
 

 

ANEXO VII – DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA ABERTURA DE PROCESSO 
ADMINISTRATIVO PARA EMISSÃO DE AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL PARA IMPLANTAÇÃO 
DE PROJETO DE RESTAURAÇÃO FLORESTAL - PRF 

 

1. Documentos Gerais 

1.1. Requerimento padrão (http://www.inea.rj.gov.br). 

1.2. No caso de Pessoa Física: cópia do RG, CPF e comprovante de residência. 

1.3. No caso de Pessoa Jurídica: cópia do CNPJ e contrato social. 

1.4. Cópia da procuração no caso de representante legal, com firma reconhecida. 

1.4.1. Cópia do RG e CPF do representante legal. 

 

2. Documentos do Imóvel 

2.1. Prova de justa posse, podendo ser apresentados um dos seguintes documentos: 

2.1.1. Certidão de inteiro teor do Registro Geral de Imóveis – RGI.  

2.1.2. Cópia da certidão de aforamento, se for o caso. 

2.1.3. Cópia da Cessão de Uso, quando se tratar de imóvel de propriedade da União/Estado, 
se for o caso. 

2.1.4. Cópia da Certidão de Distribuidor Cível e outros documentos que comprovem a posse, 
se for o caso. 

 

3. Documentos Técnicos 

3.1. Projeto Executivo de Restauração Florestal, conforme modelo do Anexo I da Resolução Inea 
Nº 143 de 14 de junho de 2017. 

3.2. Cópia da Anotação de Responsabilidade Técnica – ART de elaboração e acompanhamento 
do Projeto, com comprovante de pagamento da ART e cópia da carteira de identidade profissional 
do responsável técnico. 

3.3. Cópia da Licença Ambiental do empreendimento, no caso da execução do projeto ser 
condicionante de processo de licenciamento ambiental, exceto quando a apresentação do projeto 
for condicionante para emissão da licença. 

3.4. Cópia de documento de autuação lavrada por fiscal e cópia da Notificação ou Intimação 
requisitando a apresentação do PRF, quando for o caso. 

3.5. Cópia de Termo de Ajustamento de Conduta – TAC Termo de Compromisso Ambiental – 
TCA, ou Autorização de Supressão de Vegetação – ASV, quando a execução do projeto for 
compromisso estabelecido em um destes instrumentos. 

 

Em qualquer tempo o INEA poderá solicitar documentos e/ou informações complementares 
que forem julgadas necessárias para a instrução do requerimento. 

http://www.inea.rj.gov.br/

