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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
CONSULTORIA-GERAL DA UNIÃO
CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO AO MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS - CONJUR

NOTA n. 00052/2017/CONJUR-MMA/CGU/AGU
NUP: 02000.002097/2015-13
INTERESSADOS: MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE - GABINETE DA MINISTRA
ASSUNTOS: DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO
AMBIENTAL. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE - APP. ARTS. 61-A E 61-B DA LEI Nº 12.651/2012. LEI
Nº 11.428/2006. LEI DA MATA ATLÂNTICA. INCOMPATIBILIDADE SISTEMÁTICA. ESPECIALIDADE E
DIÁLOGO DAS FONTES. REVISÃO DE ENTENDIMENTO JURÍDICO.
1.
Trata-se de processo administrativo cujo objeto é o debate quanto à aplicação do "Novo" Código Florestal
(Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012, em especial os seus artigos 61-A e 61-B, ao Bioma Mata Atlântica (Lei nº 11.428,
de 22 de dezembro de 2006).
2.
O tema foi analisado, inicialmente, pelo Parecer nº 392/2014/PFE/PR/IBAMA/AGU (Documento
SAPIENS nº 07, Componente Digital nº 01, fls. 12/22 do PDF - NUP original 00807.000111/2014-44), devidamente
aprovado, que apresentou a seguinte conclusão, conforme indicação em sua ementa: "Não se aplica o disposto no artigo
61-B do referido diploma legal por ser incompatível com a Lei da Mata Atlântica. Lei especial prevalece sobre norma
geral".
3.
Os autos foram remetidos à PFE/IBAMA-SEDE, tendo sido apresentada manifestação em sentido
semelhante, consubstanciada no Parecer nº 13/2015/CONEP/PFE-IBAMA-SEDE/PGF/AGU (Documento SAPIENS nº
07, Componente Digital nº 01, fls. 24/22 do PDF - Processo Original nº 02001.000537/2015-80), devidamente aprovado.
O parecer em referência apresentou a seguinte ementa:
I. Recomposição em áreas rurais consolidadas, que integram Área de Preservação Permanente APP no Novo Código Florestal. Inteligência dos arts. 61-A e 61-B da Lei nº 12.651/2012.
II. Inaplicabilidade do regramento geral à supressão de vegetação pertencente ao Bioma Mata
Atlântica, em razão da especialidade da Lei nº 11.428/2006 e da incompatibilidade sistemática das
normas geral e especial em relação ao assunto. (...)

4.

Ainda quanto ao Parecer acima citado, entendo prudente citar alguns trechos:
(...) 12. Em face disso, correto o entendimento de que disposição contida na legislação especial
sobre determinado assunto deve prevalecer sobre a norma geral, prevista no Código Florestal. De
outro modo, eventual regramento geral pode ser aplicado à situação específica do Bioma Mata
Atlântica, desde que na legislação especial não exista regramento expresso ou incompatibilidade
sistemática sobre o assunto.
13. Assim, afirma-se que, de um modo geral, podem coexistir regras do Código Florestal e da Lei
da Mata Atlântica, desde que não haja incompatibilidade entre eles. Com efeito, a Lei n.
11.428/2006 dispõe sobre a utilização e proteção da vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica.
Ao fazê-lo, estabeleceu que o corte e a supressão de vegetação primária ou nos estágios avançado
e médio de recuperação, só será admitida nos casos de utilidade pública, ou em caso de utilidade
pública e interesse social, em se tratando de vegetação secundária em estágio médio de
regeneração.
(...)
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17. (...) observa-se que o Novo Código Florestal estabelece uma espécie de "perdão", ao permitir a
continuidade do desempenho da atividade econômica e reduzir a metragem necessária de
recomposição ambiental das APPs, desde que submetidas a determinadas condições. Já a Lei nº
11.428/2006 não permite, em nenhum dos seus dispositivos, a consolidação de uso irregular de
área pertencente ao Bioma Mata Atlântica, o que pode ser facilmente comprovado da análise e da
interpretação sistemática dos dispositivos (...) Art. 5º (...) Art. 17. (...) Art. 23. (...);
18. Da leitura atenta das disposições acima, pode-se concluir que o sistema de proteção do Bioma
Mata Atlântica parecer incompatível com a consolidação de situações de uso irregular, mesmo
porque, nos termos do Art. 5º, a vegetação pertencente ao Bioma Mata Atlântica não perde essa
característica em caso de supressão não autorizada. Ademais, mesmo nas supressões autorizadas,
exige-se uma compensação ambiental de área equivalente, que, inclusive, fica vetada em caso de
APP (ainda que a área seja necessária ao pequeno produtor rural ou a populações tradicionais) e
de supressão/corte irregulares.
19. Assim, se mesmo a supressão de Mata Atlântica autorizada exige uma compensação ambiental
específica equivalente, não se pode pretender aplicar a esse Bioma especial um regime de
consolidação de situação que reduz a área de recomposição ambiental e considera situação
jurídica consolidada, já que tal redução mostra-se incompatível com o regramento previsto na
norma especial. Nesse sentido, é fato que as Leis geral e especial então analisadas, apresentam
normativas destoantes no que tange ao assunto, de forma que a sistemática restritiva de proteção
do Bioma Mata Atlântica não pode admitir a redução de área de recomposição em face de
situações jurídicas consolidadas.
(...)
21. Vislumbra-se, destarte, nos presentes autos, a indevida aplicabilidade à vegetação pertencente
ao bioma Mata Atlântica desses benefícios de redução da área a ser recomposta, em razão da
ocupação antrópica de Área de Preservação Permanente, até determinada data.

5.
O tema foi objeto de analise ainda por esta Consultoria Jurídica. Trata-se do Parecer nº
773/2015/CGAJ/CONJUR-MMA/CGU/AGU/omtm (Documento SAPIENS nº 07, Componente Digital nº 02, fls. 23/46
do PDF e fls. 65/76v do Processo Original nº 00000.030692/2015-00). A manifestação da Consultoria caminhou no
mesmo sentido das manifestações anteriores, sendo relevante citar os seguintes trechos:
32. A primeira forma é a aplicação do princípio da especialidade, que considera a Lei do Bioma
Mata Atlântica especial em relação à Lei 12.651/2012 e assim, as disposições desta não se
aplicam à realidade normada por aquela. A doutrina majoritária também ressalta esta
especialidade da Lei do Bioma Atlântica, já que seu tratamento é bem mais benéfico ao meio
ambiente e, por todos, colaciona-se o entendimento de Celso Antonio Pacheco Fiorillo:
"Assim, desde logo é necessário observar que a aplicação da Lei n. 12.651/2012 necessariamente
deverá guardar compatibilidade não só com a tutela constitucional das florestas e demais formas
de vegetação nativa, mas também com as demais normas infraconstitucionais em vigor que
tutelam os temas indicados pelo “código”, como é o caso, dentre outras, da Lei n. 11.284/2006,
que dispõe sobre a gestão de florestas pública para a produção sustentável, e da Lei n.
9.985/2000, que regulamenta o art. 225, §1º, I,II,III e VII, da Constituição Federal, e mesmo da
Lei n. 8.629/93, que regulamenta os dispositivos constitucionais, bem como disciplina as
disposições relativas à reforma agrária no Estado Democrático de Direito.
Também deve a Lei n. 12.651/2012 observar a necessária aplicação das normas que tutelam a
utilização e proteção da vegetação nativa vinculada a biomas específicos e que estão plenamente
em vigor como, por exemplo, a Lei n. 11.428/2006, que dispõe sobre a utilização e proteção da
vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica e da Lei n. 7.661/88 que, ao instituir o Plano Nacional
de Gerenciamento Costeiro, orienta a utilização nacional dos recursos da Zona Costeira.
(FIORILLO, Celso Antonio Pacheco. Curso de Direito Ambiental Brasileiro. 14ª Edição. São
Paulo: Saraiva, 2013. P. 268-269)".
33. Assim, pela aplicação irrestrita da especialidade, a inexistência da previsão dos institutos tal
como previstos no art. 61-A e no 61-B da Lei 12.651/2012, pela Lei do Bioma Mata Atlântica,
implica o afastamento deste regime jurídico e, por conseguinte, tais dispositivos são inaplicáveis
ao Bioma Mata Atlântica.
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34. Ato contínuo, passa-se à segunda possibilidade de resolução, mais moderna e que se vale do
método do diálogo das fontes.
(...)
41. (...) Por sua vez, o art. 61-A, ao excepcionar a regra geral de proteção, impacta negativamente
neste regime jurídico protetivo. Já não bastasse o topus de que as exceções devem ser
interpretadas restritivamente, suficiente para afastar a aplicação desta regra excepcional ao regime
geral, a norma dali extraída é maléfica quando comparada com a Lei do Bioma Mata Atlântica
que não traz hipóteses de consolidação de áreas – de nenhuma área -, muito menos de APP.
Assim, por ser prejudicial ao Bioma Mata Atlântica, não pode ser aplicado por integratividade do
método do diálogo das fontes.
42. Os aspectos maléficos do art. 61-A da Lei 12.651/2012 foram ressaltados pelo citado Parecer
do IBAMA, senão vejamos:
"15. As APPs poderão estar, ou não, inseridas em área de Mata Atlântica. Assim como a reserva
legal poderá ser composta totalmente ou em parte por área de Mata Atlântica. Coexistindo as três,
sem superposição, existirão formas de exploração e supressão diferenciadas, não cabendo a
invocação de qualquer critério para o afastamento de uma regra para aplicação de outra. De outra
sorte, havendo superposição de área de Mata Atlântica e de Preservação Permanente, o critério da
especialidade deve ser invocado a fim de permitir a supressão e utilização da vegetação, nos
moldes do estabelecido na legislação especial, mais protetiva em consideração à especial condição
do Bioma Mata Atlântica. Não será admitido, nesse caso, uma consolidação de situação
incompatível com a previsão da Lei n. 11.428/2006".
43. Nestes termos, a aplicação do art. 61-A da Lei 12.651/2012 apenas seria possível se a própria
Lei 11.428/2006 trouxesse idêntica previsão. Contudo, aplicá-la de forma integrativa é subverter o
sistema protetivo dos biomas florestais, fazendo com que uma norma excepcional fosse ampliada
para abarcar hipóteses não idealizadas pelo legislador ao cunhar tal exceção.
44. Como o art. 61-B da Lei 12.651/2012 também faz uso do regime jurídico de “área
consolidada”, a fundamentação retro deve ser aplicada de forma idêntica, a resultar, também, na
sua inaplicabilidade diante da Lei 11.428/2006.

6.
Submetido à aprovação, a manifestação foi aprovada apenas parcialmente pelo Despacho nº
1050/2015/CONJUR-MMA/CGU/AGU/jmloa (Documento SAPIENS nº 07, Componente Digital nº 02, fls. 47/54 do
PDF e fls. 71/80v. do Processo Original nº 00000.030692/2015-00). No que merece atenção, os pontos de divergência
foram os seguintes:
21. O outro elemento de ressalva é que de fato a Lei nº 11.428/2006 é especial, mas talvez
prevendo que não era suficiente para o que se dispunha proteger, inaugura em seu art.1º:
Art. 1º A conservação, a proteção, a regeneração e a utilização do Bioma Mata Atlântica,
patrimônio nacional, observarão o que estabelece esta Lei, bem como a legislação ambiental
vigente, em especial a Lei no 4.771, de 15 de setembro de 1965.
22. Ou seja, ela própria, Lei da Mata Atlântica, incluiu a possibilidade de outras leis ambientais
pudessem ser utilizadas no afã de segurar o Bioma mata Atlântica. Mas deu particular, reservada e
individual importância a uma lei, a de nº 4.771/1965, o Código Florestal revogado pela Lei nº
12.651/2012, também chamado de Código Florestal, apesar de não possuir esse epíteto em sua
ementa como aquele outro que se chamava “novo Código Florestal".
(...)
24. Observe-se que o busílis está na não aplicação dos arts. 61-A e 61-B da Lei nº 12.651/2012
que tratam da recomposição de áreas áreas de preservação, exatamente do que trata o art. 11 da
Lei da Mata Atlântica fazendo remissão ao Código Florestal revogado. A exigência do Código
Florestal vigente é de se recompor a APP, ausente da Lei da Mata Atlântica. E obrigação de
recomposição para o pequeno e para o grande proprietário. Data máxima vênia, não há omissão
legislativa quanto ao regime jurídico de APP e Reserva Legal do Bioma Mata Atlântica em cotejo
com o Código Florestal.
(...)
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26. Necessário dizer que devemos entender as remissões ao revogado Código Florestal constantes
da Lei da Mata Atlântica como se estivéssemos fazendo ao vigente Código Florestal, pois é
notório que este revogou expressamente aquele e regulou inteiramente a matéria de que tratava a
lei anterior. Não fosse assim estaríamos num vácuo jurídico e aí poderia se afirmar que haveria
um prejuízo para o meio ambiente.
27. Porém, mais que um diálogo de fontes, a Lei da Mata Atlântica suplica pelo Código Florestal
para lhe dar completude.
28. Vai daí que não há malefício na aplicação dos arts. 61-A e 61-B no Bioma Mata Atlântica.
(...)
30. Sendo assim, o IBAMA ou qualquer outro órgão ou entidade ambiental integrante do Sistema
Nacional de Meio Ambiente – SISNAMA, com poder de polícia para exercer a fiscalização, lavrar
auto de infração e instaurar processo administrativo deve levar em consideração a Lei nº
12.651/2012, mesmo no Bioma Mata Atlântica, para melhor praticar os seus misteres e promover
a regularização ambiental com a consequente recomposição ambiental de passivos, no que já se
intitulou o maior programa de recomposição ambiental do mundo. (ok, mas com ressalva)
(...)
32. Ante o exposto, aprovo parcialmente o Parecer nº 713/2015/CGAJ/CONJURMMA/CGU/AGU/omtm, para divergir e não aprovar as suas conclusões, concluindo que: (...)
c) é possível a aplicação de todas as disposições transitórias da Lei nº 12.651/2012, especialmente
os arts. 61-A e 61-B, para o Bioma Mata Atlântica, por se tratar de legislação que dá completude à
Lei 11.428/2006, completude esse suscitada e exigida pela própria Lei do Bioma, na forma do art.
1º, caput, bem como pelos acima citados dispositivos (item 23).

7.
Após, os autos são instruídos com demanda encaminhada pelo Gabinete do Ministro de Estado do Meio
Ambiente a esta Consultoria Jurídica junto ao Ministério do Meio Ambiente, a fim de que haja manifestação quanto ao
conteúdo do Ofício 02001.009766/2016-41 (Documento SAPIENS nº 07, Componente Digital nº 03, fl. 40 do PDF e fl.
112 dos autos físicos), do Gabinete da Presidência do IBAMA NACIONAL, por meio do qual, considerando a mudança
na gestão deste Ministério, solicita reavaliação quanto à vinculação do IBAMA relativamente às conclusões do
Despacho nº 1.050/2015/CONJUR/MMA/AGU/jmloa, "em especial o posicionamento da CONJUR/MMA sobre a
aplicação de todas as disposições transitórias da Lei 12.651/2012, especialmente os arts. 61-A e 61-B, para o Bioma Mata
Atlântica". Justifica o expediente considerando que a Presidência do IBAMA e sua PFE possuem entendimento diverso
do contido no item "c" do parágrafo 32 do aludido despacho.
8.
Os autos foram inicialmente distribuídos ao Dr. Olavo que reafirmou a sua manifestação jurídica anterior,
nos termos da COTA n. 00323/2016/CONJUR-MMA/CGU/AGU (Documento SAPIENS nº 08).
9.
Compulsando os autos, verifico que o Despacho que se pretende debater, apresentou divergência em
relação às demais manifestações jurídicas constantes dos autos, com base nos seguintes fundamentos:
a) a Lei da Mata Atlântica, incluiu a possibilidade de outras leis ambientais pudessem ser utilizadas no
afã de segurar o Bioma Mata Atlântica, mas deu particular, reservada e individual importância a uma lei, a de nº
4.771/1965, o Código Florestal revogado pela Lei nº 12.651/2012, também chamado de Código Florestal;
b) o busílis está na não aplicação dos arts. 61-A e 61-B da Lei nº 12.651/2012 que tratam da
recomposição de áreas áreas de preservação, exatamente do que trata o art. 11 da Lei da Mata Atlântica fazendo remissão
ao Código Florestal revogado;
c) as remissões ao revogado Código Florestal constantes da Lei da Mata Atlântica devem ser lidas como
remissões ao vigente Código Florestal; e
d) não há malefício na aplicação dos arts. 61-A e 61-B no Bioma Mata Atlântica.
10.
De fato, parece-me correto o Despacho nº 1050/2015/CONJUR-MMA/CGU/AGU/jmloa (Documento
SAPIENS nº 07, Componente Digital nº 02, fls. 47/54 do PDF e fls. 71/80v. do Processo Original nº 00000.030692/201500) quando indica que a Lei da Mata Atlântica é expressa em aceitar que as suas lacunas sejam supridas por outros
diplomas normativos ambientais, em especial pelo Código Florestal. Em verdade, o próprio artigo primeiro do citado
diploma assim dispõe:
Art. 1º A conservação, a proteção, a regeneração e a utilização do Bioma Mata Atlântica,
patrimônio nacional, observarão o que estabelece esta Lei, bem como a legislação ambiental
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vigente, em especial a Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965 (grifos nossos).

11.
Desta feita, mostra-se inegável a possibilidade de aplicação do Código Florestal às lacunas legais da Lei
da Mata Atlântica. No mesmo sentido, entendo ter razão ainda o Despacho desta Consultoria Jurídica ao indicar que as
remissões ao antigo Código Florestal devem ser lidas como remissões ao vigente Código Florestal. Assim, ao revogar o
Código Florestal anterior, o novo diploma normativo substitui as suas disposições, sendo o regramento atualmente em
vigor da matéria.
12.
Contudo, a aplicação da norma não deve ser realizada de forma absoluta e desassociada de um exercício
mínimo de compatibilidade, conforme amplamente indicado nas manifestações jurídicas anteriores, seja pela análise da
especialidade, seja com a utilização do método do diálogo das fontes.
13.
Os outros dois fundamentos apresentados no Despacho nº 1050/2015/CONJUR-MMA/CGU/AGU/jmloa
(Documento SAPIENS nº 07, Componente Digital nº 02, fls. 47/54 do PDF e fls. 71/80v. do Processo Original nº
00000.030692/2015-00) merecem análise mais acurada.
14.
Quando do estudos dos Arts. 61-A e 61-B da Lei nº 12.651/2012, salvo melhor juízo e com absoluto
respeito à interpretação dada pelo Excelentíssimo Senhor Consultor Jurídico anterior, entendo que o foco
desacertado apresentado na manifestação jurídica foi no sentido de que tais artigos tratariam da recomposição de áreas de
preservação (item 24 da citada manifestação).
15.
Neste ponto, devemos apontar divergência, pois tais artigos não tratam efetivamente da recomposição de
áreas de preservação. Em verdade, a recomposição das áreas de preservação permanente é tratada nos arts. 7º a 9º do
Código Florestal:
Art. 7o A vegetação situada em Área de Preservação Permanente deverá ser mantida pelo
proprietário da área, possuidor ou ocupante a qualquer título, pessoa física ou jurídica, de
direito público ou privado.
§ 1o Tendo ocorrido supressão de vegetação situada em Área de Preservação Permanente, o
proprietário da área, possuidor ou ocupante a qualquer título é obrigado a promover a
recomposição da vegetação, ressalvados os usos autorizados previstos nesta Lei.
§ 2o A obrigação prevista no § 1o tem natureza real e é transmitida ao sucessor no caso de
transferência de domínio ou posse do imóvel rural.
§ 3o No caso de supressão não autorizada de vegetação realizada após 22 de julho de 2008, é
vedada a concessão de novas autorizações de supressão de vegetação enquanto não cumpridas as
obrigações previstas no § 1o.
Art. 8o A intervenção ou a supressão de vegetação nativa em Área de Preservação
Permanente somente ocorrerá nas hipóteses de utilidade pública, de interesse social ou de
baixo impacto ambiental previstas nesta Lei.
§ 1o A supressão de vegetação nativa protetora de nascentes, dunas e restingas somente poderá
ser autorizada em caso de utilidade pública.
§ 2o A intervenção ou a supressão de vegetação nativa em Área de Preservação Permanente de
que tratam os incisos VI e VII do caput do art. 4o poderá ser autorizada, excepcionalmente, em
locais onde a função ecológica do manguezal esteja comprometida, para execução de obras
habitacionais e de urbanização, inseridas em projetos de regularização fundiária de interesse
social, em áreas urbanas consolidadas ocupadas por população de baixa renda.
§ 3o É dispensada a autorização do órgão ambiental competente para a execução, em caráter de
urgência, de atividades de segurança nacional e obras de interesse da defesa civil destinadas à
prevenção e mitigação de acidentes em áreas urbanas.
§ 4o Não haverá, em qualquer hipótese, direito à regularização de futuras intervenções ou
supressões de vegetação nativa, além das previstas nesta Lei.
Art. 9o É permitido o acesso de pessoas e animais às Áreas de Preservação Permanente para
obtenção de água e para realização de atividades de baixo impacto ambiental (grifos nossos). .
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16.
Chama-se atenção ao fato de que o §1º do art. 7º indica que "o proprietário da área, possuidor ou
ocupante a qualquer título é obrigado a promover a recomposição da vegetação, ressalvados os usos autorizados
previstos nesta Lei" (grifos nossos). Ou seja, a recomposição da vegetação é a regra, sendo possível determinados usos
autorizados com previsão no próprio Código Florestal.
17.
Ora, os artigos 61-A e 61-B não tratam, efetivamente, da hipótese de recomposição de áreas de
preservação, mas, sim, justamente, do contrário, criando situações de autorização legal como exceções ao regramento da
recomposição, limitando-o ou, até mesmo, indicando situação de sua desnecessidade:
Art. 61-A.
Nas Áreas de Preservação Permanente, é autorizada, exclusivamente, a
continuidade das atividades agrossilvipastoris, de ecoturismo e de turismo rural em áreas rurais
consolidadas até 22 de julho de 2008.
(...)
Art. 61-B. Aos proprietários e possuidores dos imóveis rurais que, em 22 de julho de 2008,
detinham até 10 (dez) módulos fiscais e desenvolviam atividades agrossilvipastoris nas áreas
consolidadas em Áreas de Preservação Permanente é garantido que a exigência de
recomposição, nos termos desta Lei, somadas todas as Áreas de Preservação Permanente do
imóvel, não ultrapassará: (grifos nossos).

18.
Deste modo, como já tratado nas manifestações jurídicas anteriores, verifico que enquanto o "Novo"
Código Florestal admite a consolidação de situações de uso irregular, autorizando a continuidade de atividades
econômicas nas áreas de preservação permanente.
19.
De outro lado, a Lei nº 11.428/2006 não admite ou traz qualquer situação que autorize, em nenhum dos
seus dispositivos, a consolidação de uso indevido de área pertencente ao Bioma Mata Atlântica. Ademais, mesmo nas
hipóteses de supressões autorizadas, exige-se uma compensação ambiental de área equivalente, que, inclusive, fica
impedida em caso de APP (ainda que a área seja necessária ao pequeno produtor rural ou a populações tradicionais) e de
supressão/corte irregulares, conforme já tratado nas manifestações jurídicas colacionadas aos autos.
20.
Por fim, no que concerne ao argumento quanto à inexistência de malefício na aplicação dos arts. 61-A e
61-B ao Bioma Mata Atlântica, entendo que o foco deve ser a existência ou não de disposições protetivas ao referido
Bioma. Sem apresentar juízo de valor sobre a questão, interpreto a utilização da expressão "malefício" como
prejuízo ambiental ou ainda como regime jurídico menos protetivo.
21.
Sobre o tema, tanto as manifestações jurídicas trazidas aos autos quanto a presente, foram unânimes em
afirmar, com clareza, que a aplicação dos arts. 61-A e 61-B do Código Florestal representa regime jurídico que
excepciona a proteção às áreas de preservação permanente e à necessidade de recomposição de sua vegetação,
disposições não compatíveis com a Lei da Mata Atlântica. Neste sentido, há, de fato, regime jurídico menos protetivo nas
disposições dos artigos em referência, razão pela qual, haveria "malefício" na aplicação dos citados artigos ao Bioma
Mata Atlântica.
22.
Assim, diante das diversas manifestações jurídicas já constantes dos autos, especialmente o Parecer nº
392/2014/PFE/PR/IBAMA/AGU (Documento SAPIENS nº 07, Componente Digital nº 01, fls. 12/22 do PDF - NUP
original 00807.000111/2014-44), devidamente aprovado, o Parecer nº 13/2015/CONEP/PFE-IBAMASEDE/PGF/AGU (Documento SAPIENS nº 07, Componente Digital nº 01, fls. 24/22 do PDF - Processo Original nº
02001.000537/2015-80), devidamente aprovado, o Parecer nº 773/2015/CGAJ/CONJUR-MMA/CGU/AGU/omtm
(Documento SAPIENS nº 07, Componente Digital nº 02, fls. 23/46 do PDF e fls. 65/76v do Processo Original nº
00000.030692/2015-00), com fundamento no §1º do Art. 50 da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, e nos fundamentos
aqui expostos, entendo que o Despacho nº 1050/2015/CONJUR-MMA/CGU/AGU/jmloa (Documento SAPIENS nº 07,
Componente Digital nº 02, fls. 47/54 do PDF e fls. 71/80v. do Processo Original nº 00000.030692/2015-00),
especialmente quanto a sua conclusão "c", objeto da presente análise, não merece prosperar, razão pela qual, deve ser
revisada.
23.
Ante o exposto, no exercício das atribuições previstas na Lei Complementar n. 73, de 10 de fevereiro de
1993 e art. 131 da Constituição de 1988, considerando o que consta dos presentes autos, os elementos presentados
na presente Nota, manifesto-me pela necessidade de revisão do Despacho nº 1050/2015/CONJURMMA/CGU/AGU/jmloa (Documento SAPIENS nº 07, Componente Digital nº 02, fls. 47/54 do PDF e fls. 71/80v. do
Processo Original nº 00000.030692/2015-00), opinando pela necessidade de revisão da aprovação Ministerial anterior.
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24.
É a breve Nota. Ao apoio desta Conjur/MMA para que promova o encaminhamento dos autos ao
Gabinete do Senhor Ministro de Estado do Meio Ambiente, para ciência e análise, sugerindo-se que se dê ciência às
entidades vinculadas e, ao final, a devolução dos autos ao IBAMA, em resposta.
Brasília, 22 de setembro de 2017.

RAFAEL GOMES DE SANTANA
PROCURADOR FEDERAL
CONSULTOR JURÍDICO

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em http://sapiens.agu.gov.br mediante o
fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 02000002097201513 e da chave de acesso a3df7c9d

Documento assinado eletronicamente por RAFAEL GOMES DE SANTANA, de acordo com os normativos legais
aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 22594080 no endereço eletrônico
http://sapiens.agu.gov.br. Informações adicionais: Signatário (a): RAFAEL GOMES DE SANTANA. Data e Hora: 22-092017 13:05. Número de Série: 102349. Emissor: Autoridade Certificadora da Presidencia da Republica v4.
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