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PARECER ÚNICO – Nº 0612191/2019 (SIAM) – RECURSO DE ARQUIVAMENTO                                

INDEXADO AO PROCESSO: PA COPAM: SITUAÇÃO: 

Licenciamento Ambiental 
11851/2010/004/2017 

 
 

Processo Arquivado 

FASE DO LICENCIAMENTO: 

Renovação da Licença de Operação (RenLO)  
 

 

EMPREENDEDOR: CODEME ENGENHARIA S.A  CNPJ: 16.521.601/006-94 

EMPREENDIMENTO: CODEME ENGENHARIA S.A  CNPJ: 16.521.601/006-94 

MUNICÍPIO (S):   Juiz de Fora/MG ZONA:  Urbana  

COORDENADAS 

GEOGRÁFICA (UTM): 
X 66 07 07           Y 76 02 723 

LOCALIZADO EM UNIDADE DE CONSERVAÇÃO: 

  INTEGRAL  ZONA DE AMORTECIMENTO  USO SUSTENTÁVEL X NÃO 

NOME:  

CÓDIGO: ATIVIDADE OBJETO DO LICENCIAMENTO (DN COPAM 74/04): CLASSE 

 

B-05-04-5 

 

Fabricação de estruturas metálicas.  
 

05 

 CONSULTORIA/RESPONSÁVEL TÉCNICO:   

 Empresa: - 

Responsável: Dalton Paulo Simões Utsch 

REGISTRO: 

CREA-MG- 58098-/D 

EQUIPE INTERDISCIPLINAR MATRÍCULA ASSINATURA 

Débora de Castro Reis – Gestora Ambiental 1.310.651-3   

Luciano Machado de Souza Rodrigues – Gestor Ambiental 1.403.710-5  

De acordo: Eugênia Teixeira 

Diretor Regional de Regularização Ambiental 
1.335.506-0 

 

De acordo: Elias Nascimento de Aquino 

Diretor Regional de Controle Processual 
1.267.876-9 
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1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE                   

 

         1.1 DO CABIMENTO RECURSO 

 

Da decisão de arquivamento do processo administrativo é cabível recurso administrativo nos 

termos do Art.40, III do Decreto 47.383/2018.  

 

  1.2 DA LEGITIMIDADE RECURSAL 

 

O presente recurso foi interposto pelo titular do direito, portanto parte legítima. Assim, 

encontra-se atendido o requisito do art. 43, I, do Decreto Estadual nº 47.383/2018. 

 

1.3 DA TEMPESTIVIDADE 

 

A decisão ora impugnada foi publicada em 21.11.2018, iniciando-se a contagem do prazo no 

dia 22.01.2018, findando-se o prazo de 30 dias no dia 21.12.2018. O protocolo do recurso ocorreu 

no dia 26/11//2018, portanto o presente recurso é tempestivo, uma vez que foi respeitado o prazo de 

30 dias contados da data da publicação da referida decisão, conforme determina o art. 44 do Decreto 

Estadual nº 47.383/2018. 

 

1.4 DOS REQUISITOS DO ARTIGO 45 DO DECRETO ESTADUAL Nº 47.383/2018 

 

Considerando o disposto no art. 45 do Decreto Estadual nº 47.383/2018, verifica-se que foram 

atendidos os pressupostos e condições estabelecidas pela norma processual para análise do recurso, 

devendo, pois, ser conhecido, com a sua submissão ao órgão competente. 

 

1.5 DO PAGAMENTO DA TAXA DE EXPEDIENTE 

 

A interposição do presente recurso ocorreu em momento anterior a vigência da Lei Estadual nº 

22.796/2017 que institui o pagamento da taxa de expediente, como requisito para admissibilidade 

recursal, não sendo cabível a cobrança da referida taxa.  

 

1.6 DA COMPETENCIA  
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De acordo com a reestruturação do Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos – 

SISEMA – pela Lei Estadual nº 21.972, de 2016, bem como com a regulamentação da organização 

da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, através do Decreto 

Estadual nº 47.042/2016 (art. 54, § único, I), a competência para decidir sobre processos de 

licenciamento ambiental será da Superintendência Regional de Meio Ambiente. 

Nesse sentido, dispõe o Art. 41 do Decreto 47.383 que o exercício do juízo de reconsideração, 

será exercido pelo órgão com competência originária para a matéria, no caso em tela o 

Superintendente Regional de Meio Ambiente, cabendo o juízo definitivo a URC em caso de negativo 

de revisão pela superintendência.  

 

2   DO MÉRITO 

 

2.1 INTRODUÇÃO 

 

O presente recurso tem como objeto a decisão que determinou o arquivamento do processo em 

razão do não atendimento de informações complementares.  

Incialmente, o empreendedor informa que obedeceu ao prazo para formalização do processo de 

renovação, tendo o enquadramento da atividade ocorrido nos termos da DN 74/2004, norma vigente 

em 18/10/2017.  

Com a vigência da DN 217/2017, o inciso III do art. 38 da referida norma, o empreendedor teria 

o prazo máximo de trinta dias, a partir da entrada em vigor da norma, para requerer que o processo 

ainda fosse analisado segundo os critérios estabelecidos na DN Copam nº 74 de 2004.  

 A fim de atender ao comando normativo foi encaminhado o oficio nº 97/2018, para que o 

empreendedor procedesse à caracterização de suas atividades de acordo com os parâmetros atuais, 

e apresentasse informações complementares para instrução do processo, no prazo de 60 dias.  

Nesse interim, ocorreu o descumprimento do prazo, sem que houvesse pedido de prorrogação, 

o que ensejou o arquivamento do processo e a consequente interposição do recurso.  

Em suas razões recursais, o empreendedor afirma que não ocorreu o descumprimento do prazo. 

Isso porque, o prazo correto seria de 90 dias, uma vez que, com a caracterização do 

empreendimento, foi enviado ao empreendedor FOB nº 0800598/2017, em razão do qual o 

empreendedor  entendeu  que possuía o prazo de 90 dias para proceder a nova apresentação dos 

documentos.  
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Em resumo, com a emissão de novo FOB, o empreendedor, entendeu por bem desconsiderar o 

prazo do oficio de informações complementares.  Ainda, sustenta que tal entendimento encontra-se 

baseado no fato de que a Resolução SEMAD nº 412/2005 não se encontra revogada.  

 

2. DOS FUNDAMENTOS  

 

Inicialmente, é preciso expor de forma sucinta, o procedimento  realizado pela SUPRAM/ZM  

e sua expressa previsão legal. 

 Com a entrada em vigor da DN 217/2017, possibilitou o empreendedor manifestar-se pela 

continuidade da análise nos termos da DN 74/2004 ou alteração da análise com os parâmetros da DN 

217/2017, conforme previsão expressa do Art. 38 da nova deliberação:  

 

Art. 38 – As alterações do porte e do potencial poluidor/degradador promovidas por 
esta Deliberação Normativa implicam na incidência das normas pertinentes à nova 
classificação, desde que: 
I – quanto ao licenciamento ambiental, inclusive o corretivo e a renovação, a licença 
não tenha sido concedida ou renovada; 
II – quanto à AAF, a autorização não tenha sido concedida; 
III - o empreendedor não requeira, no prazo de 30 (trinta) dias, a partir da entrada em 
vigor desta norma, a continuidade do processo na modalidade já orientada ou 
formalizada. 

 

Assim, caberia manifestação do empreendedor dentro do prazo legal, o que não ocorreu no 

caso em tela, ensejando a notificação do empreendedor para apresentação de nova caracterização 

conforme previu a Instrução de Serviço nº 01/2018:  

 

Não havendo manifestação ou caso esta seja intempestiva, o empreendedor deverá 
ser notificado por ofício de solicitação de informações complementares para protocolo 
de nova caracterização do empreendimento no prazo de quinze dias e consequente 
adequação do processo de regularização. No documento de encaminhamento de 
reorientação do processo, deverá constar expressamente o prazo de sessenta dias 
para apresentação da documentação referente à nova modalidade de licenciamento. 

 

Quanto a tal etapa do procedimento, o empreendedor foi devidamente notificado por meio do 

oficio nº 97/2018, tendo apresentado nova caracterização do empreendimento e sido emitido o 

Formulário de orientação básica nº 0800598/2017. 

Ora, o prazo para a reorientação é também de 60(sessenta) dias conforme definição da 

Instrução de serviço nº 01/2018, não restando qualquer dúvida acerca de seu cumprimento.   

 



 

 
GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 
Superintendência Regional de Meio Ambiente da Zona da Mata  

23/09/2019 
0612191/2019 

Pág. 5 de 7 

 

 
SUPRAM ZONA DA MATA 

Rodovia Ubá-Juiz de Fora, s/n°, km 02– Horto Florestal – Ubá – MG – 36500 -000 Telefone: (32) 3539-2700. 
 
 

 
 

Ocorre que o FOB nº0800598/2017B nesse caso tem a finalidade restrita de informar a 

conclusão do procedimento de reorientação, não havendo que se falar em equívoco. Nesse sentido, 

o documento enviado não mencionava qualquer prazo.  

Porém, o recorrente sustenta que o prazo seria de 90(noventa) dias nos termos da vigente 

Resolução 412/2005, o que impediria o arquivamento do processo, pois o prazo expresso de 60 dias 

seria substituído pelo prazo do FOB.  

Ocorre que o oficio enviado e as normas são claras e individualizam procedimentos distintos.  

É inconteste que a reorientação para DN 217/2017 não implicou em alterações que 

correspondessem à formalização de um novo processo em 90 dias. Os documentos mencionados no 

FOB já haviam sido apresentados com a formalização do processo.  

Ora, a vistoria já havia sido realizada, e o oficio nº 97/2018 é claro ao mencionar que se trata 

de informações complementares.  Não se pode vincular o prazo de informações complementares ao 

prazo do FOB de reorientação do processo.  

Considerar o prazo do FOB por consequência seria desconsiderar por completo as 

informações complementares requeridas, prejudicando a instrução do processo e sua celeridade.  

Destoa da legalidade a combinação do prazo de formalização para apresentação de 

informações complementares, criando, portanto, um procedimento inexistente na legislação, ferindo o 

princípio da legalidade.  

Ademais, a documentação contemplada no FOBI se restringe à adequação na 

caracterização: 

 

 

  

Deve se mencionar que a administração está restrita ao princípio da legalidade da isonomia, 

sendo certo que o procedimento aplicado ao recorrente foi aplicado a todos.  

Como bem este frisou haveria a possibilidade de pedido de prorrogação ou sobrestamento 

do feito, mas tais instrumentos não foram utilizados pelo empreendedor. Não cabe impor exceção à 

regra do arquivamento, diante da existência de outros remédios procedimentais que estavam à 

disposição do empreendedor e não foram utilizados.  



 

 
GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 
Superintendência Regional de Meio Ambiente da Zona da Mata  

23/09/2019 
0612191/2019 

Pág. 6 de 7 

 

 
SUPRAM ZONA DA MATA 

Rodovia Ubá-Juiz de Fora, s/n°, km 02– Horto Florestal – Ubá – MG – 36500 -000 Telefone: (32) 3539-2700. 
 
 

 
 

 Afasta-se a alegação de que a decisão recorrida é desproporcional, pois seguiu todos os 

ditames legais.  

 

 

3. CONCLUSÃO. 

 

Diante das razões acima expostas, sugerimos ao Superintendente, a título de reconsideração 

e à URC/ZM, como última instância administrativa a manutenção da decisão de arquivamento, uma 

vez que esta encontra-se amparada em expressa previsão legal, qual seja o descumprimento do Art. 

26 da Deliberação normativa nº 217/2017.  
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PROCESSO ADMINISTRATIVO COPAM Nº 11851/2010/004/2017 

EMPREENDIMENTO: CODEME ENGENHARIA S.A  

EMPREENDEDOR: CODEME ENGENHARIA S.A 
 
 
 

JUÍZO DE RECONSIDERAÇÃO 
 
 

O Superintendente Regional de Meio Ambiente da Zona da Mata, no uso das 
atribuições definidas pelo Decreto Estadual nº 47.383/2018, vem, por meio deste, proceder 
ao Juízo de Reconsideração do recurso interposto por CODEME ENGENHARIA S.A, no 
âmbito do Processo Administrativo nº11851/2010/004/2017, tendo por objeto a decisão de 
arquivamento, publicada na Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais no dia de 
21.11.2018.    

    
I – Da Admissibilidade 
 

Tendo em vista que o Recurso Administrativo preenche a todos os requisitos 
estabelecidos pelos artigos 43 a 45 do Decreto Estadual nº 47.383/2018, no que se refere ao 
aspecto formal, à legitimidade e à tempestividade, conforme avaliação contida no Parecer 
Único nº0612191/2019, CONHEÇO DO RECURSO. 
 
II – Da Reconsideração 
 

Considerando os fundamentos expostos no Parecer Único nº0612191/2019, decido: 
 
Pela manutenção da decisão de arquivamento dos autos nº 11851/2010/004/2017, 

uma vez ausente hipótese legal para o exercício do juízo positivo de reconsideração. 
 
Remeta-se a matéria não reconsiderada à Unidade Regional Colegiada do 

COPAM/Zona da Mata, nos termos do art. 41 do Decreto Estadual nº 47.383/2018. 
 
 
Ubá/MG, 30 de setembro de 2019. 
 
 
 
 

__________________________________________ 
Superintendente Regional de Meio Ambiente da Zona da Mata 

Secretário Executivo da Unidade Regional Colegiada do COPAM/Zona da Mata 
 

 


