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Ofício n" 01/19
Trajano Pereira de Souza

Açucena,22 de Julho de 20í 9

Para'. IEF - lnstituto Estadual de Florestas
R. Oito, 146 - llha dos Araújos, Gov. Valadares - MG, 35020-700
Regis André Nascimento Coelho
Supervisor Regional

Assunto: Pedido de desarquivamento do processo de lnleruençâo Ambiental n"
04040000195/18 :

Eu José Messias Pereira CPF 579.189.966-15 Venho na condição de procurador
' de Trajano Pereira de Souza, CPF 869.570.586-20, solicitar para fins de
formalização de Processo de Licenciamento Ambiental junto ao IEF - lnstituto
Estadual de Florestas cje Minas Gerais, o desarquivamento do processo no

04040000195/18 para dar andamento a processo sendo que todos os
documentos foram entregues no pÍazo no Núcleo Operacional de Florestas
Pesca e Biodiversidade de Timoteo MG.

Néstes termos peço deferimento

Atenciosamente,

n4*r); *'b*r4*sry fi.*, j),**u

a

7 iôaé rrleb§ias Pereirá
cPF 869.570.586-20

Àbertura:
Tipo Doc;

Unid Àdm:

R6q. Int:
Reg. Bxt:
Àasunto:

04040000475 í L9
22/A?/?Ol9 1{:22: ?5

D0cut{E§Tlção
}"IUCLEO rrHÓTgO
SETOR DO NUCTEÜ FIORESTÀT

TRÀJÀNO PEREIRÀ DE SOUZÀ

Ttr.ÍcTO ilE OL/L9 . DÀTÀDO DE 72 DE JTTLHL]

llmo. Régis Andre Nascimento Coelho
Supervisor Regional
IEF/URBio Rio Doce



04t09t2019 SEI/GOVMG - 6875094 - Decisão

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto Estadual de Florestas

Decisão IEFISUPERVISÃO/RIODOCE ne. Ne 08 /2OL9

Belo Horizonte, 19 de agosto de 2019.

tuízo DE RECONSI DERAçÃO

PROCESSO ADMI N ISTRATIVO Ne: 04040000L95 I L8

REQUERENTE: TRAJANO PEREIRA DE SOUZA

O Supervisor da Unidade Regional de Florestas e Biodiversidade Rio Docê do lnstituto Estadual de

Floreitas, no uso das atribuições definidas pelo art.42 do Decreto Estãdual 47.344/20!8, tendo em vista

o recurso protocolado em 22 de julho de 2019 contra a decisão de ABQUMMENIQ do requerimento de

1-.utorizaçãà para intervenção ambiental formalizado no processo administrativo em epígrafe, e avaliando

-que UÃó ioi apr"t"ntadá fundamento que enseje a revisão do ato, decide ruÃO RrCOrustornAn a

decisão administrativa em questão.

Sendo o recurso conhecido, proceda-se à elaboraçãode parecer para julgamento do mérito pela Unidade

Regional Colegiada URC Leste Mineiro, do Conselho Estadual de Política Ambiental - COPAM, nos termos

do art.9s. inciso C, alínea c, do Decreto Estádual 46953/2016.

Não conhecido o recurso, proceda-se à elaboração de parecer sem julgamento de mérito para

convalidação pela Unidade Regional Colegiada URC Leste Mineiro, do Conselho Estadual de Política

Ambiental - COPAM, n'os termoido art. 9s. inciso C, alínea c, do Decreto Estadual 46'953/2016'

\-, Régis André Nascimento Coelho

Supervisor Regional - URFBio Rio Doce

MASP.: 1.377.405-4

\q/

ffiffii*
Documento assinado etetronicamente por Régis André Nascimento coelho, supervisor(a), em

Lglogl2olg, às L7:o6,conforme horário oficiat de Brasília, com fundamento no art. 6q, § 1e, do

Decreto ne 47.222, de 26 de julho de 2017

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

h tt p:lÂehg, gov. b r/s e i /co nt ro I a d o r-exte r n o' pn pL
informando o codigo verificador 6875094 e

o código CRC 09498111.

,E**íaffirru
,elstíWst

Referência: Processo ns 2100.01'0004795 ,/?0L9-48
SEI ne 6875094

https ://www.sei. m g' gov' br/sei/controlador' ph p?acao=documento-i mprimir_web&acao_origem=arvore_Visualizar&id-documento=8146484&infra_
111
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CONTROLE PROCESSUAL: Ne L27l20t9

PROCESSO ADMINISTRATIVO Ns: 04040000195/18

REQUERENTE: Traiano Pereira de Souza

CPF: 869.570.586-20

1- RETATóRIO

Trata-se de recurso formalizado no âmbito do processo administrativo supra, que tramitou nesta

Unidade Regional de Florestas e Biodiversidade - URFBIO - Rio Doce, do lnstituto Estadual de Florestas -

lEF, no qual foi arqüivado o pedido de intervenção ambiental para obtenção de DAIA para lntervenção

em Área'de preservação permanente (APP), sem supressão de vegetação nativa, numa área de 0,0240

ha, na propriedade denominada Fazenda Ancarote, situada na zona ruraldo Município de Braúnas.

No presente caso, o Requerente pleiteia a revisão da decisão exarada no referido processo, decisão essa

de competência dci Supervisor da URFBIO Rio Doce do lEF, nos termos do artigo 42, parágrafo único,

inciso l, do Decreto 47.34412018, cuja análise recursal é de competência da Unidade Regional Colegiada

- URC - Leste Mineiro, do Conselho Estadual de Política Ambiental - COPAM, nos termos do artigo 9e,

inciso V, alínea 'c', do Decreto Estadual 46.95311G

Dessa forma, atendendo ao comando do mesmo artigo 9e, inciso V, alínea 'c', do Decreto Estadual

46.gs3/L6 (',...devendo o ossessoromento, nesses cosos, ser prestado pelas suas equipes técnicos e

administrativos."l, passamos à elaboração do presente controle processual para subsidiar a análise da

autoridade competente, tendo em conta a ruÃO reconsideração da decisão exarada (f .1921.

lnformamos que o arquivamento do processo foi sugerido pela e{uipe de análise do processo de DAIA,

por não responder as solicitações de informações complementares.

Era o que cumpria ser relatado.

2 - DA TEMPEST]VIDADE

De acordo com o artigo 34 da Resolução conjunta SEMAD/IE F 7.90512013, o pr:rropara interposição do

recurso administrativo contra decisão referente aos processos de intervenção ambiental a que se

referem os artigos 32 e 33 da mesma Resolução conjunta é de 30 (trinta) dias, contados da publicação

da decisão.

Art. j4. O prozo poro interposiçõo do recurso contro decisõo o que se referem os orts'

32 e 3jseró de j0 (trinto) dios, contodos do publicoçõo do decisõo

Mesmo comando mandamental reside no artigo 44, do Decreto Estadual 47.383120L8'

Art. 44. O recurso deveró ser interposto no prozo de trinto dios, contodos do doto do

pubticaçdo da decisõo impugnodo, por meio de requerimento escrito e fundomentodo,

facultondo-se oo recorrente a juntoda de documentos que considerar convenientes'

considerando que a decisão administrativa de arquivamento do processo para intervenção ambiental

(DA;A) foi publicada na tmprensa oficial do Estado de Minas Gerais no dia 2910612019 (Diário do

Executivo , pág.g2,3? col.), e que o Recurso Administrativo interposto contra a referida decisão no dia

22lO7lzlLg, ou seja,21 dias após a pubricação, conforme protocoro de entrada em no Núcleo de

Timóteo, verifica-se que esse foi interposto dentro do prazo Iegal'
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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

Assim, tem-se como tempestivo o recurso administrativo apresentado.

lnformamos que o Requerente foi notificado da decisão administrativa e do início da contagem do prazo
recursal pela NOTIFICAçÃO Ne 17s/URFBio Rio Doce/20t9 (f. 182), Contudo tal notificação, por lei, não
tem o poder ou a finalidade de abrir contagem de prazo para recurso.

3 - DA LEGITIMIDADE

A singela inicial recursal (f. 189) foi formulada por José Messias Pereira, na condição de procurador do
,Requerente, conforme previsão do artigo 35 e artigo 36 inciso Vll, da Resolução Conjunta SEMAD/EF
7.90s120L3.

Para tanto foi apresentada Procuração Pública (fls. 189 verso e 190) onde oferece poderes ao
Procurador, para representar o Requerente perante repartições públicas estaduais e entidades
autárquicas, dentre outras concessões e ainda cópia do documento pessoal do procurador.

4 - DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE

Estabelece o art. 36 da Resolução Conjunta SEMAD/IEF L.90512O13, que:

Art. 36. O recurso odministrotivo deveró conter:
I - a autoridade administrotivo ou unidode o que se dirige;
ll - quolificaçõo completo do recorrente, com nome e número do CPF ou CNPI e,
quondo se trotor de pessoa jurídica, controto sociol e último alteração;
llt - número do processo correspondelnte;
lV - endereço do recorrente ou indicoçõo do local poro o recebimento de notificoções,
i nti m oções e com u n icações;
V - formuloçdo do pedidó com exposição dos fatos e seus fundomentos;
Vl - opresentaçõo de documentos de interesse do recorrente.
Vll - doto e ossinoturo do recorrente ou de seu procurodor.

§ Ío O recorrente poderá ser representado por advogodo ou procurodor legalmente
constítuído, devendo, para tonto, onexar oo requerimento o respectivo instrumento de
mandoto.

§ 2o O recurso não será conhecido quondo intempestivo ou sem os requisitos de que
troto este artigo.

§ 3o Apresertfudo o recurso ter-se-á por consumado o ato, não se odmitindo emendas
ou juntoda de novo documentação.

Pela documentação apresentada pelo recorrente, verifica-se que os requisitos estabelecidos no artigo
36 não foram atendidos, vez que a inicial recursal não traz consigo os requisitos lV, V e Vl do artigo
citado. .

Vejamos:

lV - endereço do recorrente ou indicoçõo do local poro o recebimento de notificoções, intimoções e comunicações;
Não indica o requerente no seu recurso, qualquer endereço para recebimento das possíveis
comunicações do órgão.'

v - formuloçõo do pedido com exposiçõo dos fotos e seus fundotmentos;
Não apresentou argumentos. robustos, nem tão pouco documentos, que pudessem ser apreciados ao
mérito. O único pedido realizado na tímida peÇâ, foi o de "desarquivamento" do processo, para dar
andamento, alegando que todos os documentos foram entregues no Núcleo de Timótecj.

Vl - apresentoçõo de documentos de interesse do recorrente;
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Governo do Estado de Minas Ge.rais

Sistema Estadual de Meio Ambiente
Instituto Estadual de Florestas
Unidade Regional de Florestas e Biodiversidade Rio Doce

Sabemos que não basta meramente alegar aos fatos, mas sim, também, apresentar documentos que

corroborem para o fato alegado. Embora não tenha alegações explanatórias com a finalidade de recurso,

também não foi apresentado nenhum. documento que pudesse contradizer o que foi analisado e

alegado em defesa pelos analisadas que sugeriram o Arquivamento para a decisão.

Tão pouco, junto provas que protocolou as resppstas de informações ôomplementares dentro do prazo

ofertado pelo órgão.

Restou ainda, apresentar cópia de comprovante de residência para recebimento de correspondências

dos autos.

5 - DO MÉRITO

por tratar-se de recurso sem os requisitos mínimos legais de apreciação elencados em lei, não faz iuz o

mesmo, a análise do mérito da questão.

Contudo, verificamos o mesmo, afim de contrapor quanto ao mérito. lnsta destacar que o Requerente,

não apresentou qualquer motivo para a revisão da decisão administrativa, tão póuco solicitou em

tempo hábil a prorrogação do prazo para apresentação das informações complementares, e só em sede

recursal solicita o desarquivamento do feito.

O Requerente não fez qualquer tipo de solicitação de prorrogação de prazo, nos termos do artigo 23, do

Decreto Estadual 47.3g312018; fato que acarretou o arquivamento do feito por não atendimento às

sol icitações de a presentação de i nformações com plem entares.

A primeira feita pelo oF NRRA TTMOTEO/SUPRAM LM -Ne 02512018, de 28 de junho de 2018, com prazo 
,

legal de 60 (sessenta) dias, recebido via co.rreios pelo Requerente em t2/o7l2oL8 (fls.91)' Em data de

L2l}g/zltg, pediu o Requerente prorrogação do prazo por igual período, o que foi concedido e o prazo

venceu em L2/t1.lZOt8 e foi protocolado a resposta deste ofício em 11/10 /2018.

Contudo, com informações novas nos autos, houve a necessidade de mais esclarecimentos (simples

estes de serem atendidos, diga-se de passagem) e para tanto foi enviado novo ofício ao Requerente

(ofício NAR/T;MorEo/Ne ozi/tg ) de i.9 de março.de 2019, recebido em 27lo3l2ot9, via correios,

ofertando o prazo legal de 60 (sessenta) dias, ou seja, vencendo este prazo em 2710512019 '

Art. 23. Caso o orgão ombientol solicite esclorecimentos odicionois, doclmentos ou

informoções complementores, inclusive estudos específicos, o empreendedor deverd

otender à soticitoção no prozo máximo de sessento dios, contados do recebimento do

respectivo notificoçõo, admitida prorrogoçõo iustificodo por igual período, por uma

único vez.

§ 7e. As exigêncios de complementaçõo de que trato o caput serõo comunicados oo

empreendedor em sua completude, umo única vez, ressolvodos oquelas decorrentes de

fotos supervenientes verificodos pela equipe técnica e devidomente iustificodos nos

outos do licenciomento ambientol'

§ 2e. O prozo previsto no coput poderó ser sobrestodo quondo os estudos solicitodos

exigirem prozos poro elaboroção superiores, desde que o empreendedor opresente o

cronogroma de execuçõo, o ser ovoliodo pelo orgão ombientol competente'

§ 3e. O prozo pora conclusão do processo de licenciomento ambiental seró suspenso

paro o cumprimento dos exigêncios de complementaçõo de informoções'

§ 4e. Até que o orgõo ombientol se monifeste sobre o pedido de prorrogoçõo de prazo

estobelecido no coput, fica esse outomaticomente prorrogodo por mois sessenta dios'

coniodos do término do prozo iniciolmente concedido.

os analistas ambientais que analisaram o processo e que sugeriram o arquivamento, o fizeram na data

de 07106/201g e somente após esta análise) foi protocoloda no Núcleo de Timóteo, a resposta referente

ao,segundo ofício, na data de t7/0612019,ou seja, intempestivamente, tendo em vista que o prazo para

resposta do mesmo venceu em 27lO5l2ot9'
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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

lsso posto, tem-se que o recurso administrativo apresentado não preenche todos os requisitos
estabelecidos pelo artigo 36 da Resolufão Conjunta SEMÁD/IEF t.g}Sl2013 e ainda não deve-se abrir
prazo para emenda da peça conforme observamos no § 3e do mesmo artigo, abaixo:

í.../§ 3" Apresentado o recurso ter-se-á por consumado o oto,.não se odmitindo emendas ou juntodo de nova
documentoção.

6 - CONCLUSÃO

Dessa forma, pelas razões acima apresentadas, opinamos em preliminares pelo não conhecimento do
recurso e ainda, no mérito, pelo indeferimento do recurso.

Sobre o caráter meramente opinativo'desta manifestação, lecionou a Advôcacia-Geral do Estado de
Minas Gerais no Parecer 16.056, de 2! de novembro de 2018, cujo trecho trazemos à colação:

"No mestno sentido expõe Rafael Carvalho Rezende Oliveira, acrescentando que o
dever de administrar e, portanto, praticar atos nesse sentido, é da autoridade
administrativa, não podendo ser transferido tal múnus ao Advogado público.
Ainda que a lei estipule a obrigatoriedade da consulta, como de fato ocorre com as
licitações, NÃO É o parecer ato jurídico que produzirá os efeitos almejados pela
norma (contratação ou não pela Administração Pública; mediante licitação ou com
a sua dispensa).
Exatamente por isso se entende que o parecer não é impugnável por mahdado de

segurança, ou qualquer outro tipo de ação pleiteando a sua invalidação. Não possui
o parecer o condão de produzir efeitos concretos às partes licitantes, inclusive ao
administrador público, sendo, pois, instrumento de ponderação para a tomada da
decisão administrativa.
Ainda oue seia controversa a natureza iurídica do oarecef íse .de ato
administrativo consultivo. execucão ex officio de lei. etc.l. vários doutrinadores
entendem que o oarecer não ênseia a vinculacão da tomada do ato adminlstrativo
decisório. porquanto sonstituiria o parecer meramente uma consulta
administrativa.

KI
Por fim. o oarecer não é ato administrativo de qestão. necessitando dle
confirmicão pelo administrador. a ouem cabe responsabilidade pelas decisões
tomadas." Idestaca mos]

Por fim, o presente feito deverá ser remetido à URC Leste Mineiro, para a devída apreciação, conforme
previsão do art.9e, V, 'c' do decreto 46.953/20L6.

Governador Valadares, 05 de setembro de 2019

,,#m/rarba,ho
Analista Ambiental/ Coordenadora - MASP 1.220.062-2

coordenação Regional de controle processual e Auto de lnfração
Unidade Regional Rio Doce - UFRBTO
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