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Resumo 

O presente trabalho explora o direito de propriedade aliado ao direito ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, analisando a controvérsia sobre a aplicabilidade do Código 

Florestal no território do Bioma Mata Atlântica, tendo como foco as Áreas de Preservação 

Permanente consolidadas no Bioma Mata Atlântica e as respectivas legislações aplicáveis, 

visando o desenvolvimento sustentável. Quais seriam, entretanto, as implicações trazidas pela 

desconsideração das APP’s consolidadas aos pequenos produtores rurais situados no Bioma? 

Há de se ressaltar que, atualmente, são muitos os problemas enfrentados pelo produtor rural 

brasileiro, especialmente os pequenos proprietários, estes que respondem por grande parte da 

variedade de alimentos dispostos no mercado interno. Como se não bastasse os problemas 

climáticos, pragas e falta de mão de obra, a insegurança jurídica decorrente das constantes 

mudanças de normas e de suas diversas interpretações é uma questão que os preocupa e pode 

ter implicações práticas, tanto diretamente aos produtores, quanto indiretamente no mercado 

consumidor. Frente a isso, sob a perspectiva científica o estudo proposto se justifica não 

somente para identificar e resolver um conflito, mas também para trazer para os bancos 

acadêmicos uma análise crítica acerca da legislação ambiental brasileira, que deve ser 

interpretada à luz dos diversos valores que compõem a Constituição Federal, com vistas a 

congregar os interesses fundamentais de propriedade e preservação ambiental, social e 

econômica, promovendo o desenvolvimento econômico sustentável. Este trabalho tem o 

desafio de trazer a importância do Novo Código Florestal e a questão das APP’s consolidadas 

no Bioma Mata Atlântica para o desenvolvimento sustentável, tema atual, controverso, porém 

carecedor de estudos nos bancos acadêmicos. A pesquisa que se desenvolve na presente 

monografia tem como objetivo geral apresentar a questão das APP’s consolidadas, previstas no 

Novo Código Florestal, e as controvérsias em relação à sua aplicabilidade no Bioma Mata 

Atlântica e como objetivos específicos, caracterizar os mecanismos de proteção ambiental à 
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Mata Atlântica, APP e Área Rural Consolidada, contextualizar as implicações do julgamento 

conjunto da ADC 42 pelo STF e conhecer o histórico dos posicionamentos vinculantes no 

âmbito do Ministério do Meio Ambiente sobre a aplicação do Novo Código Florestal no Bioma 

Mata Atlântica, examinar o desenvolvimento econômico aliado à preservação ambiental sob a 

perspectiva da Constituição Federal e do STF, bem como as possíveis reverberações que a 

desconsideração das áreas consolidadas na Mata Atlântica teria nos pequenos produtores rurais. 

Será utilizada a metodologia do raciocínio dedutivo, observando inicialmente todos os assuntos 

que envolvem o problema, analisando-os um a um, para que se alcance conclusões específicas. 

Para isso ele será realizado em três etapas. A primeira etapa constitui-se pelas APP’s 

consolidadas no Bioma Mata Atlântica. Inicialmente, serão caracterizados os principais 

dispositivos do Novo Código Florestal e da Lei da Mata Atlântica que podem ser mal 

interpretados e se procede o argumento de que a criação de áreas rurais consolidadas 

representaria retrocesso ambiental. Será feita uma análise do que diz o STF no acórdão da ADC 

42, e por fim serão apresentados os critérios hermenêuticos para resolução de antinomia 

aparente, verificando se a Lei da Mata Atlântica seria especial em relação ao Novo Código 

Florestal. Para a segunda etapa, delimitaremos o contexto histórico da proteção ambiental e a 

migração dos valores ambientais que consagraram o direito ambiental brasileiro (SARLET, 

2020). Analisaremos os direitos constitucionais ao meio ambiente equilibrado e à proteção da 

mata atlântica, bem como o direito de propriedade. A terceira e última etapa será a análise das 

dimensões territoriais, sociais e econômicas da produção agropecuária na Mata Atlântica, 

conforme Nota Técnica disponibilizada pela EMBRAPA (2019), e os impactos que a 

desconsideração das áreas rurais consolidadas pode ter sobre os produtores rurais situados no 

Bioma, entre outras indagações que possuem grande relevância para o trabalho. Conclui-se que 

o Código Florestal e a Lei da mata Atlântica não são sistemas jurídicos essencialmente 

antagônicos, mas complementares, não havendo que se suprimir qualquer antinomia 

relacionada, por ausência de qualquer contradição entre o atual Código Florestal e a Lei da Mata 

Atlântica.  

 

Palavras-chaves: Direito ambiental. Código Florestal. Mata Atlântica. Desenvolvimento 

sustentável. 

 

  



 

Abstract 

This paper explores the right to property combined with the right to an ecologically 

balanced environment, analysing the controversy over the applicability of the Forest Code in 

the territory of the Atlantic Forest Biome, focusing on the Permanent Preservation Areas 

consolidated in the Atlantic Forest Biome and respective applicable legislation, aiming at 

sustainable development. What, however, would be the implications brought about by the 

disregard of consolidated permanent preservation areas for small rural producers located in 

Permanent Preservation Areas already consolidated in the Atlantic Forest Biome? It should be 

noted that, currently, there are many problems faced by the Brazilian rural producer, especially 

smallholders, who account for a large part of the variety of foods available on the domestic 

market. As if the climatic problems, plagues, and lack of manpower were not enough, the legal 

insecurity resulting from the constant changes in norms and their different interpretations is an 

issue that concerns them and can have practical implications, both directly to producers, and 

indirectly in the consumer market. In view of this, from a scientific perspective, the proposed 

study is justified not only to identify and resolve a conflict, but also to bring to the academic 

banks a critical analysis of Brazilian environmental legislation, which must be interpreted in 

the light of the various values that make up the Federal Constitution, with a view to bringing 

together the fundamental interests of property and environmental, social, and economic 

preservation, promoting sustainable economic development. This work has the challenge of 

bringing the importance of the New Forest Code and the issue of APP's consolidated in the 

Atlantic Forest Biome for sustainable development, a current, controversial theme, but still 

lacking studies in academic banks. The research carried out in this monograph has the general 

objective of presenting the issue of consolidated Permanent Preservation Areas, foreseen in the 

New Forest Code, and the controversies regarding their applicability in the Atlantic Forest 

Biome and as specific objectives, to characterize the protection mechanisms to the Atlantic 

Forest, APP and Consolidated Rural Area, contextualize the implications of the joint judgment 

of ADC 42 by the STF and learn about the history of binding positions within the Ministry of 

the Environment on the application of the New Forest Code in the Atlantic Forest Biome, 

examine the economic development combined with environmental preservation from the 

perspective of the Federal Constitution and the STF, as well as the possible reverberations that 

the disregard of the consolidated areas in the Atlantic Forest would have on small rural 

producers. The deductive reasoning methodology will be used, initially observing all the issues 

that involve the problem, analysing them one by one, to reach specific conclusions. For this, it 



 

will be carried out in three stages. The first stage consists of the APP's consolidated in the 

Atlantic Forest Biome. Initially, the main provisions of the New Forest Code and the Atlantic 

Forest Law will be characterized, which can be misinterpreted, and the argument is made that 

the creation of consolidated rural areas would represent an environmental setback. An analysis 

will be made of what the STF says in the ADC 42 ruling, and finally, the hermeneutical criteria 

for resolving an apparent antinomy will be presented, verifying whether the Atlantic Forest Law 

would be special in relation to the New Forest Code. For the second stage, we will delimit the 

historical context of environmental protection and the migration of environmental values that 

enshrined Brazilian environmental law (SARLET, 2020). We will analyse constitutional rights 

to a balanced environment and the protection of the Atlantic forest, as well as the right to 

property. The third and final stage will be the analysis of the territorial, social, and economic 

dimensions of agricultural production in the Atlantic Forest, according to the Technical Note 

made available by EMBRAPA (2019), and the impacts that the disregard of consolidated rural 

areas may have on rural producers located in the Biome, among other questions that have great 

relevance to the work. It is concluded that the Forest Code and the Atlantic Forest Law are not 

essentially antagonistic legal systems, but complementary, and there is no need to suppress any 

related antinomy, due to the absence of any contradiction between the current Forest Code and 

the Atlantic Forest Law. 

Keywords: Environmental Law. Property Right. Social Role. Forest Code. Atlantic Forest. 
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INTRODUÇÃO 

 O presente trabalho explora o direito de propriedade aliado ao direito ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, analisando a controvérsia sobre a aplicabilidade do Código 

Florestal no território do Bioma Mata Atlântica, tendo como foco as Áreas de Preservação 

Permanente consolidadas no Bioma Mata Atlântica e respectivas legislações aplicáveis, sob a 

perspectiva da produção agropecuária, visando o desenvolvimento sustentável. Não será 

abordada, nesta oportunidade, as APP’s urbanas, tampouco a aplicabilidade do Código Florestal 

em outros Biomas. 

O Bioma Mata Atlântica abrange total ou parcialmente 15 estados da Federação e 2.735 

municípios. A população rural no bioma Mata Atlântica é da ordem de 10,8 milhões de pessoas 

(IBGE 2010). Uma estimativa por geoprocessamento dos dados do Cadastro Ambiental Rural 

de 2019 realizada pela Embrapa Territorial indica a existência de cerca de 2,2 milhões de 

imóveis rurais, sendo 2 milhões pequenos agricultores. A área total dos imóveis cadastrados 

ultrapassa 75,8 milhões de hectares (EMBRAPA, 2019). 

Nesse contexto, as Áreas de Preservação Permanente e Reserva Legal, previstas na Lei 

nº 12.651/2012 (Código Florestal)2 são instrumentos fundamentais para a conservação dos 

remanescentes de Mata Atlântica e recuperação de sua vegetação nativa. De forma 

complementar, o Bioma é protegido pela Lei nº 11.428/2006 (Lei da Mata Atlântica)3, que por 

sua vez é regulamentada pelo Decreto nº 6.660/20084. 

Área de Preservação Permanente é um dos instrumentos administrativos essenciais à 

política de preservação ambiental, na definição jurídica “área protegida, coberta ou não por 

vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a 

estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o 

 
2 BRASIL. Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012. Dispõe sobre a proteção da vegetação nativa. 

Brasília, DF. Presidência da República. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12651.htm>. Último acesso em: 19 

mai. 2021. 

 
3 BRASIL. Lei nº 11.428, de 22 de dezembro de 2006. Dispõe sobre a utilização e proteção da 

vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica. Brasília, DF. Presidência da República. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11428.htm>. Último acesso em: 19 

mai. 2021. 
 
4 BRASIL. Decreto nº 6.660, de 21 de novembro de 2008. Regulamenta dispositivos da Lei no 

11.428, de 22 de dezembro de 2006. Brasília, DF. Presidência da República. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/decreto/d6660.htm>. Último acesso em: 

19 mai. 2021. 
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solo e assegurar o bem-estar das populações humanas” (BRASIL, 2012) e na definição técnica 

“é uma denominação para a vegetação de preservação permanente que se situa em determinadas 

localidades que o legislador julgou merecerem ser preservadas em função de seu valor 

ecológico, sobretudo no que diz respeito à proteção do solo e à manutenção das águas” 

(ANTUNES, 2015, p. 188). Nessas áreas, “é autorizada, exclusivamente, a continuidade das 

atividades agrossilvipastoris, de ecoturismo e de turismo rural em áreas rurais consolidadas até 

22 de julho de 2008” (BRASIL, 2012), sendo obrigatória a sua recomposição a depender do 

tamanho do imóvel e da situação em que se encontra a APP. 

Contudo, apesar de tais disposições, especialmente o tratamento jurídico diferenciado 

aos proprietários rurais cujas áreas foram convertidas antes de 22 de julho de 2008, estarem 

definidas em legislação federal, mais precisamente na Lei nº 12.651/2012 (Novo Código 

Florestal), que dispõe sobre a proteção da vegetação nativa em todo o território nacional 

(BRASIL, 2012), há interpretação contrária à sua aplicação nas APP’s inseridas no Bioma Mata 

Atlântica, sob os principais argumentos que o Bioma Mata Atlântica teria a sua proteção 

tutelada pela Lei nº 11.428/2006 (Lei da Mata Atlântica), que segundo tal interpretação 

prevaleceria sob o Novo Código Florestal em razão do critério da especialidade, e que a 

incidência do regime de transição prevista no Novo Código Florestal representaria violação ao 

princípio constitucional de proteção ao meio ambiente e à proibição ao retrocesso (BRASIL, 

1988).  

Tamanha é a controvérsia envolvendo a legalidade do Novo Código Florestal, assim 

como a sua abrangência de proteção ambiental, incluindo o marco de 22 de julho de 2008 para 

caracterização das áreas rurais consolidadas, que quatro Ações Direta de Inconstitucionalidade 

e uma Ação Declaratória de Constitucionalidade foram propostas perante o Supremo Tribunal 

Federal, que por sua vez declarou constitucional a referida legislação, incluindo os artigos 61-

A, 61-B, 61-C, 62 e 67 do Novo Código Florestal, que tratam do regime de áreas rurais 

consolidadas e adota o marco de 22 de julho de 2008. 

Nesse sentido, devemos compreender que a decisão do STF evidencia a ponderação 

legislativa entre o direito de propriedade e o direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, permitindo a continuidade de atividades consolidadas em áreas rurais. 

Sendo assim, há uma lei especial? A consolidação de áreas rurais seria uma afronta ao 

direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e à proibição ao retrocesso? Seria possível 

demonstrar que as duas normas são compatíveis? Qual seria a repercussão para o agronegócio 
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brasileiro caso prevaleça a proibição de produção agropecuária em áreas consolidadas do Bioma 

Mata Atlântica? As possíveis hipóteses para esta problematização se encontram abaixo 

elencadas. 

Apesar de o senso comum apontar para a especialidade da Lei da Mata Atlântica, como 

o próprio nome sugere, o Novo Código Florestal também poderia ser considerado especial em 

relação à Lei da Mata Atlântica, tendo em vista a previsão legal do regime de APP’s. 

Nesse sentido, seria possível conservar as duas normas, demonstrando que não são 

incompatíveis e que a pressuposta incompatibilidade deriva de uma interpretação ruim, 

unilateral, incompleta ou errada de uma das normas ou de ambas (BOBBIO, 1999. p. 103). 

Sob o contexto socioeconômico, há de se ressaltar que, atualmente, são muitos os 

problemas enfrentados pelo produtor rural brasileiro, especialmente os pequenos proprietários, 

estes que respondem por grande parte da variedade de alimentos dispostos no mercado interno. 

Como se não bastasse os problemas climáticos, pragas e falta de mão de obra, a insegurança 

jurídica decorrente das constantes mudanças de normas e de suas diversas interpretações é uma 

questão que os preocupa e pode ter implicações práticas, tanto diretamente aos produtores, 

quanto indiretamente no mercado consumidor. 

Frente a isso, sob a perspectiva científica o estudo proposto se justifica não somente 

para identificar e resolver um conflito, mas também para trazer para os bancos acadêmicos uma 

análise crítica acerca da legislação ambiental brasileira, que deve ser interpretada à luz dos 

diversos valores que compõem a Constituição Federal, com vistas a congregar os interesses 

fundamentais de propriedade e preservação ambiental, social e econômica, promovendo o 

desenvolvimento econômico sustentável. 

Desta forma, este trabalho tem o desafio de trazer a importância do Novo Código 

Florestal e a questão das APP’s consolidadas no Bioma Mata Atlântica para o desenvolvimento 

sustentável, tema atual, controverso, porém carecedor de estudos nos bancos acadêmicos.  

 O estudo tem como objetivo geral apresentar a questão das Áreas de Preservação 

Permanente consolidadas, previstas no Novo Código Florestal, e as controvérsias em relação à 

sua aplicabilidade no Bioma Mata Atlântica. 

Como objetivos específicos, o trabalho buscará caracterizar os mecanismos de proteção 

ambiental à Mata Atlântica, APP e Área Rural Consolidada, contextualizar as implicações do 

julgamento conjunto da ADC 42 pelo STF e conhecer o histórico dos posicionamentos 



4 

 

 

vinculantes no âmbito do Ministério do Meio Ambiente sobre a aplicação do Novo Código 

Florestal no Bioma Mata Atlântica, examinar o desenvolvimento econômico aliado à 

preservação ambiental sob a perspectiva da Constituição Federal e do STF, bem como as 

possíveis reverberações que a desconsideração das áreas consolidadas na Mata Atlântica teria 

na atividade agropecuária.  

 Será utilizada a metodologia do raciocínio dedutivo, observando inicialmente todos os 

assuntos que envolvem o problema, analisando-os um a um, para que se alcance conclusões 

específicas. Para isso ele será realizado em três etapas: 

A primeira etapa constitui-se pelas APP’s consolidadas no Bioma Mata Atlântica. 

Inicialmente, serão caracterizados os principais dispositivos do Novo Código Florestal e da Lei 

da Mata Atlântica que podem ser mal interpretados. Também será analisado se procede o 

argumento de que a criação de áreas rurais consolidadas representaria retrocesso ambiental. 

Analisaremos ainda o que diz o STF no acórdão da ADC 42 em relação ao tema aqui delimitado, 

e por fim serão apresentados os critérios hermenêuticos para resolução de antinomia aparente, 

verificando se a Lei da Mata Atlântica seria especial em relação ao Novo Código Florestal.  

Para a segunda etapa, delimitaremos o contexto histórico da proteção ambiental e a 

migração dos valores ambientais que consagraram o direito ambiental brasileiro (SARLET, 

2020). Analisaremos os direitos constitucionais ao meio ambiente equilibrado e à proteção da 

mata atlântica, bem como o direito de propriedade, sempre partindo da promoção do 

desenvolvimento sustentável.  

A terceira e última etapa será a análise das dimensões territoriais, sociais e econômicas 

da produção agropecuária na Mata Atlântica, conforme Nota Técnica disponibilizada pela 

EMBRAPA (2019), e os impactos que a desconsideração das áreas rurais consolidadas pode ter 

sobre os produtores rurais situados no Bioma, entre outras indagações que possuem grande 

relevância para o trabalho. 

1. DISPOSIÇÕES CONTIDAS NO CÓDIGO FLORESTAL E NA LEI DA MATA 

ATLÂNTICA 

1.1. O Novo Código Florestal 

 O primeiro código a tratar da legislação florestal no Brasil foi publicado em 1934, 

quando Getúlio Vargas editou o Decreto nº 23.793/34, imponto limites para ocupação do solo 

e uso dos recursos naturais. Em 1965, Castello Branco sancionou a Lei nº 4.771/65, que seguiu 
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vigente até a data da aprovação do Novo Código Florestal, em 2012. 

A nova legislação alterou algumas regras para recomposição de APP’s, representando 

grande avanço no entrave em busca da função social da terra e da facilidade para a perseguição 

do desenvolvimento sustentável, especialmente para os pequenos produtores rurais (PARRA, 

2017. p. 124). 

Possui especial destaque o conceito de Área Rural Consolidada, definida como “área de 

imóvel rural com ocupação antrópica preexistente a 22 de julho de 2008, com edificações, 

benfeitorias ou atividades agrossilvipastoris, admitida, neste último caso, a adoção do regime 

de pousio” (BRASIL, 2012). Para a caracterização da área rural consolidada é necessária “a 

existência efetiva ou potencial de atividades agrossilvipastoris, sendo este o gênero nas quais 

se enquadram a agricultura, pecuária e silvicultura. [...] abarcam também as edificações e 

benfeitorias relacionadas, como estradas internas, galpões, estufas, residências e sistemas de 

irrigação” (PAPP, 2012. p. 128). 

 Tal aspecto temporal das áreas rurais consolidadas, em especial o marco de 22 de julho 

de 2008 possui uma causa bastante peculiar, é a data da promulgação do Decreto nº 

6.514/20085, que “dispõe sobre as infrações e sanções administrativas ao meio ambiente e 

estabelece o processo administrativo federal para apuração destas infrações” (BRASIL, 2008). 

 Como se pode verificar a partir do caput dos artigos 61-A e 61-B, “as proposições 

avançaram um regime jurídico de recomposição ambiental sensível a intervenções humanas já 

estabilizadas no tempo, permitindo a continuidade de atividades de baixo impacto” (AGU, 

2020), verbis: 

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 

 
5 BRASIL. Decreto 6.514/2008. Dispõe sobre as infrações e sanções administrativas ao meio 

ambiente. Brasília, DF, 22 de julho de 2008. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/decreto/d6514.htm. Último acesso em: 19 

mai. 2021. 
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Preservação Permanente é garantido que a exigência de recomposição, 

nos termos desta Lei, somadas todas as Áreas de Preservação Permanente 

do imóvel, não ultrapassará: 

I - 10% (dez por cento) da área total do imóvel, para imóveis rurais com 

área de até 2 (dois) módulos fiscais;   

II - 20% (vinte por cento) da área total do imóvel, para imóveis rurais 

com área superior a 2 (dois) e de até 4 (quatro) módulos fiscais”. 

III - (VETADO). 

 Ressalte-se que o acórdão da ADC 42 (ANEXO II) estabeleceu a compatibilidade do 

regime de áreas rurais consolidadas até 22 de julho de 2008 com a Constituição Federal, nos 

seguintes termos: 

(u) Arts. 61-A, 61-B, 61-C, 63 e 67 (Regime das áreas rurais consolidadas 

até 22.07.2008): O Poder Legislativo dispõe de legitimidade 

constitucional para a criação legal de regimes de transição entre marcos 

regulatórios, por imperativos de segurança jurídica (art. 5º, caput, da 

CRFB) e de política legislativa (artigos 21, XVII, e 48, VIII, da CRFB). 

Os artigos 61- A, 61-B, 61-C, 63 e 67 da Lei n. 12.651/2012 estabelecem 

critérios para a recomposição das Áreas de Preservação Permanente, de 

acordo com o tamanho do imóvel. O tamanho do imóvel é critério 

legítimo para definição da extensão da recomposição das Áreas de 

Preservação Permanente, mercê da legitimidade do legislador para 

estabelecer os elementos norteadores da política pública de proteção 

ambiental, especialmente à luz da necessidade de assegurar 

minimamente o conteúdo econômico da propriedade, em obediência aos 

artigos 5º, XXII, e 170, II, da Carta Magna, por meio da adaptação da 

área a ser recomposta conforme o tamanho do imóvel rural. Além disso, 

a própria lei prevê mecanismo para que os órgãos ambientais 

competentes realizem a adequação dos critérios de recomposição para a 

realidade de cada nicho ecológico; Conclusão: Declaração de 

constitucionalidade dos artigos 61-A, 61-B, 61-C, 63 e 67 do Código 

Florestal. 

 Após a publicação do acórdão do julgamento, concluiu-se que os artigos 61-A e 61-B 

do Código Florestal permitem a regularização e recomposição do dano ambiental em Áreas de 

Preservação Permanente, não se tratando de “anistia” a dano ambiental. Essa análise constou 

expressamente nos debates ocorridos no STF durante o julgamento do conjunto de ações de 

controle concentrado de constitucionalidade, conforme apontado pelo Ministro Dias Toffoli no 

inteiro teor do acórdão: 

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI: Se me permite, Ministro 

Alexandre, desculpe-me interromper Vossa Excelência, esse ponto é 

fundamental e foi um dos mais importantes pactuados no debate do 

Congresso. O marco temporal de 22 de julho de 2008 não significa que 
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o dano ambiental ocorrido antes não tenha que ser recomposto. O marco 

temporal não significa que se está perdoando o dano ambiental anterior, 

muito pelo contrário. O que se está estabelecendo nesse marco temporal 

é que os danos causados em afronta à Lei Ambiental, após esse marco, 

são passíveis de multa e de criminalização. E mais. Vem o Código 

Florestal e diz que os proprietários rurais poderão aderir ao termo para, 

exatamente, assumindo o dano anterior, regularizar e recompor, nos 

termos do Código Florestal, a vegetação, o meio ambiente e os danos 

causados. Ou seja, é muito importante que se diga e que se registre 

que não há anistia a dano ambiental; e, se houvesse, seria contra a 

Constituição6. (grifo nosso) 

Essas disposições evidenciam a ponderação legislativa entre o direito de propriedade e 

o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, tendo como resultado a aprovação da 

mais alta corte do País para a continuidade de atividades consolidadas em áreas rurais, 

independentemente do Bioma em que se encontrem. 

1.2. A Lei da Mata Atlântica 

A Lei da Mata Atlântica, foi aprovada em 2006 após longa tramitação no Congresso. 

Dentre outras providências, dispõe sobre a utilização e proteção da vegetação nativa do Bioma 

Mata Atlântica (BRASIL, 2006). “Esse diploma legal incluiu definições, princípios e objetivos 

do regime jurídico do Bioma, além de dispor sobre as hipóteses vedadas e permissíveis de 

exploração, corte e supressão de vegetação” (GAIO, 2014). 

Importante destacar que a Lei também traz o conceito de pequeno produtor rural7,  

anotando em seu artigo 9º que eles não necessitam de autorização para a exploração da flora 

quando não houver fins comerciais. Em seu art. 11, estabelece as hipóteses de vedação absoluta 

do corte e da supressão de vegetação primária e secundária nos estágios avançado e médio: 

 
6 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 42. Relator: Min. 

Luiz Fux. Brasília, DF. Julgamento em 22 de fevereiro de 2018. Inteiro Teor do Acórdão. p. 343. 

Disponível em: https://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=750504737. 

Último acesso em: 19 mai. 2021. 
 
7 Art. 3º, I - pequeno produtor rural: aquele que, residindo na zona rural, detenha a posse de gleba rural 

não superior a 50 (cinqüenta) hectares, explorando-a mediante o trabalho pessoal e de sua família, 

admitida a ajuda eventual de terceiros, bem como as posses coletivas de terra considerando-se a fração 

individual não superior a 50 (cinqüenta) hectares, cuja renda bruta seja proveniente de atividades ou 

usos agrícolas, pecuários ou silviculturais ou do extrativismo rural em 80% (oitenta por cento) no 

mínimo; 
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Art. 11. O corte e a supressão de vegetação primária ou nos estágios 

avançado e médio de regeneração do Bioma Mata Atlântica ficam 

vedados quando: 

I - a vegetação: 

a) abrigar espécies da flora e da fauna silvestres ameaçadas de extinção, 

em território nacional ou em âmbito estadual, assim declaradas pela 

União ou pelos Estados, e a intervenção ou o parcelamento puserem em 

risco a sobrevivência dessas espécies; 

b) exercer a função de proteção de mananciais ou de prevenção e controle 

de erosão; 

c) formar corredores entre remanescentes de vegetação primária ou 

secundária em estágio avançado de regeneração; 

d) proteger o entorno das unidades de conservação; ou 

e) possuir excepcional valor paisagístico, reconhecido pelos órgãos 

executivos competentes do Sistema Nacional do Meio Ambiente - 

SISNAMA; 

II - o proprietário ou posseiro não cumprir os dispositivos da legislação 

ambiental, em especial as exigências da Lei nº 4.771, de 15 de setembro 

de 1965, no que respeita às Áreas de Preservação Permanente e à Reserva 

Legal. 

Parágrafo único. Verificada a ocorrência do previsto na alínea a do inciso 

I deste artigo, os órgãos competentes do Poder Executivo adotarão as 

medidas necessárias para proteger as espécies da flora e da fauna 

silvestres ameaçadas de extinção caso existam fatores que o exijam, ou 

fomentarão e apoiarão as ações e os proprietários de áreas que estejam 

mantendo ou sustentando a sobrevivência dessas espécies. 

Conforme será aprofundado adiante, merecem especial destaque os artigos 2º, parágrafo 

único, 5º e 17, da Lei da Mata Atlântica, transcritos abaixo: 

Art. 2º Para os efeitos desta Lei, consideram-se integrantes do Bioma 

Mata Atlântica as seguintes formações florestais nativas e ecossistemas 

associados, com as respectivas delimitações estabelecidas em mapa do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, conforme 

regulamento: Floresta Ombrófila Densa; Floresta Ombrófila Mista, 

também denominada de Mata de Araucárias; Floresta Ombrófila Aberta; 

Floresta Estacional Semidecidual; e Floresta Estacional Decidual, bem 

como os manguezais, as vegetações de restingas, campos de altitude, 

brejos interioranos e encraves florestais do Nordeste. 

Parágrafo único. Somente os remanescentes de vegetação nativa no 

estágio primário e nos estágios secundário inicial, médio e avançado de 
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regeneração na área de abrangência definida no caput deste artigo terão 

seu uso e conservação regulados por esta Lei. 

Art. 5º A vegetação primária ou a vegetação secundária em qualquer 

estágio de regeneração do Bioma Mata Atlântica não perderão esta 

classificação nos casos de incêndio, desmatamento ou qualquer outro 

tipo de intervenção não autorizada ou não licenciada. 

Art. 17. O corte ou a supressão de vegetação primária ou secundária nos 

estágios médio ou avançado de regeneração do Bioma Mata Atlântica, 

autorizados por esta Lei, ficam condicionados à compensação ambiental, 

na forma da destinação de área equivalente à extensão da área desmatada, 

com as mesmas características ecológicas, na mesma bacia hidrográfica, 

sempre que possível na mesma microbacia hidrográfica, e, nos casos 

previstos nos arts. 30 e 31, ambos desta Lei, em áreas localizadas no 

mesmo Município ou região metropolitana. 

1.3. Posicionamentos Vinculantes do Ministério do Meio Ambiente sobre a 

Aplicabilidade do Novo Código Florestal no Bioma Mata Atlântica 

Em 2015 a Administração Pública Federal, através da fiscalização ambiental, passou a 

aplicar autos de infração aos produtores rurais situados no território do Bioma Mata Atlântica, 

levando o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – 

IBAMA, no Estado do Paraná, a determinar a demolição de residências e benfeitorias de 

imóveis rurais com ocupação anterior ao ano de 2008, conforme consta em Parecer da 

Advocacia-Geral da União8, publicado no mesmo ano. 

Na época, o órgão de fiscalização ambiental entendeu que havia um conflito de normas 

que poderia ser solucionado através do critério da especialidade, segundo o qual a Lei da Mata 

Atlântica deveria prevalecer sobre o Novo Código Florestal, desconsiderando as áreas já 

consolidadas. 

Ocorre que, em 2015, ainda não se havia um entendimento pacífico e consolidado a 

respeito da constitucionalidade do Novo Código Florestal. Inclusive, o STF só viria a declarar 

as disposições contidas nessa mesma lei como legitimas9 em 2018, no histórico julgamento de 

quatro diferentes ações diretas de inconstitucionalidade e uma ação declaratória de 

 
8 Advocacia-Geral da União. Parecer nº 013/2015/CONEP/PFE-IBAMA-SEDE/PGF/AGU. 

Brasília, DF. 2015. Disponível em: 

<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=753355940&prcID=5

929755#>. Último acesso em: 19 mai. 2021. 
 
9 Com exceção de algumas normas, que não influenciam no objeto de estudo do presente trabalho. 
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constitucionalidade10, sob a relatoria do ministro Luiz Fux, que posteriormente viria a se tornar 

presidente da corte. 

Ressalte-se que o IBAMA é dotado de competência para atuar na conservação da 

biodiversidade e na proteção da flora e da fauna brasileiras, sendo órgão executor, responsável 

pela proteção e melhoria da qualidade ambiental, conforme previsto na Lei nº 6.938/198111. 

Nesse contexto, os posicionamentos do Ministério do Meio Ambiente têm força 

vinculante aos órgãos a ele subordinados, como é o caso do IBAMA. A primeira vez que o 

MMA se posicionou sobre a controvérsia da aplicação do Novo Código Florestal na Mata 

Atlântica foi ainda no ano de 2015, através de um Despacho12, dizendo que o IBAMA e o 

ICMBio deveriam cumprir integralmente as disposições da legislação florestal, em especial os 

art. 61-A e 61-B, que tratam do regime de áreas rurais consolidadas. 

Em 2017, o então Ministro do Meio Ambiente, Sarney Filho, alterou tal posicionamento 

vinculante sobre a aplicação dessas disposições transitórias, editando novo Despacho13, 

sustentando que o Código Florestal não deveria ser aplicado ao Bioma Mata Atlântica, por 

contrariar o princípio da vedação do retrocesso. 

Com isso, “passou-se novamente a lavrar autos de infração, determinar embargos e 

interdições e ordenar a retirada de atividades agropecuárias em propriedades rurais, em quinze 

Estados da Federação. Tais medidas atingiram residências, benfeitorias, agroindústrias e todo 

tipo de construção e melhorias que existiam nas áreas consolidadas” (AGU, 2020). 

 
10 ADIs 4.901,4.902, 4.903, 4.937 e ADC 42. 

 
11 BRASIL. Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981. Dispõe sobre a Política Nacional do Meio 

Ambiente. Presidência da República. Brasília, DF, 31 de agosto de 1981. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6938.htm. Último acesso em: 19 mai. 2021. 
 
12 BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Despacho nº 

1050/2015/CONJUR/MMA/CGU/AGU/jmloa. Brasília, DF. 2015. Disponível em: 

<https://sapiens.agu.gov.br/documento/325151983>. Último acesso em: 19 mai. 2021. 

 
13 BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Despacho nº 64.773-MMA. Brasília, DF. 2017. 

Disponível em: 

<http://sei.mma.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_exte

rno=0>, informando o código verificador 0068321 e o código CRC 6EB927D1. Último acesso em: 19 

mai. 2021. 
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Em resposta, o setor agropecuário, por entender que se tratava de exercício anômalo da 

atividade administrativa, requereu à Ministra Grace Mendonça, na época Advogada-Geral da 

União, a revisão do novo posicionamento, considerando o negativo impacto que a interpretação 

proposta teria sobretudo aos pequenos produtores rurais. 

Além disso, a Confederação Nacional da Agricultura provocou a manifestação do 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que por sua vez concluiu, em outubro de 

2019 pela integral “aplicabilidade do regime de transição estabelecido pelos artigos 61-A, 61-

B, e 61-C do novo Código Florestal ao Bioma Mata Atlântica” 14, determinando o 

encaminhamento do ato para a Controladoria-Geral da União. 

Mais recentemente, tornou-se muito polêmica a notícia de que o MMA publicou novo 

Despacho15, fundamentado no último Parecer da AGU. Tal determinação tem sido contestada 

sob o argumento de que os artigos 2º, parágrafo único, 5º e 17 da Lei da Mata Atlântica 

impediriam a consolidação de áreas rurais situadas no Bioma. 16 

Para se ter conhecimento, inclusive, o Ministério Público Federal formulou em face do 

Ministro Ricardo Salles uma representação17 contra possíveis crimes de responsabilidade por 

ele praticados, observando que as suas declarações durante o vídeo na reunião ministerial18 com 

o Presidente da República, ocorrida no dia 22 de abril de 2020,  “revelam clara intenção de 

promover a desregulamentação do Direito Ambiental pátrio, oportunamente no período da 

 
14 BRASIL. Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento. Parecer nº 00819/2019/CONJUR-

MAPA/CGU/AGU. Brasília, DF. 2019. Disponível em: 

<https://sapiens.agu.gov.br/valida_publico?id=324458319>, usando o código 324458319. Último 

acesso em: 19 mai. 2021. 

 
15BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Despacho nº 4.410. Brasília, DF, 06 abr. 2020. Disponível 

em: 

<https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=06/04/2020&jornal=515&pagina=74

>. Último acesso em: 19 mai. 2021. 

 
16 Conforme ação popular nº 1024582-66.2020.4.01.34, em curso na 1ª Vara Federal da Seção 

Judiciária de Brasília, DF e na ação civil pública nº 1026950-48.2020.4.01.3400, também em curso na 

1ª Vara Federal da Seção Judiciária de Vitória, ES. 

 
17 BRASIL. Ministério Público Federal. Representação contra possíveis crimes de responsabilidade 

praticados pelo Ministro do Meio Ambiente. Brasília, DF. 2020. Disponível em: 

<http://www.mpf.mp.br/df/sala-de-imprensa/docs/aia-salles-1>. Último acesso em: 19 mai. 2021. 

 
18 CNN Brasil. STF divulga ÍNTEGRA do vídeo da reunião ministerial de 22 de abril. Disponível em: 

<youtube.com/watch?v=TjndWfgiRQQ>. Aceso em: 13 ago. 2020. 
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pandemia, galgando-se do foco em problemas a ela associados pela mídia e população, em 

flagrante infringência aos princípios da Administração Pública da moralidade, eficiência, 

legalidade, impessoalidade e publicidade” (MPF, 2020). 

1.4. A Propositura da ADI nº 6446 

O debate intenso que seguiu acabou resultando, em junho de 2020, no cancelamento 

deste último despacho pelo próprio Ministro Ricardo Salles, tendo em vista a recomendação da 

assessoria especial do MMA19, quase que simultaneamente com a propositura pela Advocacia-

Geral da União da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6446. 

A ação tem por objetivo a extinção do ordenamento jurídico da “interpretação que 

exclua a possibilidade de aplicação do Código Florestal no Bioma Mata Atlântica” (AGU, 

2020), o que ainda está em curso no STF. Na petição inicial (ANEXO I), a AGU sustenta, dentre 

outros argumentos, o da insegurança jurídica: 

“[...] Essa interpretação desrespeita os preceitos constitucionais que 

conduzam à declaração de constitucionalidade dos dispositivos do 

Código Florestal supramencionados, em especial os artigos 5º, XXII, e 

170 inciso II, da Constituição da República, bem como o princípio da 

segurança jurídica. Além disso, colide com a razão de decidir dessa 

Suprema Corte nas referidas ações de controle concentrado de 

constitucionalidade”.20 

Note-se que ao declarar constitucional os dispositivos do Código Florestal na ADC 42, 

o STF debateu exemplos de sua aplicabilidade à Mata Atlântica, como se extrai do voto do 

Ministro Dias Toffoli: 

Nós não podemos atuar perante o cidadão, de maneira que o Estado diga: 

"faça isso que eu estou lhe garantindo que, se você assumir que sua 

propriedade tem um dano ambiental e que vai repará-lo, eu não vou 

processá-lo, eu não vou multá-lo" - se isso ocorreu até 22 julho de 2008, 

se ocorreu depois é outra história -. E, vejam, os fatos ocorreram há dez 

anos. Nós temos que trabalhar com a segurança jurídica. E volto a dizer: 

não se está perdoado o dano ambiental, muito pelo contrário. O que o 

 
19 BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Nota Técnica nº 603/620-MMA. Brasília, DF. 2020. 

Disponível em:  <https://sei.mma.gov.br/sei/controlador_externo.php? 

acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0>, informando o código verificador 0580332 e 

o código CRC 9496C84E. Último acesso em: 19 mai. 2021. 
20 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6446, Petição 

Inicial da Advocacia-Geral da União. 2020. p. 5. Disponível em: 

<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=752874485&prcID=5929755#

>. Último acesso em: 19 mai. 2021. 
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Código Florestal procurou fazer foi exatamente chamar estas pessoas, 

proprietárias, possuidores, a recuperar o dano. E quem vai ao interior 

percebe a olhos vistos que isso está ocorrendo. Inclusive, saiu uma 

matéria na GloboNews, recentemente, falando exatamente da 

recuperação da Mata Atlântica nos Estados do Rio de Janeiro, de São 

Paulo e do Paraná, que é fruto, principalmente, dessas áreas dos pequenos 

proprietários.21 

Com efeito, já se havia clareza no acórdão da declaração de constitucionalidade do 

Código Florestal quanto à aplicabilidade indistinta da norma aos diferentes Biomas brasileiros, 

além de citar explicitamente o Bioma Mata Atlântica. 

Nesse mesmo contexto do julgamento da ADC 42 (ANEXO II), o STF esclareceu que 

o regime de transição para as Áreas de Preservação Permanente não representa retrocesso 

ambiental a improbidade de se rotular, de forma genérica, as mudanças na legislação ambiental 

como retrocesso: 

11. Por outro lado, as políticas públicas ambientais devem conciliar-se 

com outros valores democraticamente eleitos pelos legisladores como o 

mercado de trabalho, o desenvolvimento social, o atendimento às 

necessidades básicas de consumo dos cidadãos etc. Dessa forma, não é 

adequado desqualificar determinada regra geral como contrária ao 

comando constitucional de defesa do meio ambiente (art. 225, caput, 

CRFB), ou mesmo sob o genérico e subjetivo rótulo de “retrocesso 

ambiental”, ignorando as diversas nuances que permeiam o processo 

decisório do legislador, democraticamente investido da função de 

apaziguar interesses conflitantes por meio de regras gerais e objetivas. 22 

Nesse sentido, devemos compreender que os artigos 61-A e 61-B do Código Florestal 

estabelecem obrigação de recomposição de APP’s e o reconhecimento jurídico de situações 

consolidadas pelo tempo. 

Importante de se observar, entretanto, que o artigo 1º, parágrafos 1 e 2, do Decreto nº 

6.660/2008, que regulamenta a Lei da Mata Atlântica, também é específico quanto à não 

 
21 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 42, Voto do 

Ministro Dias Toffoli. 2018. p. 2. Disponível em: 

<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=750504737>. Acesso em: 20 

ago. 2020. Último acesso em: 19 mai. 2021. 
 
22 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 42, Acórdão. 

2018. p. 4. Disponível em: 

<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=750504737>. Acesso em: 20 

ago. 2020. Último acesso em: 19 mai. 2021. 
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incidência da norma em áreas já ocupadas, evidenciando que não haveria incompatibilidade 

entre a proteção conferida pela Lei da Mata Atlântica e o Código Florestal: 

Art. 1o.  O mapa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, 

previsto no art. 2o da Lei no 11.428, de 22 de dezembro de 2006, 

contempla a configuração original das seguintes formações florestais 

nativas e ecossistemas associados: Floresta Ombrófila Densa; Floresta 

Ombrófila Mista, também denominada de Mata de Araucárias; Floresta 

Ombrófila Aberta; Floresta Estacional Semidecidual; Floresta Estacional 

Decidual; campos de altitude; áreas das formações pioneiras, conhecidas 

como manguezais, restingas, campos salinos e áreas aluviais; refúgios 

vegetacionais; áreas de tensão ecológica; brejos interioranos e encraves 

florestais, representados por disjunções de Floresta Ombrófila Densa, 

Floresta Ombrófila Aberta, Floresta Estacional Semidecidual e Floresta 

Estacional Decidual; áreas de estepe, savana e savana-estépica; e 

vegetação nativa das ilhas costeiras e oceânicas.   

§ 1o. Somente os remanescentes de vegetação nativa primária e 

vegetação nativa secundária nos estágios inicial, médio e avançado de 

regeneração na área de abrangência do mapa definida no caput terão seu 

uso e conservação regulados por este Decreto, não interferindo em 

áreas já ocupadas com agricultura, cidades, pastagens e florestas 

plantadas ou outras áreas desprovidas de vegetação nativa. 

§ 2 - Aplica-se a todos os tipos de vegetação nativa delimitados no mapa 

referido no caput o regime jurídico de conservação, proteção, 

regeneração e utilização estabelecido na Lei nº 11.428, de 2006, e neste 

Decreto, bem como a legislação ambiental vigente, em especial a Lei 

n° 4.771, de 15 de setembro de 1965. (grifo nosso)  

A Lei da Mata Atlântica, ao disciplinar as Áreas de Preservação Permanente, faz 

remissão ao então revogado Código Florestal de 196523(AGU, 2020) o que demonstra tratar-se 

de sistemas jurídicos complementares, conforme disposto nos artigos 11, inciso II; e 23, inciso 

III, da referida lei: 

Art. 11. O corte e a supressão de vegetação primária ou nos estágios 

avançado e médio de regeneração do Bioma Mata Atlântica ficam 

vedados quando: 

II - o proprietário ou posseiro não cumprir os dispositivos da legislação 

ambiental, em especial as exigências da Lei nº 4.771, de 15 de 

setembro de 1965, no que respeita às Áreas de Preservação 

Permanente e à Reserva Legal. 

 
23 BRASIL. Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965. Revogada pela Lei nº 12.651, de 2012. 

Presidência da República. Brasília, DF. 
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Art. 23. O corte, a supressão e a exploração da vegetação secundária em 

estágio médio de regeneração do Bioma Mata Atlântica somente serão 

autorizados: 

III - quando necessários ao pequeno produtor rural e populações 

tradicionais para o exercício de atividades ou usos agrícolas, pecuários 

ou silviculturais imprescindíveis à sua subsistência e de sua família, 

ressalvadas as áreas de preservação permanente e, quando for o caso, 

após averbação da reserva legal, nos termos da Lei nº 4.771, de 15 de 

setembro de 1965. (grifo nosso) 

Nesse sentido, a AGU demonstra que a Lei da Mata Atlântica faz referência em diversas 

passagens ao antigo Código Florestal, já substituído pela Lei nº 12.651/2012, constatando que 

a disciplina sobre as APP’s consolidadas no Bioma Mata Atlântica está a cargo do Código 

Florestal e é aplicável à Mata Atlântica, conforme se verifica desde o seu artigo 1º24: 

1.5. Da Antinomia Puramente Aparente  

Há antinomia quando “uma norma determina uma certa conduta como devida e outra 

norma determina também como devida uma outra conduta, inconciliável com aquela” 

(KELSEN, 2006) Dentre os critérios para resolução das antinomias, existem três fórmulas para 

resolução desse tipo de situação, reconhecendo BOBBIO (1999, p. 92) que “essas regras não 

servem para resolver todos os casos possíveis de antinomia”, dividindo-as entre as solúveis e 

as insolúveis. Os critérios preconizados servem para as primeiras e 

são: cronológico, hierárquico e da especialidade. 

 Nesse sentido, Norberto Bobbio demonstra que é possível conservar duas normas que 

não são incompatíveis. Nesse contexto, a resolução da suposta antinomia seria hermenêutica, 

mediante o recurso que o autor denomina de interpretação corretiva, o que poderia ser aplicado 

ao caso da lei da Mata Atlântica e do Código Florestal na ADI 6446: 

“Como é possível conservar duas normas incompatíveis, se por definição 

duas normas incompatíveis não podem coexistir? É possível sob uma 

condição: demonstrar que não são incompatíveis, que a 

incompatibilidade é puramente aparente, que a pressuposta 

incompatibilidade deriva de uma interpretação ruim, unilateral, 

incompleta ou errada de uma das normas ou de ambas25”. 

 
24 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. 
 
25 BOBBIO, Norberto. Teoria do Ordenamento Jurídico, 6ª. ed. Brasília, Editora UNB, 1999, p.102. 
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 A ADI nº 6446 não possui como objeto um certo artigo de lei, tampouco a sua extirpação 

do ordenamento, mas a eliminação de uma norma construída pela interpretação conjunta do 

Novo Código Florestal, especificamente os artigos 61-A e 61-B, com a Lei da Mata Atlântica, 

nos seus artigos 2º, parágrafo único, 5º e 17, sem redução de texto de nenhuma delas (AGU, 

2020).  

Pressupõe-se através de tal pedido que foi absorvido pelo ordenamento nacional uma 

norma, resultado de uma interpretação diversa à aplicação do Código Florestal no território do 

Bioma Mata Atlântica. Portanto, é fundamental partirmos da premissa de que a interpretação 

no direito não é uma atividade de simples compreensão do texto e que este não se confunde 

com a norma, resultado da interpretação do primeiro. É a norma que impacta a vida dos 

cidadãos. 

São esses os preceitos desenvolvidos pelo Ex-Ministro do STF, Eros Roberto Grau, 

sobre a interpretação e aplicação do Direito. A interpretação é a atividade que transforma textos 

em normas. Para elucidar essa afirmação, o autor afirma que: 

(…) a norma é produzida, pelo intérprete, não apenas a partir de 

elementos que se desprendem do texto (mundo do dever-ser), mas 

também a partir de elementos do caso ao qual será ela aplicada, isto é, a 

partir de elementos da realidade (mundo do ser). Interpreta-se também o 

caso, necessariamente, além dos textos e da realidade – no momento 

histórico no qual se opera a interpretação – em cujo contexto serão eles 

aplicados 26. 

O sentido expressado pelo texto é a norma, resultado da interpretação, que o autor 

descreve como um processo intelectivo através do qual, partindo de fórmulas linguísticas 

contidas nos textos, enunciados, preceitos e disposições, alcançamos a determinação de um 

conteúdo normativo. 

 Buscando a melhor compreensão, GRAU se vale de uma inteligente metáfora a respeito 

da determinação de um conjunto normativo pelo intérprete, a metáfora da Vênus de Milo: 

“Suponha-se a entrega, a três escultores, de três blocos de mármore iguais 

entre si, encomendando-se, a eles, três Vênus de Milo. Ao final do 

trabalho desses três escultores teremos três Vênus de Milo, perfeitamente 

 
 
26 GRAU, Eros Roberto. Ensaio e discurso sobre a interpretação/aplicação do direito. 5ª ed. São 

Paulo, Malheiros, 2010, p. 32. 
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identificáveis como tais, embora distintas entre si. (...) Tratando-se de 

três escultores experimentados, dirão que, em verdade, não criaram as 

três Vênus de Milo. Porque lhes fora determinada a produção de três 

Vênus de Milo e, na verdade, cada uma dessas três Vênus de Milo já se 

encontrava em cada um dos blocos de mármore, eles dirão – apenas 

desbastaram o mármore, para que elas brotassem, tal como se 

encontravam, ocultas, no seu cerne”. 27 

 Deste modo, entende-se que o direito é feito de normas, não somente de textos, e assim 

como diferentes escultores “produzem” distintas Vênus de Milo, diferentes intérpretes 

“produzem”, a partir do mesmo texto, distintas normas jurídicas. 

Para Tercio Sampaio Ferraz Jr, ao escrever sobre as condições necessárias para a 

configuração de antinomias: 

“A primeira condição exclui da antinomia os casos em que a relação entre 

receptor e emissor de uma mensagem não é complementar. Mais ainda, 

porém, estão excluídos também os casos em que há complementaridade 

mas válida e contextos diferentes”.28 

 Frente aos princípios constitucionais, entretanto, José Joaquim Gomes Canotilho anota 

que existem duas posturas que o intérprete pode assumir: 

“A primeira delas é daqueles que adotam ideologias políticas 

substancialmente separados dos cânones constitucionais, o que permite 

vulnerar a interpretação verdadeira da constituição e a segunda é adotada 

por aqueles que estão em sintonia com os princípios constitucionais, onde 

o intérprete exerce um positivismo prudente, para a conservação do texto 

constitucional”. 29 

De forma complementar, GRAU30 entende o direito deve ser lido de maneira 

contextualizada ao ordenamento jurídico como um todo, de forma harmônica e não como uma 

 
27 GRAU, Eros Roberto. Ensaio e Discurso Sobre a Interpretação / Aplicação do Direito, 5ª ed. 

São Paulo, Malheiros Editores, 2010, p.8. 

 
28 FERRAZ JUNIOR, Tecio Sampaio. Introdução ao estudo do direito: técnica, decisão, 

dominação. 5ª ed., São Paulo, Saraiva, 2007, p. 209. 
 
29 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Constituição dirigente e vinculação do legislador, 2ª ed., 

Coimbra, Coimbra Editora, 2001, p.156. 

 
30 GRAU, Eros Roberto. Por que tenho medo dos juízes: a interpretação/aplicação do direito e os 

princípios. São Paulo, Editora Malheiros, 2014, 6ª ed. p. 84-85. 
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série de regras eternamente conflitantes. Isto é, não se interpreta o direito em tiras, é necessário 

enxergar os dispositivos legais de forma a harmonizá-los, não como forças isoladas e 

contrapostas. 

Ora, se de fato houvesse conflito entre a Lei da Mata Atlântica e o Código Florestal, a 

o mesmo Bioma estaria carente de diversos instrumentos de proteção ambiental, como as 

próprias Áreas de Preservação Permanente e Reserva Legal, incluindo as Unidades de 

Conservação e Terras Indígenas, que não são tuteladas pelo Código Florestal, mas 

correspondem igualmente à um conjunto de normas que se aplicam à preservação da Mata 

Atlântica. 

 Nesse sentido, conforme apontado pela AGU na petição inicial da ADI 6446, “a 

utilização das locuções “em especial”, conforme expresso no art. 1º da Lei da Mata Atlântica 

revela um indicativo na própria Lei em conferir interpretação valorativa destacada ao Código 

Florestal, no sentido de que seja considerado esse diploma normativo por ocasião da aplicação 

daquela normatização. Trata-se, como se vê, de uma técnica harmonizadora utilizada pelo 

próprio legislador, no sentido de imprimir maior efetividade à proteção da Mata Atlântica”.  

 Dessa forma, não haveria o que se falar em conflito aparente de normas, tampouco em 

resolução através dos critérios clássicos, como o da especialidade da Lei da Mata Atlântica, 

visto que não há. 

2. DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL: PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL AO 

MEIO AMBIENTE, À MATA ATLÂNTICA, E O DIREITO DE PROPRIEDADE 

2.1. Breve Histórico da Proteção ao Meio Ambiente no Brasil 

Antes de tratarmos especificamente da proteção que a Constituição Federal confere ao 

meio ambiente e à Mata Atlântica, é necessário partirmos da premissa de que a tutela ambiental 

no Brasil teve início na década de 60, consolidando-se apenas nos anos 80 e 90 (BENJAMIN, 

2011. p. 48), o que denota a necessidade de se estabelecer uma contextualização histórica de 

como e porque o ordenamento jurídico brasileiro adotou determinados preceitos.  

A partir de uma recomendação do Conselho Econômico e Social das Nações Unidas 

(Ecosoc/ONU), em 1968, a Assembleia-geral das Nações Unidas, por meio da Resolução 

2.398/1968 (XXIII), decidiu pela realização de uma conferência mundial para discutir as 
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questões ambientais, que viria a ocorrer na cidade de Estocolmo, Suécia, com a participação de 

113 Estados, de 5 a 16 de junho de 1972.  

A Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano foi considerada um 

marco global para a temática ambiental, refletindo a busca pelo estado de equilíbrio ecológico. 

O relatório sobre a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano foi 

publicado de forma não oficial por Barbara Ward e René Dubos, em 1983, através do livro Only 

one Earth: The care and maintenance of a small planet31 (Uma Terra somente: o cuidado e 

manutenção de um pequeno planeta) (tradução nossa). 

Dentre os princípios e declarações firmados na Conferência de Estocolmo, o princípio 

nº 1 possui especial destaque por afirmar os direitos humanos, alocado o direito ao meio 

ambiente de qualidade, tal como a obrigação de preservá-lo para as futuras gerações: 

O homem tem o direito fundamental à liberdade, à igualdade e ao desfrute 

de condições de vida adequadas em um meio ambiente de qualidade tal que 

lhe permita levar uma vida digna e gozar de bem-estar, tendo a solene 

obrigação de proteger e melhorar o meio ambiente para as gerações 

presentes e futuras. A este respeito, as políticas que promovem ou 

perpetuam o apartheid, a segregação racial, a discriminação, a opressão 

colonial e outras formas de opressão e de dominação estrangeira são 

condenadas e devem ser eliminadas. (grifo nosso) 

O documento evidencia a importância da preservação do meio ambiente e de sua 

conservação, estabelecendo a conexão entre o direito ao meio ambiente equilibrado e os demais 

direitos tidos como fundamentais para a existência da vivência humana com dignidade. Assim 

assinala Thiago Resende Botelho: 

Percebe-se que tal dispositivo vincula às questões ambientais os direitos 

humanos, entre eles a liberdade, a igualdade e o respeito racial. 

Demonstrava-se, com isso, que o meio ambiente ecologicamente equilibrado 

necessita do controle da poluição, do desmatamento, mas necessita, também, 

de uma sociedade livre, igual, plural e fraterna. Vale dizer, para se ter um 

meio ambiente ecologicamente equilibrado necessário se faz um diálogo 

sem fronteiras entre os princípios fundamentais de direitos humanos e 

o meio ambiente 32. (grifo nosso) 

 
31 DUBOS, R. J.; WARD, B.  Only one Earth: The care and maintenance of a small planet. Nova 

Iorque, W. W. Norton & Company, 1983. 

 
32 BOTELHO, Tiago Resende. O reconhecimento do meio ambiente ecologicamente equilibrado 

como direito humano e fundamental. Conpedi, 2013. p.8. 
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Com efeito, a Conferência marcou o surgimento de uma diplomacia ambiental, com os 

debates sobre meio ambiente tidos como prioritários na agenda global desde então. 

Como outro efeito prático e quase imediato, nota-se que não havia até então no Brasil 

um Ministério do Meio Ambiente. Contudo, no retorno da conferência, foi criada uma 

Secretaria Especial do Meio Ambiente (SEMA), a nível federal, conforme relata Paulo 

Nogueira-Neto, o primeiro homem a coordenar a Secretaria: 

A própria Secretaria Especial do Meio Ambiente é resultado direto de 

Estocolmo. A delegação brasileira que foi à conferência – presidida pelo 

ministro Costa Cavalcante, que se fazia acompanhar de Henrique 

Cavalcante, então secretário geral do ministério, - sentiu vivamente que 

aquele era o momento de produzir modificações, visto que o Brasil, até 

então, mantinha uma posição muito cética – para ser elegante -, em 

relação ao meio ambiente. Na verdade, qualquer iniciativa ambiental era 

sempre recebida com suspeita, como um possível entrave ao progresso. 

33 

Paulo Nogueira-Neto, que à época da Conferência atuava como professor do 

departamento de Zoologia da Universidade de São Paulo (USP), afirmava que a criação da 

SEMA partiria de um esforço de pessoas que se inseriam no debate gerado pela Conferência de 

Estocolmo, sendo que a partir disso, levou ao Governo a demanda de se estabelecer um órgão 

que atendesse as demandas levantadas pela Conferência (SILVEIRA, 2015). 

 Ingo Wolfgang Sarlet ilustra a importância do direito ambiental internacional e a 

“migração” de valores ecológicos, atrelando o nascimento das políticas ambientais no Brasil à 

Conferência de Estocolmo: 

O “despertar” na esfera comunitária para os valores ecológicos e até 

mesmo para uma ética ecológica, em curso desde as décadas de 1960 e 

1970 nos EUA e na Europa Ocidental, impulsionou, pouco tempo depois, 

a consagração de legislações nacionais com propósitos nitidamente 

ecológicos em tais países. [...] O mesmo se verifica na perspectiva 

internacional, com a Conferência e a Declaração de Estocolmo sobre 

“Meio Ambiente Humano” (1972), organizada no âmbito da 

Organização das Nações Unidas (ONU). A “migração” dos valores 

 
33 NOGUEIRA-NETO, Paulo. Uma Trajetória Ambientalista / diário de Paulo Nogueira-Neto, São 

Paulo, Empresa das Artes, 2012, p. 37. 
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ecológicos para o campo jurídico é fundamental para o devido 

enfrentamento da atual crise ecológica de magnitude global. 34 

 Com efeito, podemos afirmar que a Conferência de Estocolmo foi de essencial 

importância para o surgimento de uma política de proteção ambiental no Brasil.  

Nesse sentido, considerando que o direito ambiental brasileiro possui origem na 

migração dos valores ecológicos internacionais (SARLET, 2020. p. 65), em 1975, Diogo de 

Figueiredo Moreira Neto afirmou que “se para conviverem entre si e com a Natureza os homens 

necessitam de técnicas sociais normativas, o Direito deve acorrer com seu arsenal técnico e 

científico, estruturando-as sistematicamente, informando-as por princípios apropriados, 

especializando-se um Direito Ecológico” (MOREIRA NETO, 1977. p. 75). Essa afirmação 

seria um impulsionador para o surgimento de uma política de proteção e conservação ambiental 

no Brasil, a Política Nacional do Meio Ambiente35. 

 SARLET (2020) relata a importância da edição da Lei da PNMA para a consagração 

dos valores ecológicos no Brasil: 

[...] essa “virada ecológica” se deu a partir da década de 80, com a edição 

da Lei da Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA), consolidando-

se com a consagração constitucional dos direitos e valores ecológicos na 

Constituição da República Federativa do Brasil (art. 225), quando, então, 

a proteção ecológica sedimentou-se no “coração” do nosso ordenamento 

jurídico, inclusive como cláusula pétrea36. 

A referida legislação trouxe o conceito de meio ambiente em seu artigo 3º, inciso I, 

como sendo “o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e 

biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas” (BRASIL, 1981). Além 

disso, instituiu formas de aplicação de sanções e imposição de custos para a tutela ambiental, 

comando, controle e fiscalização. Foi criado, também, o Sistema Nacional de Meio Ambiente, 

 
34 SARLET. Ingo Wolfgang. Curso de Direito Ambiental, Rio de Janeiro, 1ª ed, Forense, 2020, p. 

65. 
 
35 BRASIL. Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981. Dispõe sobre a Política Nacional do Meio 

Ambiente. Brasília, DF. Presidência da República. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6938.htm. Último acesso em: 19 mai. 2021. 

 
36 SARLET. Ingo Wolfgang. Curso de Direito Ambiental, Rio de Janeiro, 1ª ed, Forense, 2020, p. 

65. 
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que por meio dos órgãos que o compõe na esfera federal, estadual e municipal, tem o objetivo 

de elaborar e executar as políticas ambientais. 

Com efeito, assim foram dados os primeiros passos para se estabelecer uma política 

sólida para a gestão dos recursos ambientais no Brasil, trazendo ao ordenamento jurídico os 

conceitos de meio ambiente, poluição, poluidor, recursos ambientais, entre outros.  

2.2. O Direito ao Meio Ambiente Ecologicamente Equilibrado 

A promulgação da Constituição Federal de 1988 elevou o meio ambiente à condição de 

direito de todos e bem de uso comum do povo. Em razão da alta relevância de tal bem jurídico 

tutelado, a Constituição estabeleceu a obrigação do Poder Público e da Comunidade de 

preservá-lo para as presentes e futuras gerações (BRASIL, 1988).  

Segundo a doutrina, “a Constituição reconhece o direito de todos, difuso, no tempo e no 

espaço, enquanto direito fundamental, indispensável ao “direito à sadia qualidade de vida”, 

indispensável à “dignidade da pessoa humana”, de se viver num meio ambiente ecologicamente 

equilibrado” (SILVEIRA, 2015. p. 85).  

O direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado tem natureza coletiva e garantia 

constitucional positivada através do artigo 225, caput, da Constituição Federal: 

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de 

vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-

lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. 

Sendo assim, nas palavras do Professor Paulo de Bessa Antunes: 

[...] a Constituição fez uma escolha clara pela conservação que, 

necessariamente, tem que ser interpretada de maneira dinâmica. A 

Constituição criou a obrigação de zelo para com o meio ambiente. Não 

se olvide, contudo, que o conceito de uso comum de todos rompe com o 

tradicional enfoque de que os bens de uso comum só podem ser bens 

públicos. (...). O proprietário de uma floresta permanece proprietário da 

mesma, pode estabelecer interdições quanto à penetração e permanência 

de estranhos no interior de sua propriedade 37. 

 Ou seja, o caput do art. 225 da Constituição dispõe de certas concepções acerca do 

direito ambiental que devem ser acatadas pelo ordenamento jurídico, tal como o direito ao meio 

 
37 ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito Ambiental, 22ª ed., São Paulo, Grupo Gen, 2021, p. 60.  
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ambiente ecologicamente equilibrado ser um direito coletivo, bem de uso comum do povo e 

essencial à vida com qualidade, incumbindo tanto ao poder público quanto à coletividade o 

dever de preservar o bem ambiental, em harmonia com o direito de propriedade. 

 O direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado tem sua proteção inspirada pelo 

princípio da solidariedade (BRASIL, 1988), característico dos chamados direitos fundamentais 

de terceira geração (MORAES, 2021). A essencialidade da manutenção do equilíbrio ambiental 

se relaciona à possibilidade de desenvolvimento da vida em todas as suas formas, tal como à 

preservação dos recursos naturais para as futuras gerações, como se posicionou o Supremo 

Tribunal Federal: 

[...] O DIREITO A INTEGRIDADE DO MEIO AMBIENTE – TIPICO 

DIREITO DE TERCEIRA GERAÇÃO – CONSTITUI 

PRERROGATIVA JURÍDICA DE TITULARIDADE COLETIVA, 

REFLETINDO, DENTRO DO PROCESSO DE AFIRMAÇÃO DOS 

DIREITOS HUMANOS, A EXPRESSÃO SIGNIFICATIVA DE UM 

PODER ATRIBUIDO, NÃO AO INDIVÍDUO IDENTIFICADO EM 

SUA SINGULARIDADE, MAS NUM SENTIDO 

VERDADEIRAMENTE MAIS ABRANGENTE, A PROPRIA 

COLETIVIDADE SOCIAL. ENQUANTO OS DIREITOS DE 

PRIMEIRA GERAÇÃO (DIREITOS CIVIS E POLÍTICOS) – QUE 

COMPREENDEM AS LIBERDADES CLÁSSICAS, NEGATIVAS OU 

FORMAIS – REALCAM O PRINCÍPIO DA LIBERDADE E OS 

DIREITOS DE SEGUNDA GERAÇÃO (DIREITOS ECONÔMICOS, 

SOCIAIS E CULTURAIS) – QUE SE IDENTIFICA COM AS 

LIBERDADES POSITIVAS, REAIS OU CONCRETAS – 

ACENTUAM O PRINCÍPIO DA IGUALDADE, OS DIREITOS DE 

TERCEIRA GERAÇÃO, QUE MATERIALIZAM PODERES DE 

TITULARIDADE COLETIVA ATRIBUIDOS GENERICAMENTE A 

TODAS AS FORMAÇÕES SOCIAIS, CONSAGRAM O PRINCÍPIO 

DA SOLIDARIEDADE E CONSTITUEM UM MOMENTO 

IMPORTANTE NO PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO, 

EXPANSÃO E RECONHECIMENTO DOS DIREITOS HUMANOS, 

CARACTERIZADOS, ENQUANTO VALORES FUNDAMENTAIS 

INDISPONÍVEIS, PELA NOTA DE UMA ESSENCIAL 

INEXAURIBILIDADE. CONSIDERAÇÕES DOUTRINÁRIAS. (MS 

nº 22164, Relator: Ministro Celso de Mello, Órgão Julgador: Tribunal 

Pleno, Julgamento em 30/10/1995, Publicação em: 17/11/1995).38 

 Em relação ao sancionamento aos infratores ambientais, importante observar que há 

previsão expressa contida no parágrafo 3º do art. 225, verbis: 

 
38 BRASIL. Supremo Tribunal Federal, MS 22164, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 17 de novembro 

de 1995. 
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§3º. As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente 

sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e 

administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos 

causados. 

2.3. A Proteção Constitucional à Mata Atlântica 

O Brasil possui seis grandes Biomas, são eles: Amazônia, Caatinga, Cerrado, Pantanal, 

Pampa e Mata Atlântica. O historiador norte-americano Warren Dean (1996) relata o trágico 

exemplo de devastação das florestas no território do Bioma Mata Atlântica, considerando que 

hoje resta apenas 7% da sua cobertura original, tendo os outros 93% sido destruídos desde a 

chegada dos portugueses ao Brasil39. 

A devastação da Mata Atlântica e o comprometimento das suas funções originais 

implicam, entre outras consequências negativas, a ocorrência de desabamentos, enchentes, 

inundações e poluição crescente (BENSUSAN, 2009. p. 35), o que claramente é um péssimo 

indicativo aos habitantes locais, considerando inclusive os prejuízos econômicos e sociais que 

os produtores rurais inseridos nas áreas que são mais propensas a tal tipo de desastre natural 

poderiam ter em decorrência disso. 

Nesse sentido, em relação à devastação da Mata Atlântica e a importância de sua 

proteção nos tempos atuais, Ingo Wolfgang Sarlet afirma: 

[...] o fato de a Mata Atlântica estar situada próxima à costa brasileira foi 

a razão de ter sido a primeira área florestal a ser vitimada pelas práticas 

predatórias atreladas à urbanização e às atividades industriais que se 

seguiram ao longo dos últimos séculos até os dias atuais. Em virtude da 

sua importância ecológica, ainda que muito pouco da sua cobertura 

vegetal original ainda esteja mantida, editou-se recentemente, por conta 

da mobilização de entidades ambientalistas (como é o caso da Fundação 

S.O.S. Mata Atlântica) e de agências estatais de proteção ambiental, 

diploma legal específico voltado à sua proteção (Lei da Mata Atlântica – 

Lei 11.428/2006). 40 

Na perspectiva jurídica, ele afirma que: “a Floresta Amazônica brasileira e o Pantanal 

Mato-Grossense, com a Mata Atlântica, a Serra do Mar e a Zona Costeira, são tratados 

 
39 DEAN, Warren. A ferro e fogo: a história e a devastação da Mata Atlântica brasileira. São Paulo: 

Companhia das Letras, 1996. 
40 SARLET. Ingo Wolfgang. Curso de Direito Ambiental, Rio de Janeiro, 1ª ed, Forense, 2020, p. 

35. 
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constitucionalmente como patrimônio nacional, devendo a sua utilização assegurar a 

preservação do ambiente e dos recursos naturais (§ 4º do art. 225 da CF), o que, infelizmente, 

não tem sido suficiente para barrar a sua destruição”. 41 

A Constituição Federal estabeleceu o conceito jurídico de patrimônio nacional de 

biomas brasileiros através dos artigos 219 e 225, parágrafo 4º, e o Bioma Mata Atlântica está 

sob tutela deste artigo 225, parágrafo 4º: 

§ 4º. A Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, 

o Pantanal Mato-Grossense e a Zona Costeira são patrimônio nacional, e 

sua utilização far-se-á, na forma da lei, dentro de condições que 

assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos 

recursos naturais. 

O contexto específico da proteção ambiental não se confunde com o de propriedade 

pública (MACHADO, 2013). A condição constitucional de patrimônio nacional não impede 

toda e qualquer intervenção no Bioma Mata Atlântica, pois a proteção ao meio ambiente 

convive com outros preceitos constitucionais igualmente importantes, como os direitos de 

propriedade e à livre iniciativa, de acordo com o entendimento do STF: 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO – ESTAÇÃO ECOLOGICA – 

RESERVA FLORESTAL NA SERRA DO MAR – PATRIMÔNIO 

NACIONAL (CF, ART. 225, PAR. 4.) – LIMITAÇÃO 

ADMINISRATIVA QUE AFETA O CONTEÚDO ECONÔMICO DO 

DIREITO DE PROPRIEDADE – DIREITO DO PROPRIETÁRIO A 

INDENIZAÇÃO  0 DEVER ESTATAL DE RESSARCIR OS 

PREJUÍZOS DE ORDEM PATRIMONIAL SOFRIDOS PELO 

PARTICULAR – RE NÃO RECONHECIDO. – [...] A norma inscrita no 

ART. 225, PAR. 4., da Constituição deve ser interpretada de modo 

harmonioso com o sistema jurídico consagrado pelo ordenamento 

fundamental, notadamente com a cláusula que, proclamada pelo art. 5., 

XXII, da Carta Política, garante e assegura o direito de propriedade em 

todas as suas projeções, inclusive aquela concernente a compensação 

financeira devida pelo Poder Público ao proprietário atingido por atos 

imputáveis a atividade estatal. O preceito consubstanciado no ART. 225, 

PAR. 4., da Carta da República, além de não haver convertido em bens 

públicos os imóveis particulares abrangidos pelas florestas e pelas matas 

nele referidas (Mata Atlântica, Serra do Mar, Floresta Amazônica 

brasileira), também não impede a utilização, pelos próprios particulares, 

dos recursos naturais existentes naquelas áreas que estejam sujeitas ao 

domínio privado, desde que observadas as prescrições legais e 

respeitadas as condições necessárias à preservação ambiental. – (...). (RE 

 
41 SARLET. Ingo Wolfgang. Curso de Direito Ambiental, Rio de Janeiro, 1ª ed, Forense, 2020, p. 

36. 
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nº 13497, Relator: Ministro Celso de Mello, Órgão Julgador: Primeira 

Turma, Julgamento em 13/06/1995, Publicação em 22/09/1995) 42.  

Nas palavras de Paulo Affonso Leme Machado: 

[...] o patrimônio nacional do § 4º do art. 225 contém uma dimensão 

jurídica de gestão pública e privada de todos os bens existentes nos 

territórios protegidos. Essa gestão deverá ser feita ininterruptamente em 

benefício de todos. Os bens não se tornaram de domínio público, 

entretanto, passam a ter além da “função social” (art. 5º, XXIII), uma 

“função nacional”, extrapolando os limites regionais onde estão 

inseridos. 43 

 Portanto, nota-se que a Constituição Federal conferiu dignidade de patrimônio nacional 

ao Bioma Mata Atlântica e, ao mesmo tempo, admitiu a sua utilização, desde que obedecidos 

os parâmetros legais e observados parâmetros para a sua preservação. 

2.4. O Direito de Propriedade 

O direito de propriedade é contemplado como direito individual, à luz do art. 5º caput e 

inciso XXII da Constituição Federal.44 

Inicialmente, devemos mencionar que, ante a preocupação deferida à proteção do meio 

ambiente, a propriedade é um dos institutos jurídicos mais afetados pela legislação ambiental 

(PARRA, 2017. p. 85). 

Em seu art. 170, II, a Constituição Federal contempla a propriedade privada como um 

princípio da ordem econômica45. De forma técnica, podemos conceituar o direito de 

 
42BRASIL. Supremo Tribunal Federal. RE 134.297SP. Relator: Min. Celso de Mello. Julgamento: 

13/6/1995. Primeira Turma. DJU 22/09/1995. p. 30.597. 

 
43 MACHADO, Paulo Affonso Leme. Comentário ao artigo 225, § 4º. Em: CANOTILHO, J. J. Gomes; 

MENDES, Gilmar F.; SARLET, Ingo W.; STRECK, Lenio L. Comentários à Constituição do Brasil. 

São Paulo, Saraiva, 2013, p. 2111. 

 
44 Art. 5º, XXII - é garantido o direito de propriedade. 

 
45 Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem 

por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os 

seguintes princípios: 

[...] 

II – propriedade privada. 
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propriedade como o “direito de usar, fruir e dispor de bem corpóreo, móvel ou imóvel, e 

reivindicá-lo de quem injustamente o possua ou detenha” (ARIMATÉA, 2003. p. 18). 

Os aspectos da propriedade são divididos entre econômico ou interno e jurídico ou 

externo, conforme Gustavo Tepedino: 

“o aspecto econômico ou interno compreende o direito de utilizar a coisa 

segundo a sua destinação econômica (uso), de obter dela os seus frutos 

(fruição) e de alienar, transformar ou destruir a mesma (disposição). O 

aspecto jurídico ou externo comporta o direito de afastar outra pessoa da 

esfera de assenhoramento do proprietário (exclusão) e de perseguir a 

coisa onde quer que ela se encontre, podendo reavê-la das mãos de quem 

injustamente a possua ou detenha (sequela)”. 46 

Recentemente, as definições de imóvel rural e de pequena propriedade sofreram 

alterações com a promulgação da Lei 13.465/201747, para se esclarecer que pequena 

propriedade é aquela que possui área de até quatro módulos fiscais, respeitada a fração mínima 

de parcelamento. “Antes o conceito de pequena propriedade consistia naquela que possuísse 

área de um a quatro módulos fiscais, de modo que a definição revogada justamente ocasionava 

dúvidas quando o conceito de módulo fiscal não era compatível com aquele da fração mínima 

de parcelamento” (MAFFINI, 2017).  

Tais definições são encontradas no artigo 4º, incisos I e II da Lei nº 8.629/93 48, com a 

seguinte disposição: 

Art. 4º. Para os efeitos desta lei, conceituam-se: 

I- Imóvel Rural - o prédio rústico de área contínua, qualquer que seja a 

sua localização, que se destine ou possa se destinar à exploração agrícola, 

pecuária, extrativa vegetal, florestal ou agro-industrial; 

 
46 TEPEDINO, Gustavo. A Nova Propriedade: o seu conteúdo, entre o Código Civil e a 

Constituição, in Revista Forense, nº 306, 1989, p. 73. 
 
47 BRASIL. Lei nº 13.465, de 11 de julho de 2017. Dispõe sobre a regularização fundiária rural e 

urbana, sobre a liquidação de créditos concedidos aos assentados da reforma agrária e sobre a 

regularização fundiária no âmbito da Amazônia Legal. Presidência da República. Brasília, DF. 

Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/l13465.htm. Último 

acesso em: 19 mai. 2021. 
 
48 BRASIL. Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1994. Dispõe sobre a regulamentação dos 

dispositivos constitucionais relativos à reforma agrária, previstos no Capítulo III, Título VII, da 

Constituição Federal. Presidência da República. Brasília, DF. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8629compilado.htm>. Último acesso em: 19 mai. 2021. 
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II - Pequena Propriedade - o imóvel rural: 

a) de área compreendida entre 1 (um) e 4 (quatro) módulos fiscais; 

a) de área até quatro módulos fiscais, respeitada a fração mínima de 

parcelamento; (Redação dada pela Lei nº 13.465, de 2017) 

A legislação de 2017 também inseriu o art. 4º, § 2º, da Lei 8.629/93, pelo qual “é 

obrigatória a manutenção no Sistema Nacional de Cadastro Rural (SNCR) de informações 

específicas sobre imóveis rurais com área de até um módulo fiscal”. 

 O Código Civil de 200249 também contempla o conceito de direito de propriedade, sob 

o amparo dos cânones constitucionais. Inova o texto ao acompanhar a crescente importância 

dos direitos e garantias fundamentais, aduzindo aspectos da propriedade em geral, com 

inclinação à questão da função social que deve ser atendida quando do seu uso, gozo e 

disposição da propriedade privada.  

 O artigo 1.228, caput, e parágrafo primeiro do Código Civil estabelece que: 

Art. 1.228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da 

coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a 

possua ou detenha. 

§ 1 o O direito de propriedade deve ser exercido em consonância com as 

suas finalidades econômicas e sociais e de modo que sejam preservados, 

de conformidade com o estabelecido em lei especial, a flora, a fauna, as 

belezas naturais, o equilíbrio ecológico e o patrimônio histórico e 

artístico, bem como evitada a poluição do ar e das águas. 

 Referido diploma inseriu no conceito de propriedade “uma preocupação direta e 

manifesta com a tutela do meio ambiente” (WEDY, 2019) 

Ante o exposto, o direito de propriedade pode ser considerado, sem dúvida alguma, o 

mais importante de todos os direitos subjetivos materiais (HARADA, 2005). Portanto qualquer 

modificação nesse instituto repercute diretamente na conjuntura econômica e social dos 

produtes rurais, especialmente do pequeno. 

 
49 BRASIL. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. Brasília, DF. Disponível 

em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406compilada.htm>. Último acesso em: 19 

mai. 2021. 
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 O artigo 5° da Constituição Federal traz, seguidamente à garantia do Direito de 

Propriedade, um inciso que o impõe uma limitação: “a propriedade atenderá a sua função 

social” (BRASIL, 1988). 

O artigo 184, caput, da Constituição, estabelece que a União poderá desapropriar o 

imóvel rural que descumprir a sua função social50. Para que possa, então, cumprir sua função 

social, a propriedade rural deve cumprir simultaneamente todos os requisitos previstos nos 

incisos do artigo 186, que assim dispõe expressamente: 

Art. 186. A função social é cumprida quando a propriedade rural atende, 

simultaneamente, segundo critérios e graus de exigência estabelecidos 

em lei, aos seguintes requisitos: 

I - aproveitamento racional e adequado; 

II - utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação 

do meio ambiente; 

III - observância das disposições que regulam as relações de trabalho; 

IV - exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos 

trabalhadores. 

 A função social da propriedade assume, portanto, caráter de princípio norteador da 

ordem jurídica, condicionando o proprietário ao cumprimento de requisitos legais e limitando 

o seu direito ao livre gozo, uso e disposição, dado que o princípio da função social não autoriza 

a suprimir, por via legislativa, a instituição da propriedade privada.  

Essas garantias, tanto o direito de propriedade, quanto a sua função social, são essenciais 

para o desenvolvimento sustentável do Brasil, afinal, a propriedade atualmente é encarada como 

um “direito privado de interesse público, cuja exploração deverá ser compatível com a 

preservação ao meio ambiente” (PARRA, 2017). 

2.5. Preservação Ambiental e Desenvolvimento 

Conforme apontado, a Constituição da República garante tanto ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, quanto à propriedade, tidos como princípios da ordem econômica 

 
50 Art. 184. Compete à União desapropriar por interesse social, para fins de reforma agrária, o imóvel 

rural que não esteja cumprindo sua função social, mediante prévia e justa indenização em títulos da 

dívida agrária, com cláusula de preservação do valor real, resgatáveis no prazo de até vinte anos, a 

partir do segundo ano de sua emissão, e cuja utilização será definida em lei. 
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o respeito à propriedade privada, o dever de cumprimento de sua função social e a defesa do 

meio ambiente. 

Em comentário ao capítulo “Da Ordem Econômica” da Constituição de 1988, o 

professor Manoel Gonçalves Ferreira Filho51 faz a seguinte afirmação: 

[...] a Constituição é extremamente ambígua. E é exatamente aqui que 

nós temos os melhores exemplos de como, selecionando princípios, 

faremos a Constituição dizer uma coisa ou dizer outra. É claro que isto 

não é a boa regra, mas, na prática forense, isso se faz com frequência. 

Vejam os senhores que há uma contradição de princípios no texto da 

Constituição, particularmente, no que concerne à ordem econômica, o 

que, na verdade, já provocou grandes controvérsias entre ilustres 

juristas”. Com efeito, a legislação ambiental brasileira deve ser 

interpretada à luz desses diversos valores que compõem a Constituição 

Federal. 

Desta forma, o desenvolvimento econômico e a preservação do meio ambiente não são 

políticas essencialmente adversas, conforme a jurisprudência do STF já se pronunciou, no 

julgamento da Ação Direta de Constitucionalidade nº 42:  

12. Deveras, não se deve desprezar que a mesma Constituição protetora 

dos recursos ambientais do país também exorta o Estado Brasileiro a 

garantir a livre iniciativa (artigos 1º, IV, e 170) e o desenvolvimento 

nacional (art. 3º, II), a erradicar a pobreza e a marginalização, a reduzir 

as desigualdades sociais e regionais (art. 3º, III; art. 170, VII), a proteger 

a propriedade (art. 4º, caput e XXII; art. 170, II), a buscar o pleno 

emprego (art. 170, VIII; art. 6º) e a defender o consumidor (art. 5º, 

XXXII; art. 170, V) etc. 

13. O desenho institucional das políticas públicas ambientais suscita o 

duelo valorativo entre a tutela ambiental e a tutela do desenvolvimento, 

tendo como centro de gravidade o bem comum da pessoa humana no 

cenário de escassez. É dizer, o desenvolvimento econômico e a 

preservação do meio ambiente não são políticas intrinsecamente 

antagônicas” 52.  (grifo nosso) 

Contudo, apesar de não serem antagônicas, mas complementares, a iniciativa privada 

pode ser limitada pela proteção ambiental através de atos do Poder Público, como assinala 

MUKAI (2002) “A proteção do meio ambiente representa um sério limitador da iniciativa 

 
51 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Direito Constitucional Econômico. São Paulo, Saraiva, 

1990, p. 80. 
52 BRASIL. Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 42. 2018. p. 4. Disponível em: 

<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=750504737>. Acesso em: 20 

ago. 2020. Último acesso em: 19 mai. 2021. 
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privada que se restringe por atos do Poder Público, sejam decorrentes de leis, sentenças ou atos 

da Administração”. Essa observação é importante para demonstrar que há uma relação de 

proporcionalidade entre o desenvolvimento econômico e a preservação do meio ambiente. 

Nesse sentido, se por um lado o proprietário rural estaria usufruindo de um “benefício” 

jurídico, através da consolidação de Áreas de Preservação Permanente, não havendo obrigação 

de recompor essas áreas, em prol do desenvolvimento, muitos são os desafios para que ele se 

mantenha regular junto às suas obrigações ambientais. Isso demanda a sua plena atenção às 

constantes mudanças de normas e de suas interpretações. 

 Nas palavras de Édis Milaré:  

O dilema “ou desenvolvimento ou meio ambiente”, na medida em que, 

sendo uma fonte de recursos para o outro, devem harmonizar-se e 

completar-se. Compatibilizar meio ambiente e desenvolvimento 

significa considerar os problemas ambientais dentro de um processo 

contínuo de planejamento, atendendo-se adequadamente às exigências de 

ambos e observando-se as suas inter-relações particulares a cada contexto 

sócio-cultural, político, econômico e ecológico, dentro de uma dimensão 

tempo \ espaço. Em outras palavras, isto significa dizer que a política 

ambiental não se deve constituir um obstáculo ao desenvolvimento, mas 

sim em um de seus instrumentos, ao proporcionar a gestão racional dos 

recursos naturais, os quais constituem a sua base material.53 

3. A INSEGURANÇA JURÍDICA CONFERIDA AOS PEQUENOS PROPRIETÁRIOS 

RURAIS SITUADOS NO BIOMA MATA ATLÂNTICA 

Por fim, porém muito importante, não poderíamos deixar de citar a questão dos 

produtores rurais situados no Bioma Mata Atlântica. Em maio de 2019, a CNA encaminhou 

uma demanda ao MAPA por meio do Ofício nº 171/2018/SMC/MAP para que o Ministério se 

posicionasse de forma técnica em relação à consolidação de áreas antropizadas no Bioma Mata 

Atlântica. A demanda seguiu para a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – 

EMBRAPA, que elaborou uma Nota Técnica, denominada “As Dimensões Territoriais, Sociais 

e Econômicas das Atividades Agropecuárias em Áreas Consolidadas do Bioma Mata Atlântica 

e do Bioma Pampa” (ANEXO III). 

 
53 MILARE, Edis; MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito Ambiental: Tutela do Meio 

Ambiental. Coleção Doutrinas Essenciais. São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2011. Vol IV. p. 

93. 



32 

 

 

Logicamente, serão considerados apenas os dados relativos ao Bioma Mata Atlântica, 

desconsiderando o trecho sobre as áreas antropizadas na região sul (Bioma Pampa). 

A equipe da EMBRAPA aponta que os dados foram coletados a partir do Cadastro 

Ambiental Rural, instrumento previsto no Novo Código Florestal, fundamental para o processo 

de regularização ambiental de propriedades rurais. O documento é de extrema relevância para 

cumprir com os objetivos aqui propostos, por isso este capítulo se dedica completamente ao 

estudo e análise dos resultados que a EMBRAPA alcançou através da elaboração dessa Nota 

Técnica.  

A Nota Técnica aborda o impacto territorial, social e econômico de uma eventual 

restrição à produção agropecuária em áreas consolidadas no bioma Mata Atlântica, seu foco 

principal.  

Nesse contexto, foram elaboradas cinco perguntas à EMBRAPA, que por sua vez os 

organizou da seguinte forma: 

a) Qual o impacto econômico da restrição de produção agropecuária nas 

áreas consolidadas nos campos de altitude do Bioma Mata Atlântica? É 

possível fazer essa estimativa? 

b) Qual a repercussão para o agronegócio brasileiro caso prevaleça a 

proibição de produção agropecuária em áreas consolidadas do Bioma 

Mata Atlântica? 

c) Qual a estimativa de produção agropecuária por hectare com e sem 

utilização das chamadas "áreas antropizadas"? A utilização dessas áreas 

é relevante para o setor do agronegócio na Região Sul? 

d) Existe possibilidade de manter a produção agropecuária em níveis 

competitivos sem utilização das áreas consolidadas? 

e) Considerando as informações prestadas pela EMBRAPA, em especial 

quanto ao histórico de ocupação dos campos de cima, há possibilidade 

de existência de propriedades rurais compostas exclusivamente por áreas 

consolidadas de Mata Atlântica? 

Buscaremos, aqui, transcrever apenas os trechos mais relevantes extraídos das 

conclusões, de forma breve, de cada um dos resultados, considerando que caso seja necessário 

ao leitor um estudo pouco mais aprofundado, o documento completo encontra-se anexo, como 

já citado anteriormente.  
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Quanto aos impactos econômicos da restrição de produção agropecuária nas áreas 

consolidadas nos campos de altitude do Bioma Mata Atlântica (item “a”): 

O bioma Mata Atlântica representa 13% do território nacional. Os 

agricultores familiares, muito presentes em todo o bioma, seriam os 

mais impactados por medidas dessa natureza, como demonstrado nesta 

Nota Técnica. Isso significaria uma verdadeira “desantropização”, 

uma forma inédita de eugenia social, tendo como critério fictício e 

genético um bioma. Essa perda ou redução territorial, além de atingir 

milhares de pequenos agricultores familiares, se refletiria 

imediatamente na economia de centenas de cidades de pequeno e médio 

porte existentes nesses biomas e no seu entorno, causando desemprego, 

redução do setor de serviços, aumento no preço dos alimentos e 

empobrecimento urbano e rural. (grifo original) 

 Em relação a repercussão para o agronegócio brasileiro caso prevaleça a proibição de 

produção agropecuária em áreas consolidadas do Bioma Mata Atlântica (item “b”): 

A repercussão para o agronegócio brasileiro, caso fosse proibida ou 

restringida a produção agropecuária em áreas consolidadas do Bioma 

Mata Atlântica [...] seria enorme, atingindo tanto o mercado interno 

como as exportações. Para muitos estados e municípios, ela assumiria 

dimensões territoriais, sociais e econômicas catastróficas. 

Em termos territoriais, a proibição ou a restrição da produção 

agropecuária em todas as áreas consolidadas do bioma Mata Atlântica 

repercutiria sobre a totalidade do bioma e poderia alcançar indiretamente 

até 75,8 milhões de hectares produtivos, isto é, 9% do território 

brasileiro. Algo análogo ocorreria no Pampa. 

Em termos sociais, tal proibição da produção agropecuária teria o 

potencial de atingir direta ou indiretamente mais de 2,2 milhões 

produtores rurais dos quais cerca de 2 milhões (93%) são pequenos 

(menos de quatro módulos fiscais), conforme os dados do CAR 2019. 

Em termos econômicos, tal proibição seria capaz de atingir dezenas 

cadeias produtivas, muitas das quais estão quase que exclusivamente 

situadas na região da Mata Atlântica (pomicultura, vitivinicultura, 

cafeicultura, pecuária leiteira, 49 cana-de-açúcar, bananicultura...). 

 Ao considerar a possibilidade de se manter a produção agropecuária em níveis 

competitivos sem utilização das áreas consolidadas (item “d”): 

Seria impossível manter a produção e a produtividade em níveis 

competitivos sem a utilização das áreas consolidadas. A proibição ou a 

restrição da produção agropecuária em áreas consolidadas do bioma 

Mata Atlântica repercutiria e desestruturaria a economia sobre a sua 

totalidade de seu território. Tal medida poderia alcançar, parcial e 
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indiretamente, até 75,8 milhões de hectares de atividade 

agropecuária. O impacto econômico e social decorrente seria gigantesco 

e levaria à extinção a atividade agrossilvopastoril em grande parte do 

bioma. 

[...] 

A agropecuária em áreas consolidadas em APPs da Mata Atlântica 

é o resultado de uma longa evolução histórica e expressa uma 

realidade agroeconômica e não apenas uma situação aleatória. A 

eventual proibição da produção agropecuária em áreas consolidadas no 

bioma Mata Atlântica teria o potencial de atingir, direta ou indiretamente, 

dezenas cadeias produtivas. Isso acarretaria uma perda de produção e 

também de produtividade, pois confrontaria a chamada “adequabilidade 

do uso das terras 

 Por último, no que tange à possibilidade de existência de propriedades rurais compostas 

exclusivamente por áreas consolidadas de Mata Atlântica (item “e”): 

Algumas atividades como a bananicultura no Vale do Ribeira, a 

cafeicultura no nordeste do estado de São Paulo, sul de Minas Gerais e 

Espírito Santo, bem como a pecuária de corte e de leite da Serra da 

Mantiqueira ocupam há mais de um século, em sua maioria, áreas hoje 

consideradas de preservação permanente. Os pequenos agricultores 

seriam os mais impactados por tal medida. 

E conclui com uma afirmação muito importante de ser observada acerca do desempenho 

de proteção ambiental desempenhado pelos produtores rurais: 

Não há comparação possível entre as áreas dedicadas à preservação 

da vegetação nativa no mundo rural com aquelas preservadas no 

ambiente urbano, em que pese a presença de grandes metrópoles em 

toda a extensão do bioma Mata Atlântica. Hoje, os produtores rurais 

são os grandes guardiões da vegetação nativa na Mata Atlântica e 

assumem integralmente os ônus econômicos 51 decorrentes, sem 

nenhuma forma de compensação financeira ou tributária por parte dos 

governos estaduais e Federal. 

Tal documento comprova que os produtores rurais são os principais interessados na 

preservação do meio ambiente aliada com a produtividade (desenvolvimento), o que não 

poderia ser diferente, considerando os papeis que desempenham na sociedade. Com efeito, 

devem ser respeitados não somente os meios para a preservação ambiental, mas também a 

qualidade de vida do proprietário, especialmente o pequeno, e seus trabalhadores. 

CONCLUSÃO 
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A partir da pesquisa realizada, conclui-se a controvérsia da aplicação do Novo Código 

Florestal no Bioma Mata Atlântica está pautada em dois pontos cruciais, sendo o primeiro a 

suposta antinomia entre as duas normas que poderia ser resolvida pelo critério da especialidade, 

o que não é o caso, visto que o Código Florestal e a Lei da mata Atlântica não são sistemas 

jurídicos essencialmente antagônicos, mas complementares e harmônicos, não havendo que se 

suprimir qualquer antinomia relacionada, simplesmente pois não há contradição entre o Novo 

Código Florestal e a Lei da Mata Atlântica, tampouco lei especial. 

O outro ponto crucial que gerou controvérsia decorrente da má interpretação dessas 

normas seria que o marco de 22 de julho de 2008 concederia “anistia” a dano ambiental, 

representando retrocesso ambiental. Porém com a análise da decisão do STF no âmbito da ADC 

42, verificou-se que o marco é, na realidade, um instrumento que estabelece justamente que os 

danos causados em afronta à Lei ambiental, após esse marco, são passíveis de multa e de 

criminalização.  

Ademais, estudo do acórdão da ADC 42 (ANEXO II) também tornou evidente que a 

tutela do desenvolvimento não é essencialmente antagônica à tutela do meio ambiente, sendo o 

regime transitório das Áreas Rurais Consolidadas, assim como as demais disposições contidas 

no Novo Código Florestal válidas para qualquer Bioma, sem ressalvas.  

Através dos argumentos trazidos pela AGU na ADI 6446 (ANEXO I), notamos que o 

regime jurídico específico de áreas rurais consolidadas do Código Florestal não viabiliza a 

autorização para novos desmatamentos, havendo proibição expressa para tanto no próprio 

artigo 61-A, parágrafo 11, que veda a conversão de novas áreas para uso alternativo do solo 

nesses locais. Além disso, notamos que os imóveis rurais privados são responsáveis pela 

preservação de vegetação nativa no Bioma Mata Atlântica em parcela muito superior do que a 

destinada pelo poder público. 

No âmbito do Ministério do Meio Ambiente, notamos que a troca de governos também 

trouxe a mudança dos posicionamentos de forma constante, sendo que até agora não notamos a 

existência de qualquer posicionamento vinculante que esteja atualmente vigente, em relação ao 

tema, considerando que com a propositura da ADI 6446 o último despacho foi revogado. O 

despacho fundamentado, que deveria trazer segurança jurídica, teve efeito exatamente contrário 

ao que se esperava.  
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Portanto, o presente trabalho identificou mais uma situação de extrema insegurança 

jurídica, que já assombrava os produtores rurais no Brasil em vários outros aspectos, mas dessa 

vez as vítimas são 2,2 milhões de famílias que estão situadas no Bioma Mata Atlântica, sendo 

a maior parte (2 milhões) pequenos proprietários, que muitas vezes dependem da atividade 

agropecuária para subexistência. 
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ANEXO I – ADI 6446: PETIÇÃO INICIAL 
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ANEXO II – ACORDÃO ADC 42 STF
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ANEXO III – NOTA TÉCNICA EMBRAPA: AS DIMENSÕES TERRITORIAIS, 

SOCIAIS E ECONÔMICAS DAS ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS EM ÁREAS 

CONSOLIDADAS DO BIOMA MATA ATLÂNTICA E DO BIOMA PAMPA
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TERMO DE AUTENTICIDADE DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

 

Eu, Arthur Kuhn discente regularmente matriculado(a) na disciplina TCC II, da 10ª 

etapa do curso de Direito, matrícula nº 4160771-6, período noturno, turma 10º S, tendo 

realizado o TCC com o título: ÁREAS RURAIS CONSOLIDADAS NO BIOMA MATA 

ATLÂNTICAsob a orientação do Professor Ricardo Pedro Guazzelli Rosário, declaro para os 

devidos fins que tenho pleno conhecimento das regras metodológicas para confecção do 

Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), informando que o realizei sem plágio de obras 

literárias ou a utilização de qualquer meio irregular. 

 

Declaro ainda que, estou ciente que caso sejam detectadas irregularidades referentes 

às citações das fontes e/ou desrespeito às normas técnicas próprias relativas aos direitos 

autorais de obras utilizadas na confecção do trabalho, serão aplicáveis as sanções legais de 

natureza civil, penal e administrativa, além da reprovação automática, impedindo a conclusão 

do curso. 

 

 

 

 

São Paulo,  21 de maio de 2021.       . 

 

 

 

_________________________________ 

 

Assinatura do discente 
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