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ANEXO I

REQUERIMENTO PARA INTERVENÇÃO AMBIENTAL

\.-

\-

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - SEMAD

1.1 Nome: cELULoSE Nrpo BRASTLETRA s.A - cENTBRA 1 .2 CNPJ/CPF: 4zz7srs6tooo1- ee

1 .3 Endereço: Rodovia 381 KM 172 1.4 Bairrot Distrito Perpetuo Socorro

1.5 Município: Beto oriente 1.6 UF: MG 1 .7CEP:35196-000

1 .8 Telefone(s) : sa2e-s1 lztszzzlsl Bz 1 .9 e-mail: licenciamento@cenibra.com.br

1.10 Proprietário do lmóve! (X ) Arrendatário ( ) Comodatário ( ) Outro:

2.1 Denominaçáol Córrego Preto lt 2.2 tota! (ha): 396,46

2.3 Município: Periquito 2.4 rNCRA (CCrR)

2.5 Matrícula no Cartório Registro de lmóveis: 35.836 Livro: 2 Folha: Comarca:

3.1 A Reserva Legal - RL do imóvel se encontra regularizada? (X) Sim ( ) Não.

Se náo, selecionar no campo 3.4 a forma de regularizaçáo pretendida e providenciar

documentaçáo conforme item 7.3.

2.6 No registro da Posse no Cartório de Notas: Livro Folha: Comarca:

3.2 No imóvel existe ocupaçáo antrópica consolidada em Area de Preservaçáo Permanente -

APP? (X) Não ( ) Sim. Se sim, selecionar no campo 4.1.11 o requerimento para sua

regularizaçáo.

3.3 O imóvel possui áreas desmatadas, porém abandonadas, subutilizadas ou utilizadas de

forma inadequada, segundo a vocaçáo e capacidade de suporte do solo? ( ) Sim (X ) Náo.

Se sim, a intervençáo pretendida ocorrerá nestas áreas? ( ) Sim ( ) Não.

Unidade

3.4.1 Demarcaçáo

Credenciado ( ) sim

e Averbaçáo

( )náo

ou Registro Profissional

3.4.2 Relocação

3.4.3 Recomposição.

3.4.4 Compensação.

3.4.5 Compensaçáo Social de Reserva Legal.

3.4.6 Servidáo florestal.
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í. TDENTTFICAçAO DO RESPONSAVEL PELA REGULARTZAçAO AMBIENTAL

2. TDENTIFICAçAO DO TMOVEL

3. SITUAÇAO AMBTENTAL DO TMOVEL

3.4. Regularização de Reserva Lega! Quantidade
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentáve! - SEMAD
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Unidade4.í Tipo de lntervenção Quantidade

4.1.1 Supressáo de cobertura vegetal nativa, com destoca, para

uso alternativo do solo.
9,1 9 ha

ha
4.1.2 Supressáo de cobertura vegetal nativa, sem destoca, para

uso alternativo do solo.

ha
4.1.3 Intervençáo com supressão de cobertura vegetal nativa em

áreas de preservaçáo permanente - APP.

ha
4.1.4 Intervençáo sem supressão de cobertura vegetal nativa em

áreas de preservação permanente - APP.

ha
4.1.5 Destoca em área remanescente de supressáo de vegetaçáo

nativa.

ha4.1 .6 Corte ou aproveitamento de árvores isoladas nativas vivas.

ha4.1.7 Manejo sustentável da vegetaçáo nativa.

ha4.1 .8 Regularizaçáo de ocupaçáo antrópica consolidada em APP.

4.1 .9 Supressáo de maciço florestal de origem plantada, tendo

presença de sub-bosque nativo com rendimento lenhoso.
ha

ha
4.1 .1 0 Supressão de maciço florestal de origem plantada,

localizado em área de reserva legal ou em APP.

4.1.11 Supressáo de florestas nativas plantadas que náo foram

cadastradas junto ao Instituto Estadual de Florestas - lEF.
ha

4.1 .12 Aproveitamento de material lenhoso. m'

5.í Uso proposto Area (ha) Uso proposto Area (ha)

5.1 .1 Agricultura 5.1 .6 Mineração

5.1 .2 Pecuária 5.1.7 Assentamento

5.1 .8 lnfraestrutura (estrada)5.1 .3 Silvicultura Eucalipto 9,1 I

5.1 .4 Silvicultura Pinus
5.1 .9 Manejo Sustentável

Vegetaçáo Nativa

da

5. 1 .5 Silvicultura Outros 5.1 .1 0 Outro
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4. INTERVENçAO AMBIENTAL REQUERIDA

5. PLANO DE UTILIZAÇAO PRETENDIDA PARA A AREA REQUERIDA PARA
INTERVENçÃO

6. APROVEITAMENTO SOCIOECONOMICO DO PRODUTO OU SUBPRODUTO
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - SEMAD
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6.1 O produto e/ou subproduto vegetal oriundo da intervençáo, será utilizado para: Produçáo De

Carváo Vegetal ( ); Comercializaçáo "ln Natura" ( ); Beneficiamento e comercializaçáo

( ); Uso na própria propriedade ( ).

6.2 A reposição florestal obrigatória será de responsabilidade ( ) do responsável pela

intervenção ( ) do consumidor.

"Declaro sob as penas da lei, que as informações presÍadas são verdadeiras e que não se

encontra em andamento ação judicial tendo por objeto a propriedade ou posse da área em

questão".

Belo Oriente , 24

Assinatura do Requerente

junho de 2016

Moreira de Lana

CPF: 010.891 .32OlO3

CREA: MG-70.665/D
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FLORESTALruEGETAL



ffi GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Me[o Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - SEMAD J8s\t
ANEXO III DO PARECER UNICO

2.1 Nome: 00000520-7 / CELULOSE NIPO - BRASILEIRA S/A

04040001139t14

2.2 CPF/CNPJ: 42.278.796/0001 -99

O4lOgl2O14 15:40:16 NUCLEO IUÓreOlntervenção Ambiental SEM AAF

2.4 Bairro: DISTRITO PERPETUO SOCORRO2:3 Endereço: RODOVIA BR 381 KM 172,0

2.5 Mupicípio: BELO ORIENTE 2.6 UF: MG 2.7 CEP: 35.19ô-000

3.1 Nome: 00000520-7 / CELULOSE NIPO - BRASIIEIRA S/A

2.8 Telefone(s): 2.9 E-mail: antonilmar nibra.com.br

3.2 CPF/CNPJ: 42.278.796/0001-99

1 3829-56351 3829-5242

3.3 Endereço: RODOVIA BR 381 KM 172,0 3.4 Bairro: DISTRITO PERPETUO SOCORRO

3.5 Município: BELO ORIENTE 3.7 CEP: 35.196-000

com.br3.8 Telefone(s): 3.9 E-mail: antonilmar

Preto li 4.2 Area Total : 397,6900

1 1 3829-5635

fenomi
. 4.4INCRA (CCIR): não possui

Y
4.3 Município/Distrito: PERIQUITO

4.5 Matrícula no Cartório Registro de lmóveis: 35836 Livro: 02 Folha:NãO PO Comarca: G VALADARES

4.6 Coordenada Plana $TM)

5.1 Bacia hidrográfióa : rio Doce

F 23KY : 7.891.000

Datum: SIRGAS 2000X(6): 790.000

5.2 Conformê o ZEE-MG, o imóvel está ( )nâo e-sta (X) inserido em área prioÍitáÍia pala conservaçáo. (especificado no campo 1í)

5.4 O imóvel sê localiza ( ) náo sê localiza (x) em zona dê amortecimento ou árêa de entorno dê Unidade de Conservação.
(especiÍicado no campo 'l'l ).

5.5 Conforme o Mapeamento e lnventário da Flora Nativa do Estado,1"5,670/0 do município onde está inserido o imóvel
apresenta-se recoberto por vegetação nativa.

397,6900Atlântica

5.6 no campo 11)(especificadoConforme ZEo E o de naturalvulnerabilidade ra o-MG, qual pa empreendimento proposto?grau

397,6900

81,5800

Total

Nativa - sem exploração econômica

26q,1600Outros
341,7400Total

5.3 Conforme Listas Oficiais, no imóvel foi oQservada a oconência de espécies da fauna: raras ( ), endêmicas ( ), ameaçadas .

de extinção ( ); da Ílora: raras ( ), êndêmicas ( ), ameaçadas de extinÉo O (êspeciÍicado no campo '11).

,{.u.

Tipo de Requerimento, de lntervenção Ambiental Núm. do Proesso D.âtá,,Fôrmalização
,,U,n,idâdsi, d$ S|§EMA

2. DO PELÀ : H§EüH

3. IE}ENTIFI§ÂÇÃO DO PROPRIETÁRIO BO IMOYEL

I e.o ur' uo

DO IiJ*ÓVEL4. E

5. CAR,ÀCTERIZAÇÃO AMEIENTAL DO IMOVEL

j

Transição entre biomas onde es$ inserido o imóvel

Área5.8 Uso do solo do imóvel

t



5.10.1 APP com cobertura vegetal nativa

Agrosilvipastoril
I 5.10.3 Tipo de uso antropico consolidado

Outro

âo da cobertura ve nativa COM destoca

da cobertura etal nativa,COM destoca

1900

0000

são da cobertura ve etal nativa COM destoca SIRGAS 2OOO 7.891.122

9,1900silvicultura Eucalipto Floresta Plantada (Eucalipto)

Tota!

LENHA FLORESTA NATIVA Lenha sem valor econômico 0.00 M3

10.2.2 Diâmetro(m): 0 10.2.3 Altura(@

10.2.4 Ciclo de produção do forno ( tempo gasto para encher + carbonizar + esfriar + esvaziar): 0 (dias)

10.2.5 Capacidade de produção por forno no ciclo de produção (mdc): 0

I to.z.o Capacidade de produção mensal da Carvoaria (mdc): 0

\7

5.I0 ,de Permanente {APP}

6. ÀMBIENTAL REQUERIDA E PÀ§SíVEL DE

dê :RE$üÊRI:B Quantidade. Unidade

Quantidade Unidade

7.1 entre biomas

7.2 entre fisionomias

8. COORDÊNADA PLANA DA

Coordenada Plana {UTM1

x{E} Y{7}
,S,l Tipo de Intervep,ção Datum Fuso

23K 790.478
L PLÂNO DE UT|L|ZAÇÃO PRETENDTDA

10. DO PRODUTCI OU §UBPRODUTO FLORE§TÀLTVEGETAL PÂSSíVEL DE

9;Í Uso proposto Área

í0.1 UnidadeQtde

Mata Atlântica

Floresta Estacional Semidecidual Submontana Secundária !nicial

10.2.1 Número de fornos da Carvoaria: 0

ha

ha

1900

9,1900

9,í900

t
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5.6 Especificação grau de vulnerabilidade:baixa

1 HISTÓRICO

- Data da formalizaçáo: O3tOgl2O14

- Data da sol. lnformações complementares: OB!O1t2O15

- Data de entrega das informações complementares: O6lOll2OlS

- Data da sol. lnf. complementares (REITERAÇÃO): 2gt12t2}1l

- Data de entrega das informações cornplementares: 27tOOtzO1O

- Data da emissão do parecer técnico 1910712016

2 OBJETIVO

Analisar solicitaÉo para "Supressão da cobertura vegetal nativa, com destoca, para uso altemativo do solo" em 9,19 ha, com o
pÍopósito de se restabelecer a atividade de Silvicultura (plantio de Eucalipto).

^ .ARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO
\,
O imóvêl denominado Proieto CóÍrego Preto ll (Fazenda A-51), enoontra-9e localizada no município de Periquito possui uma área
total de 396,46 ha. e 13,215 módulos Íiscais.

A propriedade tem como atividade principal a exploraçáo de floresta plantada de Eucalipto pár ser esta a matéda prima para
produÉo dê celulose da Requerente, Celulose Nipo Brasileira S/A CENIBRA.

A seguir, descriçáo da ocupação do solo (Vide Folhas 105 e 147 dos Autos):

- Área da propriedade: 396,4ô tía;

- Area de reserva Legal: 80,11 ha;

' - Área de Preservação Permanente APP: 45,86 ha;

- Área com cobertura vegetal nativa: 126,45 ha;

- Área a ser desmatada: 9,19 ha;

- Área de-pastagem, agricultura, reÍlorestamento, infra-estrutura e dêntr" ortros, 167,41 ha:

-stradas: 
13,76 ha;

O Plano de Utilização PÍetendida PUP (Vide Folha 99 a I I I dos Autos) traz a informaÉo de caracterizaÉo bioÍisica da
propÍiêdadê êm têla e dentrê outras, no qual o clima se apresênta com verÕes chuvosos e médias anuais de precipitaÍáo acima de
í.200 mm e inverno seco, onde o rêgimê pluviométrico sobre â área de influência do empreendimento apresenta dois períodos
dÊÍinidos de outubro a março, com maioresprecipitações oconendo em dezembro, e um período de estiagem quê vai dê abril a
setembro. A precipitação média anual da região é de í.226,68 mm (monitoramento CENIBRA). A têmperaturâ média anual é de
24,30, alcançando a temperâtura máxima de 30,7oC, e a mínima de 18,7oC.

O solo na propriedade em tela predominâ os Latossolos Vennêlho-Amarelo, mas também presente o Cambissolo, nas en@stas
côncâvas ÍoÍmadas pela dissecaçáo hidrica natural.

O municlpio de Pêriquito, onde situa-se a propÍiedade em tela, é cortado ao nordeste pelo rio CoÍÍente, sendo este o limitante
natural @m o município de Govemador Vâlâdâres, peÍtencente à sub-bacia do rio Suaçui que é um afluentê do Íio Doce. Com
relaÉo à propriedade, eâta é drenada pelo córÍego do Preto.

A topografia por sua vez é mediamente acidentada na área do projeto onde se pretende ÍealizaÍ a intervenção ambiental

Quanto âo meio biótico, a vegetação se encontra na área de domínio do Bioma Matâ Atlànticâ, nâ região Íito ecológioa Floresta
Estacional Semidecidual. Na propriedade em tela, tem-sê í26,45 ha de mata nativa enlÍemeados por silvicultura de Eucalipto,
recentemente implantado onde em 20í4 êra úilizado como pastagem (Vide Folha '104 dosAutos).

A área de intervenÉo tem poucâ cobeÍtupa vegêlal nativa,,como ocoÍre na maidr parte da bâciâ do rio Doce, dêvido ao histórico de
desmatamenlo sofÍido desde inÍcio do século X\ Os fragmentos existêntes somam í26,45 ha, são compostos basicamerúe de
regenêração em êstágig inicial e se encontram em sua maioria ocupadas com pastagens; pois anteriormGnte à aquisição pêla
requerente era pralicada a pêcuária eÍensiva. A área de plantio totaliza '167,41 ha. Mde Folha 'l (M dos Autos).

11. E ANÁL§Ê DOS ESTUDOS E INVENTÁNIO FLORESTAL APRESENTADOS

,I2. PARESER TTIEDIDAS TilITIGADORAS E FLORESTAI$ . ,



Durante a vistoria observou-§e a presença de App com 45,96 ha. em sua maior parte coberta com pastagem ou veg
em estágio inicial de regeryeração, que serão o foco de recuperação ambjental.

4 DA AUTORIZAÇÃO PARA INTERVENÇÃO AMBIENTAL

A vegetação da área requerida (9,19 ha) é caracterizada como Floresta E
pertencente ao Bioma Mata Atlântica (Vide Folha 100 dos Autos), com as

stacional Semidecidual em Estágio lnicial de regeneração,
seguintes características :

- ausência de estr:atificação definida;

- prêdominância de indivÍduos jovens de espécies arbóreas e arbustivas formando um adensamento (paliteiro) com altura média de
5 metros;

. - espécies lenhosas com distribuição diamétrica de pequena amplitude com DAP médio menor qüe 40 centímetros;

Cabe a informação também de que a área em tela era ocupada por Floresta Plantada de Eucalipto (Vide Folha íOO dos Autos) ê
após colheita realizada em 2007, ocorreu a infestação de vegetação nativa, a "Mabea fistulifera'; popularmênte conhecidâ pelo
nome de "Canuto de Pito" se estabêlecendo como uma monodominância.

O rendimento lenhoso gerado a partir da supressão em tela, seÉ de '18í,3187 m3 o que dá uma media de 19,73 m3/ha.

A prêtensão do requerente é realizar a supressão da vegetação nativa, uma monodominância dê "Mabea fistuliíera" populaimente
conhecida pelo nome de "Canuto de Pito" em estágio inicial em uma área de 9,.í9 ha.

\, intervênção prêtendida, se justiÍicâ para a retomada do uso econômico da propriedade em áreas já antropizada (Vide Folha 'lOO
dos Autos), onde a área em tela era um talhão de Eucalipto que após a colheita florestal, dêixou-se a área em pousio e agora a
prêtensão dê restabelecer a atividade econômicâ no local (Vide Folha gg dos Autos).

Tecnicamente entende-se ser passívêl de defeÍimento, em razão dê êntender não haver alteraçáo do solo, pois este já ocorÍeu e
tanto é quê na áreá em tela, de 9,19 ha. inserida em uma árcade24,81ha,, eraum talhão de Eucalipto que após colheita Ílorestal
(Vide Folha 100 dos Autos), deixou-se a área em pousio e agora pretende-se restabelecer a atividade econômica.

É admissível a irüerprêtaçáo de que a alteração do solo aconteceria se fosse retirada a vegetação nativa em uma área que ainda
náo tivesse ocorrido a alteraçáo do solo.

No caso em tela, tem-se aí o processo de Estágio Sucessional de qma Formação Florestal lnicial em meio â uma floresta plantada
de Eucalipto que após sua colheita, esta esteve em estado de abandono e ora pretendido o seu restabelecimento em uma área de
24,8'l ha. e nesta encontrâ-se inserida a área dê 9,19 ha. com a prêsença de monodomináncia da espécie "Mabea Íistulifera"
popularmente conhecido pelo nome de'Canuto de Pito" em estágio iniciale obieto de requeÍimento para suâ supressão.

O Estágio Sucêssional de uma Formação Florestal lnicial se dá ao abandonqr a área onde a natureza promove a regeneração
natural e comêça a se formar uma nova vegetação tue entaio dá-se o nomenclatura de Estágio lnicial, que normálmente se dá em
torno de 5 anos. Na linguagem popular dos produtores rurais diz-sê que :dá para roçar com uma foice".

^^ntudo se atentar para a Legislação, neste câso; a Resolução SEMAD No 1871/2013, esta determina a suspensão temporária da

\r.isÊáo dê Documento Autorizâtivo para lntervênçáo Ambiental - DAIA, para a atividade dê silvicultura, para lnteÍvenção Ambiental
- AlA, do Bioma Mata Atlântica, com as respectivas delimitações estabelecidas em mapa do lnstituto Brasileiro de Gêografia ê
Estatistica - IBGE, previsto no aÍt. 2o da Lei no í 1.428, de 22 de dezembro de 2006.

Assim sendo, a área requerida para a intervenção ambiental para suprêssão de vêgêtação em estágio inicial em área de dominio
do Bioma Mâtâ Atlântica, até que seja revogada e criada nova normatização quê possibilite a autorizar a intêrvengão ambiental
visando a supressão de vegetaÉo nativa em estágio inicial para atividades de Silvicultura, o parecer não tem como ser outro
senão o de indeferimento.

4.1 LEGTSLAÇÃO

4.1.1 Consultada

- Lei Federal No 11.42812006;

- Lei Federal no 12.65112012;

- Deliberação Normativa COPAM No 76t2OO4;

- Resolução Conjunta SEMAD/IEF no 1905/13;

- Resolução SEMAD No 1871/2013.
'-

4,1,2 APLICADA

-. Resolução Conjunta SEMAD/IEF no 187112013, Artigo 1o;

,h
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'- Lei Federal No 11 .42812006, Artígo 10.

5 CONCLUSÃO

A equipe técnica sug.ere p€lo lndefêrimento á inlêrvênção de Supressão dê cobertura vegetal nativa, com dêstoca para uso
altêmativo do solo em 9,í9 ha., mm objêtivo de usô para atiüdadé de Silvicultura (plantio de Eucalipto), tomando.se como
embasamento o Artigo ío da Resolução SEMAD No 187'll2U3 na Fazenda lpanêminha, lpatinga/Mc, de propriedadê da Celulosê
Nipo BrasiÉirá S/A CENIBFIA.

'r Ca

\4AIUME RUGHANIA SA SOARES - MASP: 1366188-9

ar9o
A/Es I 341/TD

MASP.1020853-6

segunda-feira, 27 de outubro de2014

Trata-sê de Procêsso Administrativo n0 04040001 'Í 39/14, cujo requerente é a Celulose Nipo Brasileira S/A - CENIBRA, com intuito
de obter autorizaçáo para supressáo da cobertura vegetál nativa, com destocâ, para uso alternativo do solo, numa extensáo de
9,'Ígha, no imóvel denominado Fazenda A, localizado no município de Periquito, devidamente registrado na Matricula n'35836 no
Cartôrio de Registro de lmóveis de Govêrnador Váladares, para atividade econômica de silvicultura.

Compete a esta Coordenâção Regional'de Controle Processual realizar o controle processual do presenle processo, em '
atendimênto ao aÍ. 45, I do Oec.relo 47.3/,4118.

A propriedade foi cadastrada junto ao SICAR (fls. 1551157)

Em cumprimento à Lei Estadual n". í5.b7112ô06, realizou-se a publicação, na lmprensa OÍicial, do pedido de intervenção ambieótal
(4. 164).

Foram verificados os recolhimentos da Taxa de Análise e Vistoria (fls. 07) e da Taxa Florestal (fls. 17a).

Y oo iorurRolE PRocESSUAL

Trata-se de pedido de autorização para supreisão de vegetaÉo nativa com destpca para a implantação de silvicultura (plantio de
eucalipto), em uma área caracterizada como FloÍestal Êstacional Semidecidual em êstágio inicial de regeneraçâo vegetal,
pertencente ao Bioma Mata Atlântica:

A Lei 1í.428106 permite a silpressão de vegetaÉo pertencente ao Bioma Mata Atlânticá, para o uso alternativo do solo, impondo
somente a condicionante de que o Estado da Federação em que omnerá â supressão possua 5% (cinco por cênto) dê seu
remahescente vegetacional, in verbis

'Art. 25. O corte, a supressão e a €xploração da vegetação secundáÍia em estágio inicial de regêneráção do Bioma Mata Atlântica
seráo aulorizados pelo órgáo estadual competente.
Parágrafo único. O corte, a supressão e a exploração de que trata este ârtigo, no§ Estados em que a vegetação primária ê
secundária remanescente do Biomãlúata Atlântica for inferior a 50/o (cinco por cento) da área original, submeter-se-ão ao regime
jurídico âplicávêl à vegetação sêcundária em estágio médio de regenelação, ressalvadas âs,áreas urbanas ê regióes
metropolitanas."

O Estado de Minas Gerais, conforme lnvêntário Florestal de Minas Gerais, elaborado pelo laboratório de Estudo e Manejo Florestal
da Universidade Federal Lavras - UFLA veÍificou que o Estâdo possui mais de 5% (cinco por cento) de remanescente do Bioma
Maqa Àtlântica. l

lnobstântê o qüe disciplina a legislação federal, o Estado de Minas, poÍ mêio da ResoluÉo Conjunta Resolução Semad No 1871,

De I I De Junho De 20í 3, determinou a suspensão têmpoÉria da emissáo de Documênto Autorizativo para lntervenÉo Ambiental

- DAIA e Autorização paÍa lntervenção Ámbientai - AlA, do Bioma Mata Atlilntica, com as respectivas detimitáçÕes êstabêlecidas ..

em mapa do lnstituto BrasileiÍo de GeograÍia e Estatística - IBGE, previsto no art. 20 da Lei no 1'1.428, de 22 de dezembro de 2006,
para a atividade de silvicultura.

Como Mêdida Mitigadora (PUP, p. 12) é apresentada o seguinte: alteraÉo na flora: Supressào controlada da vegetação, as. 
inleívênçôês deverão ser realizadas estítamente nos locais previstos neste projeto. A suprêssão ocorrerá de uma únicâ vez e sem
utilização de fego. Manutenção e preseÍvaçáo da vegêtação nativa nas áÍeas de preservâÉo permanentê. Adoção de técnicas de
conservaÉo do solo, adoção de práticas operacionais de limpeza e manutenção de máquinas e equipamentos e gestáo dos
resíduos sólidos. , \

ITAIR CAMARGO - MASP: 1020853-6

15. PAREGER. MEDTT}AS THITIGADORAS E
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Por conseguinte, sendo a pretendida intervenção a ser realizada em área inserida no Bioma Mata Atlântica, com a
estágio inicial para atividade de silvicultura, amolda-se, portanto, à impossibilidade descrita na Resolução Conjunta
Semad No 1871 , De 1 1 De Junho De 2013, não sendo possível o deferimento.

3. COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO

Por fim, o Supervisor Regional é o agente competente para deliberação nestes procedimentos,
parágrafo único, do artigo 42, do Decreto Estadual 47 .34412018, de 23 de janeiro de 2018.

conforme determina o inciso l, do

4. CONCLUSÃO

Em face ao acima exposto, verifico que o pedido é juridicamente impossível, não sendo possível o deferimento.
E como submetemos à consideração superior.

TALITA CAMILLE DA SILVA RAMINHO - 125.722

quinta-feira,2 de maio de 2019
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Governo do Estado de Minas Gerais
Sistema Estadual de Meio Arnbiente
Instituto Estadual de Florestas
Escritório Regional de Florestas e Biodiversidade Rio Doce

I'11 o
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DECISÃO ADMINISTRATIVA

O Supervisor da Unidade Regional de Florestas e Biodiversidade Rio Doce do
Institúo Estadual de Florestas - IEF,'no uso de suas atribuições legais, conferidas
pelo Decreto . Estadual no 47.34412018, HOMOLOGA a sugestão de
INDEFERIMENTO contida no Parecer Único do Processo no 04040001139114, qúe
tem'como Requerente a CELULOSE NIPO BRASILEIRA S/A - CENIBRA.

ê.9 R.D

Publique-se e oficie-áe.

Governador Valadares, fuo",^a;re -u.b$-

Régis André N Coelho
Supervisor da UFRBio Rio Doce - IEF

MASP 1.377 .405-4
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CESCON'annRlEU
orícro

PaTa: UNIDADE REGIONAL COLEGIADA DO CONSELHO ESTADUAL DE

pOIíTICA AMBIENTAL - CoPAM LESTE MINEIRo

De: CELULOSE NIPO-BRASILEIRA S.A- CENIBRA

Data: 0110712019

Processo: 04040001 139114

Assunto. Recurso Administrativo contra decisão de indeferimento do pedido de

Autorização para lntervenção Ambienta!.

\/ Prezados Senhores,

Encaminhamos mediante a presente carta registrada, postada no Correio em

0110712019, o Recuso Administrativo contra a decisão de indeferimento do

pedido de Autorizaçâo para Intervenção Ambiental, relacionado ao processo no

04040001139t14.

Gentileza promover a juntada da via original aos autos e remeter a via indicada

como cópia, acompanhada do respectivo comprovante de protocolo, aos

procuradores da empresa mediante o envelope também anexo, já preenchido e

selado.

Desde já agradecemos a solicitude e ateneão
0400000 1164 I tg

'v

Àbertura
Tipo Doc

Unid Àdm

Req. Int

Reg. Ext

Àssunto:

F pe ldas Soares

Cescon, Barrieu, Flesch & Barreto Advoga,

Rua Antônio de Albuquerque, no 330, Sala 1 .002, Savassi

CEP 30112-010 - Belo Horizonte/MG

cryFn

A5/O?/20L9 11:26:36
OFICIO
URFEIO EIO DOCE

SUPEEVISãO NUCIOHÀI

CENIERÀ

RECURSO ÀD}.ÍIHISTRÀTIVO COHTRÀ OTCTSãO

Atenciosamente,

CESCON, BARRIEU, FLESCH & BARRETO ADVOGADOS
Rua Antônio de Albuquerque, 330 | Sala'1.002 - Savassi

30112-010 Belo Horizonte MG Brasil
T *55 3'l 2519-2200

www.cesconbarrieu.com.br



À UNIDADE REGIaNAL coLEGtADA Do coNsELHo EITADUAL DE
poúncn AMBTENTAL - copAw LEsrE MtNEtRo ou A AUTaRTDADE
COMPETENTE PARA REVER ATO DA URFBio Rio Doce

PEDTDO DE RECOíVSíD ERAçAO A ltFRBio Rio Doce

RECT]RSO À ITNIDADE REGIONAL COLEGIADA LESTE MINEIRO OU

AUTORIDADE COMPETENTE PARA REVER ATO DA URFBio Rio Doce

Referência: lnteruenção Ambiental - DAIA - Processo n" 04040001 139/14

CELULOSE NIPO.BRASILEIRA S.A. . CENIBRA,

empresa industrial com sede no Município de Belo

Oriente, MG, na Rodovia BR-381, KM 172, Distrito de

Perpetuo Socorro, inscrita no CNPJ sob o n.

42.278.796/0001-99, por seu representante, vem,

respeitosamente, por seus procuradores adiante

subscritos, nos termos dos artigos 40 e 44 do Decreto no

47.38312018, e art. 9o, V, c, do Decreto n' 46.95312016,

apresentar RECURSO ADMINISTRATIVO contra a

decisão de indeferimento do pedido de Autorizaçáo para

lntervenção Ambiental, pelos fatos e fundamentos

adiante aduzidos: -\Út
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t. DA sírurese DA DEMANDA

1. A CENIBRA possui empreendimento situado no município de Periquito,

denominado Projeto Corrego Preto ll, tendo por objetivo o cultivo de eucalipto para

produção de madeira, visando o abastecimento de matéria-prima para a sua unidade

industrial de fabricação de celulose, localizada no município de Belo Oriente.

2. O Projeto Corrego Preto ll possui 396,46 hectares de área total, dos quais (i)

167,41 hectares são áreas de plantio; (ii) 126,45 hectares são áreas de vegetação

nativa; (iii) 45,86 hectares são áreas de preservação permanente; (iv) 13,73 hectares

são áreas de estradas; e (v) 1 ,50 hectares são compostos por outros usos, sendo

que a propriedade tem como atividade principal a exploração de floresta plantada de

Eucalipto.

3. Dando continuidade ao seu projeto, a empresa requereu a intervenção em

uma área de 9,1900 hectares de supressão de cobertura vegetal com destoca,

sendo identificado que tal área corresponde a um fragmento de Floresta Estacional

Semidecidual Submontana Secundária em estágio inicial de regeneração.

4. A área a ser intervinda caracteriza-se por ser de monodominância de Mabea

fistulifera (Canudo-de-pito) em estágio inicial, sendo que a intervenção se justifica

paru a retomada do uso econômico na área, a qual já foi antropizada no passado,

devido a colheita anterior em 2007 , como se vê da foto anexa.

W
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Figura-1.-Area-de-intewenção-arnbiental-em-2007,'após'a'colheita'de'eucalipto'e'em'2016,'
hpós' a' i nfestação' d a' espéc i e' {Lís0ea fisÍddhra" II

5. Para tanto, buscando obter a correspondente autorizaçáo para a intervenção

ambiental na área, foram apresentados os documentos exigíveis pela legislação,

permitindo-se às autoridades públicas ambientais a análise da fitofionomia local, e

ainda com a indicação de áreas a serem compensadas.

6. Em que pese a apresentação das informações pertinentes, passíveis de

permitir a autorizaçáo de supressão de vegetação em estágio inicial de regeneração

pelas autoridades ambientais, houve a publicação, no último dia 30.05.2019, de

extrato de decisão de indeferimento do processo de DAIA (doc. 2).

7. Tal decisão foi encaminhada à empresa por meio da Notificação no

1s8/URFBio Rio Docel2019, recebida na caixa postal em 06.06.2019, na qual pode

ser conhecida em seu inteiro teor, permitindo-se verificar basear-se em apenas um

argumento: a suposta continuidade dos efeitos da Resolução SEMAD n" 187112013.

8. É contra esta decisão que a requerente ora se insurge, com o fim de que seja

anulada, ho intuito de dar continuidade à avaliação do requerimento da empresa

culminando na concessão da correspondente autorização, pelos fatos e argumentos

expostos abaixo. i,,li,
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II. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE

ll.l. Tempestividade

1. O Decreto no 47.38312018, que substituiu o Decreto no 44.84412008, em seu

art. 40, estabelece o prazo de 30 dias para apresentação de recurso contra a

publicação da decisão de indeferimento de Iicença ambiental.

2. Em que pese não ser este procedimento correspondente a um pedido de

licenciamento ambiental, poderá ser utilizado este prazo por analogia, tendo em vista

que correspondente a um pedido de autorização de intervenção ambiental. Esta

interpretação correspondente aquela prevista na própria notificação da Notificação

n' 1S8/URFBio Rio Docel2019.

^

3. Segundo a Lei Estadual no 14"18412002"os prazos começam a correr a partir

do dia da ciência oficial doinferessado, excluindo-se da contagem o dia do começo

e incluindo-se o do vencimento", sendo que "os prazos expressos em dias contam-

se de modo contínuo" (vide artigo 59, caput e § 3").

4. Conforme previsto no arl.44, do Decreto no 47.38312018, o protocolo poderá

ser realizado via postal, verificando-se a tempestividade a partir da data de

postagem.

5. No caso, a ciência se deu por meio da publicação do extrato de decisão e

correSpondenterecebimentodaNotificaçãoSupramencionada,em3oto5t2o19e

0610612019 respectivamente, encerrando-se o pruzo para apresentação do presente

recurso administrativo no dia 0110612019.

6. E, portanto, tempestiva a presente manifestação, que deve ser conhecida.

Mesmo que não se aplique as regras acima indicadas por analogia, não se afastaria

que a presente manifestação pudesse ser recebida e avaliação, notadamente por

expor um equívoco interpretativo, como se verá mais adiante, o que inclusive

permitiria, mediante a realização de Autotutela, a retificação da decisão diretamente

ttrpela autoridade pública até mesmo sem provocação específica.

4lt2



,ri.
'ít

fr

ll. ll. Legitimidade

7. lnegável e a legitimidade da CENIBRA no presente caso, tendo em vista ter

sido indeferido o requerimento de intervenção ambiental que requereu.

ll. lll. lnformações essenciais

8. Os requisitos elencados na correspondente legislação integram o presente

recurso administrativo, havendo de ser conhecida a manifestação.

ll. lV. Unidade de realização do protocolo e encaminhamento da

manifestação

9. O presente recurso foi protocolizado junto Unidade Regional Colegiada -
URC - do Copam para decidir, havendo de ser conhecida a manifestação com fulcro

nos artigos 41 do Decreto no 47.38312018.

10. Salienta-se que, nos termos do disposto supramencionado decreto, o recurso

deve ser remetido à autoridade que proferiu a decisáo, a qual, se não promover a

reconsideração no prazo de 05 dias, deverá encaminhá-lo à autoridade superior

competente para decisão, sendo o que se requer.

ll. V. Recolhimento da taxa de expediente

11. Em atendimento ao disposto no art.46, lV, do Decreto no 47.38312018, foi

providenciado o recolhimento da taxa de expediente prevista no item 6.22.1 da

tabela A, aprovado pelo Decreto no 38.886 (doc. 03), havendo, pois, de ser

conhecido o presente recurso.

III. DAS RAZÕES DE INDEFERIMENTO

12. Como visto na decisão encaminhada à empresa, há uma única razáo para o

indeferimento do pedido de expedição do Documento Ambiental de lntervenção

Ambiental DAIA, qual seja, a interpretação de que a Resolução SEMAD no

187112013 continuaria em pleno vigor e que, por consequência, importaria em

determinar o indeferimento do requerimento feito.
«íL
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Assrm sgrdo, a árearequerirla pae aintervençào ambiental para supressão de vegelação em estágio inicialem área de dorninio

co Bioma Mato ntúntrã. atc que seja i.rosaoà e criada nova normatização que põssibilite a autorizar a intervenção ambiental

vrsando a supressão de vegetaçao nati,la Lm estagio iniciat para atrvrdaoàs oe silvrcultura, o pare@r não tem corno ser outro

."Jo o dé indererimenl«r'

s coNcLusÃo \?e&l
Â txtuiFe tácnica st€ere pelc lndeferimento a in:ervenção de Supressão de çobertura vegetal natrva oorn dÊstoâa paíâ uso
alte"natiuo do solo em 9,19 ha.. com objetivo de uso pár:a atividadé de Sitüarttura (pbnliõ de Eucaliso), tomando+e c{xno
em?asamÊnto o Artigc 10 da Resclução SEMAD No 18?'l/2o13 ria Fazenda tpancminna, tpatingníttic, de propriedade da Celulose
Nipo BrasiÊlrÊf S/A CFNIBiA ' rru..rvç 'rvl vv rvF'vY§v Yv r

Csmo MÊüdâ Mrtrgadora (PUP. p 12i ê apresenlada o seguinte: allsraçâo na fiora: Supressão contsolada da vegetaçáo, *
lr':eíYençõÊg deverão se!' reakeadas estrüamente nos locars pevislos neste projeto A itryressão omneÉ de uma únha'vez e serrufil=f9$ íogo. lúanuter'çáo e preservaçâo da vegetação nativa nas êreas de peservação permanentê. Adoçào tts têcnieas de
t'rosêÍ\râÇãQ & soto. adoçãc de pràticas operacionás de limpeza e manurerção de máquinase equipamentos à gesuo doa.esiduo8tóli«los. r --- - -'- .-"---'---- \

13. Todavia, é preciso compreender tal interpretação sob dois aspectos distintos:

(a) se, de fato, tal Resolução ainda possui efeitos, e, (b) caso se entenda efetiva,

qual deveria ser a consequência a ser dada ao requerimento efetuado pela empresa.

14. Quanto ao primeiro tópico, é preciso rememorar que a referida norma

determinou, quando de sua publicação, a suspensão temporária da emissão de

Documento Autorizativo para lntervenção Ambiental - DAIA e Autorizaçáo para

lntervenção Ambiental - AlA, do Bioma Mata Atlântica, para as atividades de

silvicultura.

15. Tal suspensão perduraria até revisão/fiscalização dos atos autorizativos

concedidos a partir de 2011, fiscalizaçâo das áreas objeto de supressão de

vegetação a partir do ano de 2011, e nova determinação do órgão ambiental

competente.

16. É preciso reconhecer que a norma teve por pressupostos (i) o disposto no art.

17-B da Deliberação Normativa COPAM no 7412004 e do aft.27-A da Lei Estadual

no 14.30912002, bem como dos § 20 do art. 10 e art.50 do Decreto Federal no

6.660/2008, conforme previsto em seus considerandos. r

\\ií I
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17. Entretanto, apos a publicação da referida norma, vários outros diplomas

estaduais vieram a ser expedidos, importando, inclusive, em retirada de efeitos

daqueles dispositivos em que a norma se baseava.

18. As novas legislações estaduais expedidas pelas autoridades públicas,

impuseram a reformulação de todo o SISEMA, com a atribuição de novas

competências para tanto, assim como o estabelecimento de um "Novo" Código

Florestal doEstado,aLei n"20.922,aqua! estáemconvergênciacomaLei Federal

n" 11.42812006.

19. No mesmo sentido, é digno de nota a Lei n" 21 .97212016, que reestabeleceu

as competências administrativas às autoridades ambientais no estado de Minas

Gerais, assim como o seu respectivo Decreto Regulamentar n'46.95312016, o qual

já sofreu algumas modificações.

20. Melhorsorte nãofoi reservada a Deliberação Normativa no 7412004, a qual foi

revogada expressamente pela Deliberação Normativa n" 21712017, que a substituiu.

21. Assim, as novas normas, embora não tenham previsto a retirada dos efeitos

da Resolução SEMAD 1871 de forma expressa, acabaram por impor a sua

revogação tácita, já que as suas previsões contrariariam o novo ordenamento

estadual constituído sobre o tema, vez que não houve a renovação de qualquer

ressalva quanto a possibilidade de expedição dos documentos autorizativos.

22. O Decreto 46.953, de 26.02.2016, previu a competência das URC's para

decidir "sobre os processos de interuenção ambiental, nos casos em que houver

supressão de vegetação secundária em estágio médio ou avançado de regeneração

do Bioma Mata Atlântica e em áreas prioritárias para a conservação da

biodiversidade de empreendimenÍos não passíveis de licenciamento ambiental ou

passíveis de licenciamento ambiental simplificado", assim como para decidir, em

grau de recurso, os processos de interuenção ambiental decididos pelas Unidades

Regionars de Florestas e Biodiversidades do lnstituto Estadual de FloresÍas".

23. Ou seja, para o caso de vegetação secundária em estágio médio ou avançado

do Bioma Mata Atlântica, a decisão caberá às URC's, ao passo que no estágio

v
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inicial, como o previsto, a competência original deverá ser da URFBio, sendo a URC

competente para o julgamento do recurso.

24. Portanto, está prevista nova forma de autorizaçáo das intervenções em Mata

Atlântica no estado de Minas Gerais, posteriormente a publicação da norma que,

conforme previsto no parecer, suportaria o indeferimento.

25. Esta nova dinâmica tem sido a prática para o estado de Minas Gerais,

reconhecendo-se não mais haver qualquer razáo para considerar como produzindo

efeitos a Resolução SEMAD n" 187112013.

26. Apenas a título de exemplo, podemos citar para ilustrar tal assertiva a ata

publicada da reunião da 1174. URC Leste Mineiro, que aconteceu no dia 18.í0.2018.

O Conselho Estadual de Politica Anrbieukl - COPAJví toma pirblicas as DECISÔES detenuinadas
pela 117 Retrnião Exüaordinária da Uddade Regional Colegiada Leste Ir{ineiro. realizada uo dia

18 de ouhrbro de 2018. às l4h. no Auditório da FIEIUG - Ar'. Brasil.4000 - Ceuto. Crovemador

Valadares/]vÍG. a saber: 4. Exaure da Ata da 111" RE de l8/l2l?015. l1?" RO de 16108/2018. I13"
RE de 24/1012016. 114" RE de 0811212016. 115'RO de 10/06/2017 e da 116'RE de l2ll2l20l7.
RETIRADO DE PAI-ITA. 5. h'ocessos Adurinistratir-os para exarue de requedurento piua

Intaveução Arúiental em Bioma Mata Atlautica. eru estágio de rcgeueraçào urédio ou avauçado.

uào rinctúados ao Licencianrento Aurbieutal: 5.1 Laercio Pereira/Sítio Boa Esperança - Aggiculnua
- turbe de Minas/tr{G - PAÀl'04010000701117. tu'ea de RL: 1.2844 ha - APP: 1.2360 ha - Area
Requerida: 0,5615 ha - Area passír'el de Aproraçâo: 0.5615 ha - Fitofisiououria: I'egetação

secuudiiria Estágio de Regeuaação: Médio. NRRA Cuatiuga. CONCEDIDO SEM
CO\:DICIOI§AI{TES, VALIDADE: 2 (DOIS) A}iOS. 5.2 Sebasüào Rodri-cnres Pfue#Córegro

das Ágras Claras - Agricdtura - São Sebastião do furtaÀ,tG - PAÂ{" 04010001 4}7ll7. Area de

RL: 12.7503 ha - APP: 7.m00 ha - Alea Reqtrerida: l.94 ha - Area passível de

Aprovação: 1.94 ha - Fitofisionouria: r'egetação secturd.ária - Estágio de Regeneraçâo: lvledio.

NRRA 6'3131irrga. CONCEDIDO SEM CONDICIO§AI§TES, !'ALIDADE: 2 (DOIS) AI§OS.
5.3 Conceiçào Rosa de Patúa Silra,/Sítio Vale do Sol - Agicdnrra - Inrbé de Minasn\,{G -

PA/If 04010001 l07ll7.ÁreadeRL: 0.4288ha-APP: 0.4200ha -AreaReçrerida: 0.633 lm --
Alea passír,el de Apror,ação: 0.633 ha - Fitofisiononria: r.egetação securdária. Estágio de

Regeueração: Médio. NRRA Caratinga. CONCEDIDO SEM COIÍDICIONAI§TES,
VALIDADE: 2 (DOIS) AI§OS. 5.4 Gloria SiIr a/Síüo Córrego do lr,Íacuco - Habitação

^

27. Como se vê, em ta! reunião houve a concessão, pela URC, de 3 (três)

autorizações de intervenção em Mata Atlântica não vinculadas a Licenciamento

Ambiental, em estágio médio ou avançado de regeneraçáo para atividades de

agricultura. ,,ii
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28. Não há qualquer sentido em tratar a silvicultura de forma diferente, umavez
que a mesma correspondente a uma forma de agricultura, tanto assim que a tipologia

industrial prevista na Deliberação Normativa n" 217 a LISTAGEM G -ATIVIDADES
AGROSSILVIPASTORIS é a de:

G-01 Atividades agrícolas e silviculturais

29. Ou seja, é inegável que o próprio Estado tem reconhecido não haver mais

qualquer efeito à Resolução SEMAD utilizada como paradigma para o indeferimento

do pedido da recorrente.

30. Caso tal norma estivesse em pleno vigor, como supuseram os pareceristas,

essas autorizaçÕes não se converteriam em DAIA's, uma vez que isso contrariaria

os seus dispositivos.

31. Acresce-se ainda que, mesmo que não houvessem sido expedidas normas

sobre o tema, não se considera plausível impor ao administrado o impedimento na

concessão de seu pleito. lsso porque, mesmo após mais de seis anos, a suposta

ausência de deliberação específica das autoridades para fazer a fiscalização das

concessÕes anteriores e estabelecer os "novos" parâmetros para dar continuidade

ao julgamento dos pedidos de autorizaçáo formulados náo poderia mais prosperar.

32. Seria um contrassenso (sem falar na injustiça e irregularidade Iegal) admitir

que a Administração Pública pudesse deixar o transcurso de todo este período sem

que houvesse uma avaliação das concessões já efetuadas entre 2011 e 2013

(momento da suspensão), assim como adotasse qualquer definição quanto ao tema.

Assim, inegável seria a leviandade de utiliza-se da própria morosidade para impedir

a concessão de autorizaçáo aos administrados, com as nefastas consequências aos

empreendedores que requereram a sua autorização.

33. Ou seja, a justificativa para impedir a concessão da autorizaçâo seria uma

omissão, por longo período, da própria Administração, o que corresponderia a

subjulgar o Administrado de forma ilegal e até mesmo inconstitucional, já que

D
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desrespeitada a garantia fundamental prevista no art. 5o, LXXV!ll. Assim, a

continuidade de efeitos da referida norma violaria o direito do administrado de

resolução de seus pedidos em prazo razoável.

34. Lado outro, quanto ao segundo aspecto indicado acima, caso fosse possível

admitira existência de efeitos atuais da Resolução SEMAD 187112013, o que sefaz

por argumento, a decisão adotada no caso em tela contrariaria as suas

determinações. lsso porque não há na referida norma a indicação do indeferimento

do pedido formulado pelos interessados às autoridades públicas.

35. Pelo que se pode extrair da previsão normativa inaugurada em 2013, a

adoção da medida ali prevista era a de suspensão da emissâo de Documento

Autorizativo para lnteruenção Ambiental - DAIA e Autorização para lnteruenção

Ambiental - AlA, do Bioma Mata Atlânticâ, a não o indeferimento dos pedidos feitos.

36. Esta dinâmica se justifica por ser a resolução em estudo uma regra de

precaução, como pode ser extraído de seu art. 2" , para revisão das autorizaçÕes já

concedidas, principalmente a partir de 2011 ate aquele momento.

37. Não haveria qualquer razáo em impor o indeferimento dos pedidos dos

interessados, uma vez que a regra de transição nunca previu tal penalidade ou

consequência. O que se pretendeu no passado foi apenas e tão somente determinar

o sobrestamento da emissão dos documentos vinculados à silvicultura por um breve

período, até que houvesse uma avaliação das concessões anteriores e/ou nova

regulamentação a respeito.

38. Esta, como visto, já foi efetuada no Estado de Minas Gerais, não havendo

qualquer razáo para se determinar o indeferimento do pedido. Mas caso a regra

ainda estivesse em vigor, como parece ser a interpretação constante da decisão,

não caberá, sob nenhuma hipótese, o indeferimento do pleito da empresa, mas

apenas a suspensão da expedição do DAIA.

39. Se pudermos ser ainda mais atentos quanto aos ditames normativos,

perceberemos que não há qualquer impedimento nem mesmo de deliberações ou

quanto aos pedidos feitos, mas apenas e tão somente a restrição temporária na

emissão dos documentos de intervenção.

^
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40. Admitir o contrário, ou seja, a imposição do indeferimento do pedido de DAIA,

seria permitir uma atitude arbitrária e ilegal da Administração Pública, uma vez que

impõe a perda de direitos a partir da decisão denegatoria da concessão de atos

autorizativos, o que difere do que preconiza a norma.

41. Portanto, a atitude exercida no caso e ilegal, uma vez não ter respaldo em

qualquer norma, nem mesmo naquela utilizada como fundamento para a sua

reahzaçáo"

42. Assim, mesmo que se considere ainda possuindo efeitos a referida

Resolução, ainda sim haveria a possibilidade de ser adotada decisão pela

autoridade pública que concedesse a autorização para a intervenção, desde que

observados os ditames da Lei 11.42812006 (como se vê nos presentes autos).

VII - DOS PEDIDOS

43" Por todo o exposto, requer a CENIBRA seja recebido o presente RECURSO,

para ser conhecido e devidamente apreciados os seus fundamentos, por estarem

presentes os requisitos legais de admissibilidade, para que, ao final:

!. Seja determinada a anulação da decisão ora combatida, por sua

ilegalidade;

ll. Seja determinada a análise técnica do pedido feito da empresa, afastando-

se a justificativa pelo seu indeferimento;

lll. Seja deferido o pedido feito pela empresa de supressão de vegetação com

destoca na ârea prevista no presente procedimento, considerando a

ausência de proibição para tanto;

lV. Caso se considere como ainda vigentes os dispositivos da Resolução

187112013, o que se admite por eventualidade, que seja sobrestado

apenas a emissão do documento autorizativo, e nada mais que isso. 
i
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06/09/2019 SEI/GOVMG - 6138617 - Decisão

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto Estailuâl de Florestas

Decisão IEFISUPERVISÃO/RIODOCE ns. 006/2OL9

Belo Horizonte, 12 de julho de 2019.

tuízo DE REcoNsr DERAçÃo

PROCESSO ADMI NISTRATIVO Ne: 0404OOOLL39 h4
REQUERENTE: CEIUIOSE NIPO-BRASILEIRA S.A.

O Supervisor da Unidade Regional de Florestas e Biodiversidade Rio Doce do lnstituto Estadual de
Florestas, no uso das atribuições definidas pelo art.42 do Decreto Estadual 47.34412078, tendo em vista
o recurso protocolado em 01 de julho de 2019 contra a decisão de INDEFERf MENTO do requerimento de

\ ,torização para intervenção ambiental formalizado no processo administrativo em epígrafe, e avaliando

§ue não foi apresentado fundamento que enseje a revisão do ato, decide NÃO RECONSIDERAR a decisão
administrativa em questão.

Sendo o recurso conhecido, proceda-se à elaboração de parecer para julgamento do mérito pela Unidade
Regional Colegiada URC Leste Minêiro, do Conselho Estadual de Política Ambiental - COPAM, nos termos
do art.9e. inciso C, alínea c, do Decreto Estadual 46.95312OL6.

Não conhecido o recurso, proceda-se à elaboração de parecer sem julgamento de mérito par.a

convalidação pela Unidade Regional Colegiada URC Leste Mineirq do Conselho Estadual de Política
Ambiental - COPAM, nos termos do art. 9e. inciso C, alínea c, do Decreto Estadual 46.95312076.

Régis André Nascimento Coelho

Supervisor Regional - URFBio Rio Doce

MASP.: L.377.405-4

ele
9,
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Documento assinado eletronicamente por Régis André Nascimento Coelho, Supervisor(a), em
t2/O7l2oL9, às L4:30, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art.6e, § 1e, do
Decreto ns 47.222, de 26 de julho de 2017.

srsieet{r§
*$plt§d*e

A autenücidade deste documento pode ser conferida no site
h tt p-l6e i . m g, gov. b r/s e i /co nt ro I a d o r exte r n o. pn p ?

acao=documento_conferir&id orgao_acesso_externo=O. informando o código verificador 6138617 e
o código CRC 32A33825.

l

RefeÉncia: Processo ne 2100.01.0004486/2019-49 SEI ne 6138617

http§://wwlv.sei.mg.gov.br/sei/contÍolador.php?acao=documento-imprimir-web&acao-origem=aívor€}-viauàlizar&id-documênto=7295976&inlÍa-]
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Governo do Estado de Minas Gerais
Sistema Estadual de Meio Ambiente
Instituto Estadual de Florestas
Unidade Regional de Florestas e Biodiversidade Rio Dote

CoNTROTE PROCESSUAL Ne 087/2019

EMENTA: Manifestação elaborada nos termos da

Resôlução conjunta -SEMAD/IEF pe 1905, de L2 de

agosto de 2013, que dispõe sobre os processos de

autorização para intervenção ambiental no âmbito do
Estado de Minas Gerais.

Venho apresentar controle processual relativo ao RECURSO contra decisão de INDEFERIMENTO

alusivo ao processo 04040001139/L4, sob responsabilidade da empresa Celulose Nipo Brasileira S.A

- CENIBRA, a qual requereu supressão de cobertura vegetal nativa, com destoca, para uso

alternativo do solo, localizado no município de Periquito lMG, a fim de que seja apreciado pela

a utoridade com petente.

Em cumprimento à Lei Estadual n". 15.97L/2OO6, realizou-se a publicação, na lmprensa Oficial, do

INDEFERIMENTO DE PROCESSO DE DAIA (fl. 190), publicado no Diário Oficial do Estado em 30 de

maio da 2079, quinta-feira, págin a 40, Diário do Executivo.

A respeito da análise de recurso em processos ambientais, o art. 47 do Decreto Estadual 1e

47 37 3 /2018 assim d isciplina :

Arl. 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 o setor de Controle Processual e Autos de lnfração do Regional Rio Doce

procedeu à análise do processo e conseguinte elaboração do controle processua! e opinou pelo

INDEFERIMENTO do pedido em epígrafe, far-se-á a análise do presente RECURSO, a iniciar por seus

pressupostos de admissibilidade.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBITIDADE DO RECURSO

Vejamos os pressupostos de admissibilidade elencados no Decreto Estadual ne 47.37,3/20!8:

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; 
n

It - 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.

1
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Governo do Estado de Minas Gerais
Sistema Estadual de Meio Ambiente
Instituto Estadual de Florestas
Unidade Regional de tlon'estas e Biodiversidade Rio Doce

A Resolução Conjunta SEMA/IEF ne 19A5/20L3 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;

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

coletivos ou difusos.

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 notíficaçôes,

intimações e comunicações; '

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.

§1e O recorrente poderá 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. 205-verso, que a peça recursai

foi assinada pelos advogados Maurício Pellegrino de Souza, OAB/MG 89.834 e Felipe Bellini Caldas

Soares, OAB/MG 141.695. Às fls. 206 consta Substabelecimento da Sra. Va!éria Paula de Souza,

OAB/MG L12.458 outorgando poderes aos referidos advogados para representá-la no presente

recurso administrativo. Consta às fls. 208 Procuração exarada pelo presidente da empresa CENIBRA

outorgando poderes de representação à Sra. Valéria Paula de Souza.

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

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

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

§ te - Protocolado o recurso, ter-se-á por consumado o ato, não se admitindo emendas.

-
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Governo do Estado de Minas Gerais
Sistema Estadual de Meio Ambiente
Instituto Estadual de Florestas
Unidade Regional de Florestas e Biodiversidade Rio Doce

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

pela data da postagem.

§ Ee - A contagem dos.prazos se dará conforme Lei ne 14.184, de 2002.

Quanto ao prazo para interposição do recurso, verifica-se que a decisão fói publicada no dia

3)/Oslzltg (quinta-feira). Portanto, o prazo de 30 dias venceria em 2g/O6l2OLg (sábado),

prorrogando-se para o primeiro dia útil subsequente, a saber: O1,lO7/2019 (segunda-feira). Às fls.

199 consta protocolo do recurso datado de 05/07 /2A§. Contudo, às fls. 220, consta envelope de

correspondência do recurso datado deOT/O7l2OL9. Assim, considerando que o recurso foi enviado,

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

ayoT /2o1e.

Art. 45 - A peça de recurso deverá conter:

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

ll - a identificação completa do recorrente; ,
lll - o endereço completo do recorrente ou do local 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;

Vl - a data e a assinatura do recorrente, de seu procurador ou represehtante legal;

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

procurador legalmente constituído;

VIII - a cópia dos atos constitutivos e sua última alteração, caso o recorrente seja pessoa

iurídica.

A Resolução Conjunta SEMAD/IEF assim dispõe

Art. 36 - O recurso administrativo deverá conter:

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

ll - qualificação completa do recorrente, com noÍRe 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 documentos de interesse do recorrente;

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

R R
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Governo do Estado de Minas Gerais
Sistema Estadual de Meio Ambiente

Unidade Regional de Florestas e Biodiversidade Rio Doce

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

constitu,ído, devendo, para tanto, anexar ao requerimento o respectivo instrumento de

mandato.

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

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

admitindo.emendas ou juntada de nova documentação. "i: ;' .. ,..

O recorrente apresentou as informações necessárias

:::., .. Art.46 -O recurso não será conhecido quandc interposto: -

t - fora do prazo;

. .,: ll - por quem não tenha legitimidade; : , . . -, . -:

. lll - sem aterlder a qualquer dos requisitos previstos no art. 45;

' lV - sem o comprovante de recolhimento integral da taxa de expediente prevista no item

6.22.L dà tabela A do Regutamento das Taxas Estaduâis - RTE -, aprovado pelo Decreto ne 38.886, de 1e de
,.t

julho de 1997. . ,. ;,

(Artigo com redação dada pelo art. 2e do Decreto ne 47.508, de 8/10120t8, retroagindo

seus efeitos a partir de30/312018.)

A Coordenação de Controle Processual informou que o recolhimento previsto no inciso lV'do art. 4ô

acima transcrito diz respeito aos processos de licenciamento e não aos processos de regularização

ambiental. Para estes, deve-se observar ae disposlções constantes da Resolução Conjunta

SEMAD/IEF ne t9O5l2OL3. Nesta resolução não há previsão para pagamento de taxa para análise de

recurso contra decisão em processos de intervenção ambiental. Mesmo assim, verifica-se que o

recorrente apresentou comprovante de quitação de taxa de expediente referente ao recurso en!

apreço (fls. 219).

Feitas as considerações iniciais, alusivas aos pressupostos de admissibilidade do recurso, passo a

analisar a presente peça recursal.

DA ANÁIISE DO TUÉNTO

Alega o recorrente que a Resolução SEMAD ne 1871/2013 não estaria produzindo efeitos, tendo eÍTr

vista legislações posteriores ao ano em que fora publicada a referida norma (fls. 203).

Ainda, que "Não haveria qualquer razão em impor o indeferimento dos pedÍdos dos interessados,

uma vez que a regra de transição nunca previu tal penalidade ou consequência." (fls. 204-verso)

Outrossim, aduz o requerente que "a imposição do indeferimento do pedido de DAIA seria permitir

uma atitude arbitrária e ilegal da Administração Pública, uma vez que impõe a perda de direitos a

partir da decisão denegatória da concessão de atos autorizativos" (fls. 205)

-
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Sistema Estadual de Meio Ambiente
Instituto Estadual de Florestas
Unidade Regional de Florestas e Biodiversidade Rio Doçe ,.
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Resolução SEMAD Ne 1871. DE L].lOGlzOtS.

Determina o suspensõo tempororio do emissõo de Documento Autorizotiuo paro

tntervençõo Ambientot - DAIA e Autorizoçõo poro tntervençõo Ambientol - AlA, do Biomo

Moto Atlôntico, corn os respectivos delimitoções estobelecidos em mopo do lnstituto
, Brosileiro de Geogrofio e Estotística - IBGE, previsto no art. 2s da Lei no 77.428, de 22 de

dezembro de 2006, pora o a,tividode de silviculturo.

.:: 
,rli..,':.t":'' -.rq 

-'1 " ,:

O Secretáriq de Estado de- Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável no uso de
.";;.i i'; .:'.' _.':.i :.':-;-. ' :'.- .' 'l '."'

suas atribuições legais; '

Considerando o disposto no art. 17-B da Deliberação Normativa COPAM ne 74/2004 e do

art.27-A da Lei Estadual ne 14.309/2002, bem como dos § 2s do art. 1e e art. 5e do

Decreto Federal ne 6.660/2008.

Considerando importância do Bioma Mata Atlântica na regutação de r".rrro, hídricos e

do clima, 'na proteção, e conservação da fauna, na estabilidade de encostas e como

proteção de todos os aspectos que o englobam - beleza cênica, patrimônio cultural,

histórico, arqueológico e arquitetônico;

Considerando que o BioÃa Mata Atlântica é definido como um dos 25 hotspots

mundiais de biodiversidade e que, atualmente, apenas 7o/o desua cobertura original se

encontra preservada;

Considerando as medidas protetivas para o Bioma Mata Atlântica e seus ecossístemas

associados, definidas pela: Lei L7.42E'/2O06'. ,"r:Decreto 6.66012008, pela Lei Estadual

t4.309/2002 e normas infralegais pertinentes e a importância de sua proteção devído à

sua relevância;

Considerando os ditames da Resolução Conama AUL986 e a decisão Judicial proferida

pelo MMe Juíza de Direito da 5e Vara da Fazenda Pública Estadual e Autarquias da

Comarca de Beto Horizonte no âmbito da Ação Civil Pública ns .0446101-

38.2011.8. L3.0024.

Resolve

Art. 1e. Suspender temporariamente a emissão de Documento Aútorizativo para

lntervenção Ambiental - DAIA e Autorização pára lntervenção Ambiental - AlA, do Bioma

Mata Atlântica, com as respectivas delimitações estabelecidas em mapa do lnstituto

Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, previsto no art. 2e da Lei ne LL.428, de 22 de

dezembro de 2O06, para a atividade de silvicultura.

\,
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Governo do Estado de Minas Gerais
Sistema Estadual de Meio Arnbiente
Instituto Estadual de F!*restas
Unidade Regiorral de Fiorestas e Biodiversidadc Rir: floce

(Parágrafo acrescentado pela Resoluçãc SEMAD Ne 2306 DE Oglt0l2015):

§ 1s A suspensão temporária da emissão de Documento Autorizativo para lntervenção

Ambiental - DAIA e Autorização para Intervenção Ambiental - AlA, do Bioma Mata

Atlântica, a que se refere o caput deste artigo, não se aplica às seguintes intervenções

ambientais:

. | - intervenção em áreas de preservação per.manente - APP'sem supressão de vegcltação

nativa, nos casos de baixo impacto;

ll - corte ou aproveitamento de árvores isoladas nativas vivas;

lll - supressão de maciço florestal de origem plantada, tendo presença de sub-bos,que

nativo com rendimento lenhoso;

lV - aproveitamento de material lenhoso;

V - supressão de macico florestalde origem plantada, localizado em APP consolidada.

§ 2s A emissão de DNA e AlA, do Bioma Mata Atlântica, nas hipótesês de que trata c §

1s deste artigo fica condicionada ao atendirnento das regras previstas na Lei Federal n!

'J,1-.428, de 22 de dezembro de 2006, no Decreto Federal ns 6.660, de 21. de novemài'c

2008, e na Lei Estadual ns 20.922, de 1"6 de outubro de 201.3, observado, airrda ir

disposto na Deliberação Normativa COPAM ns 74 , de09 de setembro de 2004, e dei'nlri

legislações pertinentes. (Parágrafo acrescentado pela Resolução SEMAD Ne 2306 DE

oslt0lzotsl.

Art. 2s. A suspensão de que trata essa Resolução perdurará ate revisãolfiscatização dos

atos autorizativos concedidos a partir de 2ALt, fiscalização das áreas objeto de

supressão de vegetação'a partir do ano de 2Ott, e nova determinação do órgão

ambiental competente.

Art. 3s. Esta Resolução entra em'vigor na dat#de sua publicação.

Belo Horizonte, 11 de junho de 2013.

(a) Adriano Magalhães Chaves - 'secretário de Estado de Meio Ambiente e

Desenvolvi mênto Sustentável.

No tocante à alegação de que a norma ern análise não estaria produzindo efeitos, resta equivocado

o recorrente. Não houve revogação expressa da Resolução em apreço, tampouco revogação tácita.

Sobre o tema, a lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro assim estabelece:

6



4
Governo do Estado de Minas Gerais
Sistema Estadual de Meio Ambiente
Instituto Estadual de Florestas
Unidade Regional de Florestas e Biodiversidade Rio'Doce

Art. 2e Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a
modifique ou revogue.

§ 1e A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com
ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior.

A esse respeato, a enciclopédia jurídica da PUCSP esclarece:

a) A revogação "expressa", como está evídente, é enunciada na primeira parte do

enunciado legal: '(A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare";

b) A revogação "tácita", na segunda parte: "A lei posterior revoga a anterior quando (...)

seja com ela incompatível";

(...)

Por "revogação expressa" é designada toda elimihação normativa Ievada a efeito por um

ato válido e deliberadg de uma autoridade normativa que incida em um documento

normativo, sendo, pois, resultado de um ato "do legislador'i. Desta afirmação, três

aspectos devem ser referidos: 1) a hierarquia;21 a extensão; e 3) o êxito.

(...)

Por "revogação tácita" designa-se a eliminação da vigência de uma norma por

apresentar-se incernpàtível com outra norma em um determihado caso concreto.

(consulta realizada em O4l}glàOtg, às 16h30min

https://enciclopediajuridica.pucsp.br/verbetelL2T ledicao-llrevogacao )

Com efeito, a Resolução SEMAD 187L12013 não foi revogada, tendo inclusive recebido alterações
em parte de sua redação por meio da Resolução SEMAD ng 230612015.

Desta forma, a suspensão constante do art. 1e da aludida resolução, no tocante à emissão de DAIA

para atividade de silvicultura, deve ser obedecida. Tal suspensão não deverá persistir, caso a

iegislação que proibiu a supressão de vegetação nativa tendo como finalidade a atividade de

silvicultura seja revogada, e o pedido do requerente esteja dentre as hipótese autorizativas

elencadas na Iegislação. Assim, equivocou-se mais uma vez o recorrente quando afirma que:

"irnpõe a perda de direitos a partir da decisão denegatória da concessão de atos autorizativos" (fls.

20s).

Por fim, quanto ao pedido subsidiário de sobrestamento da emissão de DAIA, verifica-se que não há

previsão na Resolução Conjunta SEMAD/IEF ns 1905/2013 para tal ato.

coNcrusÃo

\,,

Por todo o exposto, opinamos pelo INDEFERIMENTO do recurso, nos termos acima alinhavados.
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Governo do Estado de Minas Gerais
Sistema Estadual de"Meio Ambiente
Instituto Estadual de Florestas
Unidade Regionai de Florestai e Biodiversidade Ria

Esclarecemos que, ante seu caráter rnÊramente opinatlvo, o presente

força vinculativa aos atos a serem praticados peto Supeúsor Regiona!.

É como submetemos à consideração suoerior. .

Timóteo/MG, 04 de setembro de 2OL9.

Controle Processual não tem
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Luiz Ancirade
Ai-iaiirta rimbiental i[Ê - NAF. Tirnótec

Llnicade Regionai P,io Dcce

MASP 1.130.795-6


