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CONSELHO DIRETOR 

ATO DO CONSELHO DIRETOR 

 

RESOLUÇÃO INEA Nº 187 DE 02 DE OUTUBRO DE 2019. 

 

APROVA SÚMULAS ADMINISTRATIVAS 

DA PROCURADORIA DO INEA SOBRE 

TEMAS DE DIREITO AMBIENTAL 

 

O CONSELHO DIRETOR DO INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE (INEA), 

reunido nos dias 26 de julho de 2019, 02 de agosto de 2019, 09 de agosto de 2019 e 16 de 

agosto de 2019, no uso das atribuições legais que lhe confere a Lei Estadual nº 5.101, de 

04 de outubro de 2007, o art. 8°, XVIII do Decreto Estadual n° 46.619/19, de 03 de abril 

de 2019, e conforme processo administrativo E-07/002.3192/19, 

CONSIDERANDO: 

- o Parecer INEA/PGE/RD n° 02/2019, da lavra do Procurador do Estado Rafael Lima 

Daudt d’Oliveira, Procurador-Chefe da Procuradoria do INEA, de 28/03/19, aprovado 

pelo Exmo. Sr. Procurador Geral do Estado, que propõe a edição de súmulas 

administrativas; 

 

- a necessidade de conferir segurança jurídica e previsibilidade aos atos do Instituto, e 

tratamento isonômico aos administrados que se encontram em idêntica situação; 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º. Aprovar 09 (nove) súmulas administrativas sobre temas de direito ambiental 

constantes do anexo I. 
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Art. 2º. As súmulas administrativas vinculam a atuação do Inea e de seus servidores. 

 

Art. 3º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Rio de Janeiro, 02 de outubro de 2019. 

 

 

 

 

CLAUDIO BARCELOS DUTRA 

Presidente do Conselho Diretor 

 

 

Publicada em 04.10.2019, DO nº 189, página 26. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Folha 3 de 4 

ANEXO I – 09 (NOVE) SÚMULAS ADMINISTRATIVAS 

DE DIREITO AMBIENTAL 

 

ENUNCIADOS DE DIREITO AMBIENTAL – PROCURADORIA DO INEA 

 

Repartição de competências: 

 

Enunciado nº 1 - A repartição das competências executivas em matéria ambiental é 

estabelecida pela Lei Complementar 140/2011, nos termos do art. 23, parágrafo único, da 

CRFB, especialmente quanto ao licenciamento ambiental e à supressão de vegetação, não 

podendo ser tratada por lei ordinária (como, por exemplo, pela Lei da Mata Atlântica). 

Precedentes: A) PGE: Parecer RTAM nº 56/2018;  

 

Enunciado nº 2 – A competência legislativa concorrente prevista no art. 24 da CRFB 

refere-se à lei aprovada pelo Poder Legislativo. Assim sendo, cabe aos Estados-membros, 

no exercício de suas competências constitucionais: (i) editar leis suplementares às leis de 

normas gerais da União (art. 24, §2º, CRFB); (ii) regulamentar diretamente a lei federal 

que veicule normas gerais em seus respectivos territórios (art. 23, VI e VII, e art. 84, IV, 

da CRFB) 

Precedentes: A) PGE: Visto ao Parecer RD nº 04/2008 e Parecer RTAM 04/12;  

 

Biodiversidade e Áreas Protegidas: 

 

Enunciado nº 3 – As Resoluções CONAMA 302/2002 (art. 3º) e 303/2002 (art. 3º) são 

inconstitucionais quando criam novas APPs ou aumentam os limites daquelas já 

existentes, por violação aos princípios da legalidade, razoabilidade e em virtude do 

disposto no art. 25, II do ADCT, não devendo ser aplicadas no Estado do Rio de Janeiro. 

Precedentes: A) PGE: Parecer RD nº 04/2008;  

 

Enunciado nº 4 – A compensação ambiental prevista no art. 36 da Lei 9985/2000 só será 

exigida quando ficar demonstrado, no EIA/RIMA, que os impactos significativos 

potenciais da atividade são, de fato, impactos efetivos – ou não mitigáveis -, na linha da 

decisão do STF na ADI 3378/DF, bem como do art. 1° da Lei Estadual 6.572/2013. 

Precedentes: A) PGE: Parecer RD nº 03/2008;  

 

Enunciado nº 5 – A autorização do órgão gestor de unidade de conservação da natureza 

prevista no art. 36, §3º, da Lei 9985/2000 só será exigível quando: (i) ficar comprovado no 

EIA/RIMA que os impactos da atividade são significativos e efetivos e (ii) quando esta 

mesma atividade puder afetar unidade de conservação específica ou sua zona de 

amortecimento. 

Precedentes: A) PGE: Parecer RD nº 03/2008;  

 

Fiscalização: 

 

Enunciado nº 6 – É possível aos agentes de fiscalização do Inea realizarem “demolições 

sumárias” quando: (i) diante de uma situação de riscos de grande monta ao meio ambiente 

em que não for possível se aguardar o prazo para notificar o interessado ou (ii) quando 

diante de construções em estágios efetivamente iniciais (cercas, ranchos de construção, 
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construções ainda nas fundações etc.) em áreas não edificantes (p.e., APP, Unidades de 

Conservação de Proteção Integral etc..)  

Precedentes: A) PGE: Visto ao Parecer ASJUR/SEA-RT-002/2007;  

 

Enunciado n° 07 – Nos casos de iminência ou ocorrência de degradação da qualidade 

ambiental, o ente federativo que tiver conhecimento do fato deverá, de imediato, 

determinar medidas acauteladoras para evitá-la, fazer cessá-la ou mitigá-la, comunicando 

imediatamente ao órgão competente para o licenciamento ou autorização para as 

providências cabíveis:  
(i) Inea como ente comunicado (ente competente que recebeu a comunicação): Ao receber 

a comunicação, o Inea deverá avaliar a denúncia, em caráter de urgência, para que, 

de forma fundamentada, exerça o seu poder de polícia e, em seguida, dar ciência ao 

ente comunicante sobre as medidas adotadas; 

(ii) Inea como ente comunicante (que teve conhecimento do fato): o Inea deverá encaminhar 

notificação ao ente competente comunicando-o a respeito do fato e das medidas 

adotadas, bem como informando acerca da necessidade de convalidação ou não 

dessas medidas por aquele ente; 

Precedentes: A) PGE: Parecer n° 01/13-RTAM-PG-2 e visto; B) Procuradoria do Inea: 

Parecer n° 07/19-GC. 

 

Enunciado n° 08 – No exercício da atribuição comum de fiscalização, prevalecerá o Auto 

de Infração lavrado pelo ente originariamente competente pelo licenciamento ou 

autorização, exceto quando: (i) já existir decisão administrativa de mérito nos autos do 

procedimento administrativo instaurado por outro ente federativo; (ii) houver inequívoca 

ciência do órgão originariamente competente quanto à existência de fato que, em tese, 

caracteriza infração administrativa ambiental e, após 60 dias da ciência, o processo 

administrativo sancionador não tenha sido instaurado por aquele ente, resguardada as 

hipóteses de atuação supletiva prevista em lei.    

Precedentes: A) PGE: Parecer n° 01/13-RTAM-PG-2 e visto 

 

Licenciamento:  

 

Enunciado n° 09 – Nos processos de licenciamento ambiental de empreendimentos de 

significativo impacto ambiental que possam afetar Unidade de Conservação específica ou 

sua Zona de Amortecimento, o prazo para expedição da autorização por parte do órgão 

gestor da unidade de conservação é preclusivo. Assim, na hipótese de extrapolação do 

prazo de 60 dias, incumbirá ao ente licenciador, ainda que de outro nível federativo e 

respeitando-se a sua capacidade técnica e operacional, realizar a análise dos impactos 

sobre a UC. 

Precedentes: A) PGE: Parecer n° 02/2016-CCSF; 

 


