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RECURSO INTEFTPOSTO - INDEFERIMENTO 6^

A Unidade Regionai de Florestas e Biodiversidade Rio Doce IEF/GV

ALMIR GUIDO FARIAS, irrscrito no CPF sob rrc 662.895.996-15 e RG: M 4.404.171

SSP MG residente e domiciiiado no Córrego do Neneca - Povoadc do Xodo, S/N,

Zona Rural no municípic de Gonzaga. representado neste ato por sua esposa NEDIA

RODRIGUES DOS SANTOS, RG: MG 13.078.4'i8 e CPF: 056.961.176-86 residente e

domiciliado no Córrego do Neneca Povoado do Xodó vem respeitosamente a

presença de V. Senhoria apresenta r RECURSO INTERPOSTO DE INDEFERIMENTO

DE LICENÇA em face da notificação no 188/URFBio Rio Docel2019 em epígrafe,

pelas razões de fato e de direito que passa a expor:

I . SINTESE DOS FATOS

Trata-se de recurso administrativo interposto por ALMIR GUIDO FARIAS em virtude

de ciecisão Unidade Regional de Í:lorestas e Biodiversidade Rio Doce IEF/GV que

indeferiu o requerimento de lntervenção Ambiental em APP para o empreendimento

Sitio Guido Farias / Sítio Brejauba. A decisão que indeferiu o pedido de Licença

Ambiental foi publicada no Diário do Executivo, da imprensa oficial do Estado, em

eclição do dia 1310712019.

O processo em questão refere-se ao requerimento para intervenção em Áreas de

Preservação Permanente - APP sem supressão de vegetação nativa em uma área de

0,412 ha, no Sítio Guido Farias I Sítio Brejauba lCorrego Neneca - Povoado de Xodo

localizado no município de Gonzaga - MG, com o escopo de construção de uma

piscina para trazer maior rentabilidade ao negócio e lazer para seus clientes, uma vez

que o proprietário exerce a atividade de Aquicultura convencional e/ou unidade de

pesca esportiva tipo pesque-pague.

Na data de 15 de julho de 2019 foi enviado ao proprietário notificação de indeferimento

do processo.

rr - DA CoNTEXTUALTçÃO r FUNDAMENTO DOS FATOS

Sabe-se que O parecer técnico emitido pela lEF, relata gue o pedido de licença não

possui amparo legal, contudo discordamos clessa opinião.
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Foi alegado no Plano de Utilização Pretendida que a área de intervenção ambiental é

declarado como uso antrópico consolidado, por dar continuidade as atividades

agrossilvipastoris, porém em análise pelo técnico responsável pela vistoria alegou que

a construção de uma piscina, não se enquadra como atividade agrossilvipastoris, e

portanto não pode ser dado continuidade a ela.

De fato, a construção da piscina isoladamente não a caracteriza como uma atividade

agrossilvipastoris, contudo, a construção da piscina está vinculada a atividade de

Pesque e Pague existente no local. E a atividade de Aquicultura Convencional, Tipo

Pesque e Pague é uma atividade relacionada à atividades agrossilvipastoris e portanto

é passíve! de licenciamento. lndeferir uma licença ambiental, por esse fato somente,

não é um argumento correto.

Outro item levantado é a questão da área está proxima ao Corrego Brejauba, e foi

alegado que não existe dados que comprovem a vazâo deste rio em períodos

chuvosos, e se a área seria ou não uma área estáve! no período chuvoso.

Este argumento não pode ser levado em consideração, pelo simples fato de supor se

a área seria estável ou não. As suposições deverão ser comprovadas, e uma licença

não pode estar condicionada a hipoteses para seu indeferimento.

Nesta mesma linha, foi alegado no parecer técnico que a " a área determinada como

local da intervenção ambiental está localizada a aproximadamente 16 metros de

distância do referido recurso hídico caracterizando a atividade como interuenção

ambiental em área de APP'.

Esta citação, deixa claro e evidente que a "construção da piscina" não está

diretamente localizada em uma área de instabilidade. Ela está a 16 metros da margem

do rio. A propriedade toda praticamente está em APP. A moradia do proprietário está

nessa faixa de distância. Se a área poderá ser instável ou não, os proprietários

também estariam em situação de perigo. Como não autonzar uma licença ambiental,

sendo que a propriedade está praticamente toda em APP?

Foram quatro anos de espera, quatro anos esperando para que fizesse as benfeitorias

de forma legal, respeitando a Iegislação vigente. E pelo simples fato de está supondo

que a ârea poderá não ser instável em períodos chuvosos? Pelo simples fato da

infraestrutura não ser caracterizada como atividade agrossilvipastoris? Como as
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pessoas de bem irão trabalhar? Como poderão fazer benfeitorias no seu proprio sitio,

sendo que o orgão ambiental não dá respaldo para isso? E uma situação complicada.

Cumpre ressaltar que a fundamentação é extremamente importante para conferir

validade ao processo administrativo, não podendo abordar o caso de forma genérica,

sem a análise individual e sem a abordagem das circunstancias fáticas que ensejaram

o processo.

O processo de Iicenciamento foi indeferido pelo simples fato de ser caracterizada

como infraestrutura? Mas a infraestrutura não está diretamente ligada ao fato de ser

considerada melhorias para a real atividade que é de Aquicultura convencional tipo

pesque e pague?

Assim, é cristalina que é passível que seja levado em consideração todos nossos

questionamentos e que seja deferida a licença ambiental, pois o proprietário tem o

direito fundamental a boa administração pública, é dizer, a administração eficaz (artigo

37 da Constituição da República), transparente, imparcial, proba, preventiva e

precavida.

Neste contexto é dever do agente publico, na prolatação de decisão , êffi sede do

presente processo administrativo, a análise dos aspectos fáticos trazidos na defesa,

sob pena de violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Foi alegado no parecer técnico que a atividade não possui amparo legal:

O proprietário comprovou todos os itens relacionados a legislação ambiental no que

tange o licenciamento ambiental:

RESOLUçÃO CONAMA No 369, DE 28 DE MARçO DE 2006

Dispõe sobre os casos excepcionais, de utilidade pública,
interesse social ou baixo impacto ambiental, que possibilitam a
intervenção ou supressão de vegetação em Area de
Preservação Perma nente-APP.

Art. 3 A interuenção ou supressão de vegetação em APP
somente poderá ser autorizada quando o requerente, entre
outras exigências, comprovar:
I - a inexistência de alternativa técnica e locacional às
obras, planos, atividades ou projetos proposúos,'
ll - atendimento às condições e padrões aplicávers aos
corpos de água;
ttl - averbação da Área de Reserua Legal; e
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lV - a inexistência de risco de agravamento de processos
como enchentes, erosão ou movimenúos acidentais de
massa rochosa.

Qual o porquê da atividade de infraestrutura, não ser enquadrada em BAIXO
IMPACTO AMBIENTAL?

1. O proprietário comprovou em processo administrativo proprio ser uma área que
não existe alternativa técnica locacional, por estar dentro da sua propriedade,
por sua propriedade está praticamente toda em APP, por possuir uma atividade
que trará melhorias na sua renda familiar;

2. Ele não irá interferir na continuidade do curso d'água; Não irá desviar seu curso
normal, tampouco na sua estrutura;

3. A infraestrutura está praticamente a 16 metros do Curso Hídrico;
4. A área não possui nem 1,0 hectare na sua extensão tota!;
5. O imóvel possui Cadastro Ambiental Rural, com reserva legal proposta;
6. A construção da piscina está em faixa de distância que não provocará danos a

esta localidade.
7. A construção da piscina está diretamente ligada á atividade de aquicultura

convencional, tipo peque e pague.

II! . DOS REQUERIMENTO

Por todo o exposto requer:

Que seja revogado o lndeferimento do atual parecer técnico e que seja levado em

consideração nossos questionamentos e que seja optado pelo DEFERIMENTO da

licença ambiental.

Sobre tudo, contamos com o alto discernimento jurídico e o elevado senso de justiça

que certamente norteiam as decisões de Vossa Senhoria.

Nestes termos, Pede Deferimento.

GONZAGA, 11de Agosto de 2019

,d"d; tlor/,,,, W fu /"r^^6
NEDIA RODRIGUES DOS SANTOS

GPF: 056.96í.í 76-86

PROCURADORA

RAQUEL PINTO RIZZARI

,Q,/vt

ENG. SANITARISTA E AMBIENTAL

RESPONSAVEL TÉCNICA DO PROCESSO



Decisão IEFISUPERVISÃO/RIODOCE ns. 9 /20L9

Belo Horizonte, 05 de setembro de 2019.

tuízo DE REcoNsr DE RAçÃO

PROCESSO ADMI N ISTRATIVO Ne: 0403000 L29U tS
REQUERENTE: AIMIR GUIDO FARIAS

O Supervisor da Unidade Regional de Florestas e Biodiversidade Rio Doce do lnstituto Estadual de
Florestas, no qso das atribuiÇóes definidas pelo art.42 do Decreto Estadual 47.34412018, tendo em vista

\r o recurso protocolado em 14 de agosto de 2019 contra a decisão de INDEFERIMENTO do requerimento
de autorização para- intervenção ambiental formalizado no processo administrativo em epígrafe, e
avaliando que não foi apresentado fundamento que enseje a revisão do atq decide NÃO
RECONSIDERAR a decisão administrativa em questão.

Sendo o recurso conhecido, proceda-se à elaboração de parecer para julgamento do mérito pela Unidadê
Regional Colegiada URC Leste Mineirq do Conselho Estadual de Política Ambienta) - COPAM, nos termos
do art. 9s. inciso C, alínea c, do Decrêto Estadual 46.953/2016.

Não conhecido o recurso, proceda-se a elaboração de parecer sem julgamento de méritó para

convalidação pela Unidade Regional Colegiada URC Leste Mineiro, do Conselho Estadual de Políüca
Ambiental - COPAM, no! termos do art. 9e. inciso C, alínea c, do Decreto Estadual 46.953/2016.

05/09/2019

L/

SEI/GOVMG -7282827 - Decisão

Régis André Nascimento Coelho

Supervisor Regional - URFBio Rio Doce

MASP.: L.377.405-4
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Documento assinado eletronicamente por Régis André Nascimento Coelho, Supervisor(a), em
O5/O9/2O19, às 09:36, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6e, § 1e, do
Decreto ne 47.222, de 26 de julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

h tt p-lfte i . m g, gov. b r/s e i /co nt ro I a d o r-exte r n o. ph p?

acao=documento conferir&id orgao acesso externo=O. informando o código verificado r 7282827 e

o código CRC 92482C28.

Referência : P rocesso n e 2 100. 0 1 .0006014 / 20 19- 18 SEI ns 7282827

htFs:,//$,wtÀ,.sei,mg:govbÍ/sei/conüolador.php?acao=doo.rmento-impÍimir-web&acao-origem=arvore-visuallzar&id-doc mênto=8614233&int-â-' 1t1

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto Estadual de Florestas

Yq ,.1
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06/09/2019 SEI/GOVMG - 7333628 - Parecer n'

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto Estadual de Florestas

Coordenadoria Regional de Controle Processual e Autos de Infração/Rio Doce

Parecer n" L29/2019 - IEFICRCP/RIODOCE

Belo Horizonte, 06 de setembro de 2019.

CONTROLE PROCESSUAL N' 12912019

PROCESSO ADMINISTRATIVO N': 04030001291/15

REQUERENTE: Almir Guido Farias, CPF no 662.895.996-15.

1 . RELATORIO

Trata-se, de recurso formalizado no âmbito do processo administrativo supra, que tramitou nesta Unidade
Regional de Florestas e Biodiversidade - LIR.FBIO Rio Doce, do Instituto Estadual de Florestas - IEF, no qual
foi indeferido o pedido de intervenção ambiental para obtenção de DAIA para Intervenção qem supressão de
cobertura vegetal nativa em áreas de preservação pemnnente APP, numa extensão dç 0,012 ha., no Sítio
Guido Farias/Sítio BrejrÍúba" zona rural do Muicípio de Gonzaga.

No presente caso, o Requerente pleiteia a reüsão da decisão exarada no referido processo, decisão essa de
competência do Supervisor da URFBIO Rio Doce do IEF, nos termos do arngo 42, pxáryrafo único, inôiso
I, do Decreto 47.344/2018, cuja anrílise recursal é de competência da Unidade Regional Colegiada - URC -
Leste Mineiro, do Cónselho Estadrial de Política Ambiental - COPAM, nos termos do artigo 9o, inciso
V, alínea 'c', do Decreto Estadual n" 46.953/16.

Jessa forma, atendendo ao comando do mesmo artigo 9", inciso V, alínea'c', do Decreto Estadual 46.953/16
("...devendo o assessoramento, nesses casos, ser prestado pelas suas equipes técnicas e adtninistrativas. "),
passamos à elaboraç-ão do presente controle processual para subsidiar a análise da autoridade competente)
tendo em conta a NAO reconsideração da decisão exarada (f. 84).

Era o que Çumpria ser relatado.

2 - DA TEMPESTIVIDADE

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.

Mesmo comando mandamental reside no artigo 44, do Decreto Estadualn" 47.383/2018.

hths:/ flww.sêi.mg.gov.br/sei/contÍolador.php?acao=documênto_impímir-web&acao-origem=arvore-visualizar&id-documênto=8672859&inÍra..' 1t12

De acordo com o artigo 34 da Resolução Conjunta SEMAD/IEF 1.90512013, o prazo para 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.

,
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Art.44. O recurso 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 recoÍrente a jwtada de documentos que
considerar convenientes.

Considerando que a decisão administrativa de indeferimento do pedido para intervenção ambiental foi
publicada na Irnprensa Oficial do Estado de Minas Gerais no dia 1310712019 (Diário do Executivo, pá9. 41,
4" col.), e que o Recurso Administrativo interposto contra a referida decisão no dia 12108/2019, pela via
postal (f. 83 - carimbo de postagem), verifica-se que esse foi interposto no prazo legal.

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

lnformamos que o Requerente foi notificado da decisão administrativa e do início da contagan do prazo
recursal pela NOTIFICAÇAO N' I8SÂIRFBio Rio Docel20l9 (f. 64), contudo tal notificação, por lei, não
tpm o poder ou a finalidade de abrir contagem de prazo para recurso.

3 . DA LEGITIMIDADE

A inicial recursal (Í7s. 67170) foi formulada por Nedia Rodrigues dos Santos e Raquel Pinto Rizzai, na
condição de representantes legais do Requerente, conforme preüsão do aÍigo 35, inciso I, da Resolução
Conjunta SEMAD/IEF 1.905 /2013.

O instrumento procuratório de outorga de poderes a Raquel Pinto Rizzari estií juntado à f. 15 dos autos, e o
instnrmento procuratório de outorga de poderes a Nedia Rodrigues dos Santos acompanha a inicial recursal e
está juntada às fls.76179 (item 3).

Concluímos que as subscritóras da peça recursal têm legitimidade para representar o RequerenteAlmir
Güdo Farias, nos termos do artigo 36, §l', da Resolução SEMAD/IEF n" 1.90512013.

4 - DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE

^
Estabelece o artigo 36 da Resolução Conjunta SEMAD/IEF 1.905/2013, que:

Art. 36. O recurso administrativo deveú conter:

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

II - qualificação completa do recorrente, com nome e número do CPF ou
CNPJ e, quando se tratar de pessoajurídica, contrato social e última
alteração;

III - número do processo correspondente;

IV - endereço do recorrente ou ihdicação do local para o recebimento de
' notificações, intimações e comunicações;

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

VI - apresentação de documentos de interesse do recorrente;

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

https:/M^v.sei.mg.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_do(xJmento=8672859&inira.,.212
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Pela documentação apresentada, tem-se que o ÍecuÍso administmtivo apresentado preenche todos os ''.
requisitos estabelecidos pelo artigo 36 da Resolução ConjuÍita SEMAD llEF I.90512013.

5 - DO nnÉnrro

Quanto ao mérito do recurso, insta destacar que o Requerente, salvo melhor juízo, não apresantou qualquer
motivo para a reüsão da decisão adminishativa.

ConformeextemadonoControleProcessualn"096/2019(fls.59160),de05107/2019,oRequerentetem
como finalidade da intervenção ambiental solicitada a construção de uma piscina para lecreação em seu
empreendimento de'lesque-pague".

Dessa feita, a finalidade não é a aquicultura de tanque, atividade industriaVcomercial de produção de peixes,
mas sim atividade recreativa.

\'r'ato confirmado pelo Requerente na documentação apresentada. Vejamos:

1. Plano Simplificado de Utilização Pretendida, item "02.INTRODUÇ^O*, f . 22

. "Trata-se de requerbnento para intervenção em Áreas de Preservação Permanente - APP sem
supressão de vigetação naiiva em uma área de 0,012ha, no Sítio Guido Faias/Sítio Breiaúba/Córrego
Neneca - Povoado de Xodó localizado nó municipio de Gonzaga-MG, com o escopo de construção de
uma piscina para trazer maior rentabilidade ao negócio e lazer para seus clientes, uma vez que o
propietário exerce a atividade de Aquicaltura convencional e/àu unidade de pesca esportiva tipo
pesque-pague. " fsic]

2. Plano Simplificado de Utilização Pretendida, item "04. DA ruSTIFICATIVA DAS INTERVENÇÔES
AMBIENTAIS", f.24

"A intervenÇão em APP seráíeita com o uso de máquinas que será construída utilizando-se de
material de corte (solo e subsolo) decorrente de obrti de terraplanagem. Será necessário um aterro
para a localização da pscina que terá aproximandamente 15 metros de largura por I de
comprimento. " [sic]

O fato narrâdo foi corroborado pelo Técnico vistoriante e relatado em seu Parecer às fls. 59.

A Lei Estadual n" 14.181, de 17 de janeiro de 2002, traz os conceitos aquicultura (art. 13), pesca (arts.4', 5"
e 6o) e classificações, que é associada a aquicultura de, tanque.

Art. 13. Compreende-se por aquicultura a atividade destinada à criação
ou à reproduçáo, para fins econômicos, científicos ou ornamentais, de
seres animais e vegetais que tenham na água seu ambiente natural.

§ 1" - Para o exercício da aqüicultura, são exigidos o registro anual do
aquicultor e a licença, expedidos pelo orgão competente.

https:/^ ww.sêi.mg.govbr/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_üsualizar&id_documento=867285gAinfra... 3/'12
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Art. 4 . Compreende-se por pesc a a ação ou o ato tendente'a capfurar
ou extrair seres aquáticos susceptíveis ou não de aproveitamento com
finalidade econômica ou social.

Art. 5o. Para os efeitos desta Lei, a pesca se classifica como:

I - amadora, quando praticada com a finalidade de lazer ou recreaçáo,
autorizada pelo orgão competente;

II - profissional, quando praticada como profissão e principal meio de
vida, devidamente comprovado, por pescador matriculado em ôrgão
competente, em irea de domínio público ou privado, com o
consentimento do proprietário.

m - de subsistência, quando praticada por pessoa carente, nas
imediações de sua residência, com a utrlização de anzol,linha ou
caniço simples e destinada ao sustento da familia;

IV - científica, quando praticadapara Íins de pesquisa, por técnico ou
cientista devidamente autorizado;

V - desportiva, quando praticada namodalidade de competição
prômovida por entidade legalmente organizada, com a autorização do
órgão competente e de acordo com as nornás por ele estabelecidas;

VI - despesca, quando destinada à captura do produto da aqüicultura
para fins de comercializaçáo e manejo.

Art. 6o. Fica proibida a comerciahzaçáo do produto da pesca, excetuado
o proveniente da pesca profissional e da despesca.

A Aquicultura de tanque está prevista no artigo l5 da Lei Estadual 20.92212013.

Art. 15. Nos imóveis rurais com até quirrze módulos fiscais inscritos no
Cadastro Ambiental Rural - CAR, a que se refere o art. 29 daLei
Federal n" 12.651, de 25 demaio de2012, são admitidas, nas áreas de
que tratam os incisos I a III do caput do art. 9o desta Lei, apráttica da
aquiculfura em tanque escavado ou tanque rede e a existência de
infraestrutura fisica diretamente a ela associada, desde que:

I sejam adotadas práticas sustentáveis de manejo de solo e recursos
hídricos, garantindo sua qualidade e quantidade, na forma definida
pelos Conselhos Estaduais de Meio Ambiente e de Recursos Hídricos;

II - sejam observados os respectivos planos de bacia ou planos de
gestão de recursos hídricos;

m - seja realizado licenciamento ou concedida autonzação pelo órgão
ambiental competente, quando couber;

IV - não sejam geradas novas supressões de vegetação nativa;

V - sejam observadas as disposições da Lei n' 14.181, de 17 de janeiro
de2002.

https:/ vww.sei.mg.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento-imprimir-wêb&acao-origem=arvore-visualizar&id-documento=867 285g&iniÊ... 4112
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Conforme se extrai dos dispositivos legais apontados, a construção de piscina para recreação nada têm em
comum com a aquicultura de tanque como afirmou a peça recursal.

Em continuação da análise, o conceito de iírea de preservação permanente estiá descrito no artigo 3o, inciso II,
do Código Florestal Federal (Lein'12.651/2012) e replicado no Código Florestal Estadual (Lei no

20.92212013) no artigo 8o.

Art. 3o. Para os efeitos desta Lei, entênde-se por

r - (...)

II - Área de Preservaçáo Permanente - APP: âreaprotegida,.coberta ou
não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os
recursos hídricos, a paisageffi, a estabilidade geológic a e a
biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo
e assegurar o bem-estar das populações humanas;

v

Art. 8o. Considera-se APP a ârea, cobÇrta ou não por vegetação nativa,
com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagêffi,
a estabilidade geologica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de
fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações
humanas.

Por sua vez, o conceito de ocupação antrópica consolidada está previsto nos artigos 3o, inciso IV, da Lei
Federal n' 12.65112012 e aftigo 2o daLei Estadual n' 20.922/2013

Art. 3o. Para os efeitos desta Lei, entende-se por:

(.. )

ry - ârearural consolidaôa: átrea de imóvel rural com ocupação
antrópica preexistente a22 de julho de 2008, com edificações,
benfeitorias ou atividades agrossilyipastoris, admitida, neste últimb
caso, a adoção do regime de pousio;

Art.2" - Para os efeitos desta Lei, entende-se por:

I - área rural consolidada a írea de imóvel rural com ocupação
antrópica preexistente a22 de julho de 2008, com edificações,
benfeitorias ou atividades agrossilvipastoris, admitida, neste último
caso, a adoção do regime de pousio;

Ambas as legislações apontam que as atividades cuja continuidade é permitida são: agrossilvipastoris, .

ecoturismo e turismo rural, ex vi dos artigos 61-A da Lei Federal n" 12.65112012 e 16 da Lei Estadual n'
20.922t2013.
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