tempestividade do recurso, tendo em vista a data da postagem, qual seja:

28lOs/2OLe.

Art. 45 - A peça de recurso deverá conter:

| - a autoridade administrativa ou a unidade a que se dirige;

ll - a identificação completa do recorrente;

lll - o endereço completo do recorrente ou do Iocal para o recebimento de notificações,

intimações e comunicações relativas ao recurso;

lV - o número do processo de licenciamento cuja decisão seja objeto do recurso;

V - a exposição dos fatos e fundamentos e a formulação do pedido ;

VI - a data e a assinatura do recorrente, de seu procurador ou representante tegal;

Vll - o instrumento de procuração, caso o recorrente se faça representar por advogado ou

procurador legalmente constituído;

Vlll - a cópia dos atos constitutiv-os e sua última alteração, caso o recorrente seja pessoa

jurídica.

A Resolução Conjunta SEMAD/IEF assim dispõe:

Art. 36 - O recurso administrativo deverá conter:

I - a autoridade administrativa ou unidade a que se dirige;

ll - qualificação completa do recorrente, com nome e número do CPF ou CNPJ e, quando

se tratar de pessoa jurídica, contrato social e última alteração;

lll - número do processo correspondente;

lV - endereço do recorrente ou indicação do local para o recebimento de notificações,

intimações e comunicações;

V - formulação do pedido com exposição dos fatos e seus fundamentos;

Vl - apresentação de Cocumentos de interesse do recorrente;

VII - data e assinatura do recorrente ou de seu procurador.

§1e O recorrente poderá ser representado por advogado ou procurador legalrnente

constituído, devendo, para tanto, anexar ao requerimento o respectivo instrumento cle

mandato.

§2e O recurso não será conhecido quando intempestivo ou sem os requisitos de que

trata este artigo. §3s Apresentado o recurso ter-se-á por consumado o ato, não se

admitindo emendas ou juntada de nova documentação-

\s
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o recorrente apresentou as informações necessárias.

Art. 46 - O recurso não será conhecido quando interposto:

I - fora do Prazo;

li - por quem não tenha legitimidade; ' :

lll-sematenderaqualquerdosrequisitosprevistosnoart.45.;-

\ do Regulamento das Taxas Estaduais - RTE -, aprovado pelo Decreto ne 38'886' de 1e de

julho de 1997.

Seus efeitos a partir de311312018')

Em papeleta de despacho lavrada por esta analista, às fls. L381L39, considerou-se que o recurso

não deveria ser conhecido, a teor do que dispõe o inciso IV do art. 46, acima transcrito, pela

ausência de apresentação de comprovante de recolhimento de taxa de expediente prevista para o

fim de análise de recurso. Todavia, a coordenação de controle Processual informou 
.que 

tal

prerrogativa diz respeito aos processos de licenciamento e não aos processos de regulalização

ambiental. para estes, deve-se observar as disposições constantes da Resolução conjunta

SEMAD/|EF ne Lgo5/2073. Nesta resolução não há previsão para pagamento de taxa,para análise de

recurso contra decisão em processos de regularização ambiental'

por esta razáo,aplicou-se o prinlípio da autotutela administrativa, revendo a conclusão contida na

referida papeleta.

Assim, passo a analisar o presente recurso'

DA ANÁLISE DO TUÉNMO

Alega o recorrente que houve intervenção em car:áter emergencial e que a "a comunicação prévia e

formal ao órgão ambiental deu-se em 05/04 /2017'i (fls. 129).

Ainda, que a referida formalização ocorreu somente em 06/07/2017, porlanto 1(um) dia após o

prazo Iegal" (fls. 129)

De fato, às fls. 03 do processo apenso aos autos consta Comunicado de Obra Emergencial, sob o ne

de protocolo o4040ooo2g5/17, datado de o5/o4l2oL7, informando que "para contenção de

vazamento, será realizada uma obra nas margens dos barramentos onde estes estão ocorrendô"

(fls. O7). Nas fls. 03 consta protocolo do processo de regularização datado de 06/07 /2OL7 .

A respeito do tema, a Resolução Conjunta SEMAD/IÊF prevê o prazo de no máximo 90 dias para

for,malização do processo de regularização nos casos de intervenções emergenciais, in verbis:

2^
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Art.8e - Será admitída a'intervenção ambiental nos casos emergenciais, mediante

comunicação prévia e formal ao órgão ambiental.

§1g Para fins desta Resolução Conjunta, consideram-se casos emergenciais o risco

iminente de degradação ambiental, especialmente da flora e fauna, bem como, da

integridade física de pessoas.

§2e O requerente da intervenção ambiental em caráter emergencial deverá formalizar o

processo de regularização ambiental em, no máximo, 90 (noventa) dias, contados da

data da realização da comunicação a que se refere o caput.

Verifica-se que a data final para o protocolo no caso em apreço seria no dia O5lO7l2O17. O

processo de regularização foi protocolizado em06]0Tl2O\T,conforme consta de fls.03 o protocolo

' 
de ne 04040000678/L7. Portanto, fora do prazo Iegal.

Outrossim, observa-se às fls. 07 Formulário de Orientação Básica do requerente, datado de

27/AL/2017, o qual informa no campo "Observações" que o prazo de entrega da documentação é

de 60 dias da data do protocolo do FOBI. Tambénr não se verifica o cumprimento do referido prazo.

Desta fornia, verifica-se que o descumprimento do prazo estabelecido na Resolução Conjunta

SEMAD/IEF ne 1,.905/2013, bem como no Formulário de Orientação Básica.

euanto à taxa argumeàtada no recurso, cumpre esclarecer que se trata de Emolumento para

regularização de requerimento para intervenção ambiental sem supressão em APP. A referida taxa

está prevista no Decreto Estadual nq 38886, de 0U07 /1977, o qual elenca as hipóteses da referida

exação, in verbis:

Art. 1e - As taxas de competênciá do Estado incidem sobre o exercício regular.do poder de

polícia, ou na utiiização, efetiva ou potencial, de serviço público específico e divisível

, c,rr r{icnncirãn . 
'

piestado ao contribuinte ou posto à sua disposição. -

: : ; ::::::ffi H:::ffi: il:: :fiT il:Jü :::J T;:: [:Tff;
em razão de interesse público concernente à segurança, à higiàne, à ordem, aos costumes'

às disciplinas da produção e do mercado, ao exercício de atividades econômicas

5

O empreendedor aiega ainda que "causa estranheza ao Recorrente o fato de, após a formalização

do processo, à destempo, este órgão haver diligenciado no sentido de compelir o empreendedor ao

pagamento de despesas como Taxa de Vistoria'a (fls. Lzg).
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dependentes de concessão ou autorização do poder público, à tranquilidade pública ou ao

respeito à propriedade e aos direitos individuais ou coletivos'

§ 2e - Os serviços públicos a que se refere este artigo consideram-se:

1) utilizados Pelo contribuinte: ;,

a - efetivamente, quando por ele usufruídos a qualquer título;

b - potencialmente, quando, sendo de utilização compulsória, sejam postos à sua

disposição, mediante atividade ad mi nistrativa em efetivo fu nciona mento;

2) específicos, quando possam ser destacados em unidades autônomas de intervenção,.de

utilidade ou de necessidade pública;

3) divisíveis, quando suscetíveis de utilização, separadamente, por parte de cada usuário

Desta forma, verifica-se que o pagamento da taxa é requisito para se analisar o processo e realizar

a vistoria, independentemente do resultado da análise, que pode ser: DEFERIMENTo,

INDEFERIMENTO ou ARQUIVAM ENTO.

Resta, portanto, legítima a cobrança da taxa

Adiante, o recoriente alega que "mostra-se totalmente desarrazoado (...) parecer opinativo que

indefere um processo de regularização tecnicamente apto ao deferimento (...) atraso somente de 1

(um) dia no protocolo da documentação" (fls. t291. Na oportunidade, invoca os princípios da

razoabilidade e proporcionalidade nos atos administrativos, arguindo que tais princípios "lirnitam a

atuação e a.discricionariedade da Administração Pública frente aos seus administrados, proibindo

que a mesma aja com excesso nos meios utilizados em detrimento aos fins que ela pretende

alcançar."(fls. 130)

No tocante à contagem de prazo, tem-se que o Analista não goza de poderes para concessão ou

dilação de prazo fora do previsto em lei. Alem disso, o prazo de 90 dias para regularizar

intervenções em caráter emergencial é preclusivo e não pode ser prorrogado contro legem.

lnsta ressaltar o princípio da legalidade na Adrninistração Pública, segundo o qual só é permitido

fazer o que a lei autoriza. Assim, o servidor público deve obedecer e cumprir as disposições na

legislação, dentre as quais a observância e o cumprimento de prazos legais.

Por fim, na conclusão da peça recursal o recorrente requer a procedência do pedido e conseguinte

deferimento do requerimento para intervenção ambiental do processo em epígrafe.

Como pedido subsidiário, em caso de indeferimento do recurso, o' empreendedor requer a

aplicação infração administrativa com a sanção de advertência por analogia ao art. 72, l, da Lei

e.60s/e8.
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Em retação à infração administrativa no âmbito do Estado de Minas Gerais, tem-se como uma das

normas fundamentais o Decreto Estadual pe 47.383/2OL8, o qual estabetece riormas para

licenciamento ambiental, tipifica e classifica infrações às normas de proteção ao meio ambiente e

eos recursos hídricos e estabelece procedimentos administrativos de fiscalização e aplicação das

penalidades.

lncumbe ao agente autuante a análise da infração administrativa e a subsunção do fato à norma-

coNcLrrsÃo

por todo o exposto, opinamos pelo INDEFERIMENTO do recurso, nos termos acima alinhavados.

Oportunamente, recomenda-se a lavratura de Auto de lnfração, por rea'lizar intervenção ambiental

sem a devida autorização do órgão ambiental competente e pela formalização do processo para

regularização fora do prazo estabelecido pela legislação.

Esctarecemos que, ante seuicaráter meramênte opinativo, o presente Controle Processual não tem

força vinculativa aos atos a serem praticados pelo Supervisor Regional.

É como submetemos à consideração superior.

Timoteo/Mc,02 de setembro de 2019'

Luiz Andrade

Analista Ambiental IEF - NAR Timoteo

Unidade Regional Rio Doce

MASP 1..130.795-6
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