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RESUMO  

A presente monografia visa analisar a constitucionalidade da Lei nº 12.651/2012, o 
Novo Código Florestal, que dispõe sobre a proteção da vegetação nativa no Brasil. 
Para a realização deste estudo, foi exposto um breve histórico acerca da legislação 
ambiental brasileira, comparando as principais características e alterações dos 
diferentes códigos florestais ao longo do tempo. Para melhor compreensão dos 
retrocessos contidos no novo código florestal, foram abordadas em especial as 
normas impugnadas nas ações de controle de constitucionalidade em tramitação no 
Supremo Tribunal Federal, principalmente aquelas ajuizadas pelo Ministério Público 
Federal, destrinchando quais alterações e novidades introduzidas pela nova Lei 
trouxeram efetivas reduções ou prejuízos ao grau de proteção ambiental estabelecido 
pela legislação anterior e garantido pela Constituição da República Federativa do 
Brasil de 1988. Estas inconstitucionalidades foram consideradas e fundamentadas 
também sob a ótica do chamado princípio da vedação do retrocesso, o qual é 
apresentado em uma perspectiva doutrinária e jurisprudencial, em capítulo dedicado. 
Ao fim, propôs-se elaborar um posicionamento proporcional a ser adotado pela 
Suprema Corte no eventual julgamento da questão, ponderando sobre quais normas 
violam gravemente o referido princípio e o direito fundamental ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado, bem como aquelas normas onde não se constata 
retrocesso ao padrão de proteção ambiental e são passíveis de receber uma 
interpretação que garanta sua validade constitucional. 
 
Palavras-chave: Novo Código Florestal. Ações de controle de constitucionalidade. 
Supremo Tribunal Federal. Inconstitucionalidade. Princípio da vedação do retrocesso. 
Meio ambiente ecologicamente equilibrado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 
This academic work aims to analyze the constitutionality of Law no. 12.651 / 2012, the 
New Forest Code, which provides for the protection of native vegetation in Brazil. For 
the accomplishment of this study, a brief history was presented on the Brazilian 
environmental legislation, comparing the main characteristics and alterations of the 
different forest codes over time. In order to better understand the setbacks contained 
in the new forest code, the norms contested in the constitutionality lawsuits underway 
in the Federal Supreme Court were discussed, especially those filed by the Federal 
Public Prosecutor's Office, explaining what changes and novelties introduced by the 
new Law have brought effective reductions or losses to the degree of environmental 
protection established by the previous legislation and guaranteed by the Constitution 
of the Federative Republic of Brazil of 1988. These unconstitutionalities were 
considered and based also from the perspective of the so-called principle of prevention 
of regression, which is presented in a dedicated chapter by a doctrinal and 
jurisprudential perspective; Finally, it was proposed to elaborate a proportional position 
to be adopted by the Supreme Court in the eventual judgment of the matter, pondering 
which norms severely violates this principle and the fundamental right to the 
ecologically balanced environment, as well as those norms where there is no 
regression to the environmental protection standard and therefore are capable of 
receiving an new interpretation that guarantees its constitutional validity. 
 
Keywords: New Forest Code. Constitutionality control lawsuits. Federal Supreme 
Court. Unconstitutionality. Principle of prevention of regression. Ecologically balanced 
environment. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

A Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012, é a principal legislação ambiental em 

vigor no Brasil em relação à proteção da vegetação nativa. Conhecida popularmente 

como Novo Código Florestal, por ter revogado o Código Florestal de 1965 (Lei nº 

4.771/65), a nova Lei introduziu modificações substanciais no parâmetro de proteção 

ambiental já existente, sob o pretexto da necessidade de conformar a legislação 

anterior com o cenário atual da indústria agrícola brasileira, sendo objeto de 

discussões jurídicas e científicas acerca da sua constitucionalidade.  

Dentre as alterações contidas no novo Código estão novas definições dos limites 

das Áreas de Proteção Permanente (APP) e de Reserva Legal que tendem à redução 

desses institutos de proteção ao meio ambiente e, portanto, podem configurar legítima 

ameaça à biodiversidade da fauna e flora brasileira. 

Em suma, tais modificações lesivas ao meio ambiente inserem-se em um debate 

sobre a possibilidade de uma lei posterior introduzir normas lesivas ao grau de 

proteção constitucional já conquistado por legislações anteriores, violando assim um 

princípio constitucional implícito que a doutrina vem denominando como princípio da 

vedação do retrocesso. 

Nos campos mais notórios do Poder Judiciário a questão é atual e polêmica. Até 

o momento da conclusão deste trabalho, o Supremo Tribunal Federal (STF) conta com 

cinco ações de controle de constitucionalidade sobre o tema, sendo quatro destas em 

favor da declaração de inconstitucionalidade de determinadas normas contidas no 

novo Código Florestal, por meio de Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs), e 

apenas uma em defesa da constitucionalidade integral da Lei, através de uma Ação 

Declaratória de Constitucionalidade (ADC). Não obstante, a questão ainda foi 

ampliada com a realização de uma audiência pública em abril de 2016, bem como 

diversas decisões judiciais de instâncias inferiores que já se mostraram favoráveis ou 

contrárias à inconstitucionalidade da referida Lei. 

Diante desta conjuntura recente, uma análise a respeito da constitucionalidade 

do novo Código Florestal, contornando as referidas ações em trâmite na Suprema 

Corte e o princípio da vedação retrocesso, oferece uma contribuição importante para 

a compreensão e expansão discursiva do tema. 
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Para abordar esse conflitante quadro jurídico exposto, o presente trabalho 

propõe uma análise sobre a constitucionalidade da Lei nº 12.651/2012 a partir do 

histórico da legislação ambiental brasileira, das normas contestadas e dos 

fundamentos jurídicos utilizados pelas referidas ações de controle concentrado de 

constitucionalidade em trâmite no STF, incluindo outras fontes jurisprudenciais 

relevantes sobre o tema, junto a uma discussão doutrinária acerca do princípio da 

vedação do retrocesso e sua aplicação sobre o caso em comento. Busca-se, assim, 

elaborar um juízo proporcional quanto à existência ou não de inconstitucionalidade 

nos dispositivos impugnados da nova legislação, que poderá vir a ser adotado pela 

Suprema Corte em eventual julgamento da causa. 

A metodologia utilizada consiste em pesquisa bibliográfica e jurisprudencial 

entorno do histórico do Código Florestal brasileiro, do princípio da vedação ao 

retrocesso e das ações de controle de constitucionalidade, nas modalidades 

concentrada e difusa, em face da Lei nº 12.651/2012.  

Os resultados obtidos com a elaboração deste trabalho constataram que a Lei nº 

12.651/2012 apresenta de fato dispositivos que, com base no princípio da vedação ao 

retrocesso e na comparação do grau de proteção ambiental conferido pela legislação 

florestal de 1965 claramente são eivados de inconstitucionalidade e representam um 

perigo à garantia constitucional de um meio ambiente ecologicamente equilibrado. No 

entanto, também se verificou a existência de dispositivos impugnados nas ADIs que, 

em verdade, não apresentam grau de inconstitucionalidade relevante ou efetivamente 

lesivo à garantia de um meio ambiente ecologicamente equilibrado, podendo, se bem 

aplicados, servir de poderosas ferramentas na melhoria da fiscalização e regulação 

ambiental no território nacional. Também se constatou a existência de dispositivos que 

apresentam apenas algumas expressões ou termos que lhes condicionam a uma 

inconstitucionalidade material, de modo que, se conferida pela Suprema Corte uma 

nova interpretação constitucional em observância à proteção ambiental suficiente, 

perderão seu conteúdo inconstitucional, mantendo seu núcleo normativo essencial. 

Para este fim, será realizado em primeiro momento um breve esboço histórico 

do Código Florestal Brasileiro, objetivando instruir o leitor aceca da sua relevância na 

legislação ambiental brasileira e suas principais alterações normativas ao longo dos 

anos, incluindo também uma comparação entre as principais mudanças da legislação 

atual em comparação com a revogada. 
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Findo este ponto, será apresentado um estudo sobre o conceito e aplicabilidade 

do princípio da vedação ao retrocesso, em correlação com os aspectos 

inconstitucionais do novo Código Florestal levantados na análise do item anterior, 

concluindo assim com um juízo acerca da validade constitucional da Lei 12.6521/2012 

e dos possíveis apontamentos que poderão ser adotados pela Suprema Corte no 

eventual julgamento das ações. 

 Após essa compreensão do seu conteúdo axiológico e técnico, serão analisadas 

as ações de controle de constitucionalidade no STF, levantando em cada uma delas 

as respectivas normas impugnadas e os principais argumentos jurídicos e fáticos 

favoráveis ou contrários à constitucionalidade do novo Código Florestal. 

Ao capítulo final, propõe-se uma exposição da audiência pública realizada pelo 

STF acerca do tema, destacando as principais contribuições no debate ali realizado 

sobre a constitucionalidade da nova legislação florestal. Ato contínuo, far-se-á uma 

abordagem sobre decisões de outros órgãos judiciais em face da Lei nº 12.651/2012, 

que ampliem assim a discussão jurídica sobre o tema. Por último, diante de todos os 

elementos fáticos, jurídicos, técnicos e axiológicos desenvolvidos ao longo do deste 

trabalho, elaborar-se-á um juízo que poderá ser adotado em eventual julgado pela 

Suprema Corte, pautado no princípio da vedação do retrocesso socioambiental e no 

princípio da proporcionalidade. 
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2 CÓDIGO FLORESTAL BRASILEIRO: ANÁLISE HISTÓRICA E COMPARATIVA 

2.1 BREVE PERFIL HISTÓRICO DO CÓDIGO FLORESTAL BRASILEIRO 

 

As origens da legislação ambiental no Brasil remontam ao seu período colonial, 

em que a Coroa Portuguesa determinava regras jurídicas para limitar a extração de 

recursos naturais, instituindo graves sanções em casos de descumprimento1 . No 

entanto, tais comandos legais serviam apenas como uma forma de proteção aos 

interesses do reino português em manter seu monopólio sobre tais recursos, e não de 

uma legítima preocupação pela preservação da fauna e flora brasileira, posto que 

neste período a natureza ainda era considerada como um simples objeto pertencente 

ao sistema produtivo, com recursos inesgotáveis (SPAROVEK et al., 2011, p. 1). 

 Seria apenas a partir do período republicano que se iniciaria um verdadeiro 

Direito Ambiental Brasileiro, por meio da atribuição à União da competência para 

legislar sobre suas Minas e Terras (ETLZ, 2010, p. 4). Não obstante esta colocação, 

a primeira codificação ambiental seria editada somente em 1934, no governo Getúlio 

Vargas, por meio do Decreto Federal nº 23.793. O Código Florestal de 1934 foi 

responsável pela introdução de normas ambientais mais maduras, voltadas a uma 

preocupação de evitar desmatamentos ocasionados pela produção de café e de gado 

que cresciam no período - promovendo de forma desenfreada a redução de florestas 

e dos recursos naturais -, inovando ao considerar as florestas como bens de interesse 

comum e protegendo trechos de vegetação nativa localizados em margens de rios e 

nascentes (AHRENS, 2003; BRANCALION et al., 2016). 

Podemos ainda destacar nessa primeira fase da codificação florestal a presença 

de normas que garantissem uma reserva florestal mínima nas propriedades rurais (de 

ao menos 25%, segundo o art. 23 do referido decreto). Por conseguinte, o art. 4º deste 

diploma legal também inovou ao estabelecer o conceito de florestas protetoras e 

remanescentes. Segundo Eltz (2010, p. 4), as florestas protetoras teriam conceito 

similar ao instituto das Áreas de Preservação Permanente (APPs), abrangendo a 

proteção de áreas de vegetação sensível como matas ciliares, encostas, dunas, etc., 

embora o decreto não previsse as distâncias mínimas para a proteção das mesmas. 

                                                 
1  O regimento do Pau-Brasil, datado de 1605 e instituído pelo Rei Dom Filipe 3º estabelecia que 
nenhuma pessoa poderia cortar ou mandar cortar Pau-Brasil sem expressa licença real, sob punição 
com pena de morte e confisco de toda a propriedade do infrator (REGIMENTO..., 1605) 
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Já as florestas remanescentes seriam aquelas integrantes de pequenos parques ou 

bosques públicos, bem como aquelas que possuíssem espécimes preciosos de 

interesse estético ou biológico (FAYAD, 2010, p. 3). 

Entretanto, o cunho econômico permanecia presente nesta codificação, a fim 

de assegurar o fornecimento de insumos energéticos de grande importância para essa 

época como o carvão e lenha, através da permissão de substituição de matas das 

propriedades rurais para o plantio de florestas homogêneas, com vistas à utilização 

industrial (ELTZ, 2010, p. 4).  

Passados trinta anos, a próxima codificação ambiental resultaria da influência de 

movimentos ambientalistas e do crescimento do desmatamento do Brasil, sendo 

proposto em 1962 e sancionado em 1965 pela Lei Federal nº 4.771 (PRAES, 2012). 

Intitulado à época também como Novo Código Florestal, o código de 1965 “[...] aboliu 

as categorias de florestas até então previstas e instituiu as áreas de preservação 

permanente (APP). ” (FAYAD, 2010, p. 3) 

Conforme o art. 1º, § 2º, inciso II, da referida Lei, a APP possuía funções 

ecológicas e ambientais de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade 

geológica, a biodiversidade, o fluxo gênico de fauna e flora, bem como de proteger o 

solo e assegurar o bem-estar das populações humanas.  

Era uma clara evolução ao instituto das florestas protetoras e remanescentes 

presente no Código de 1934, expandindo o conceito de áreas com vegetação sensível 

e definindo os limites mínimos de proteção, conforme dispõem os arts. 2º e 3º da Lei. 

Para além disso, a área de preservação mínima nas propriedades rurais contava 

inicialmente com a margem mínima de 20% do terreno, e 50% para as propriedades 

inseridas em florestas da Amazônia (art. 16 do texto original). Posteriormente, esta 

área de proteção viria a ser formalmente denominada de Reserva Legal (RL), após a 

edição da Lei nº 7.803/89. 

O Código Florestal de 1965 também foi de suma importância para definir os 

primeiros traços da função socioambiental da propriedade, posto que os proprietários 

que não estivessem cumprindo com as determinações previstas para as APP’s e RL 

seriam penalizados com a recomposição das áreas que foram desmatadas, em 

consonância ao art. 44 do referido diploma legal. Conforme entendimento de Laureano 

e Magalhães (2011), enquanto o Código de 1934 buscava proteger as florestas contra 

a dilapidação do patrimônio florestal do país, limitando o poder dos particulares sobre 
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as propriedades imóveis rurais, o Código de 1965, por sua vez, refletia uma política 

intervencionista do Estado sobre a propriedade rural agrária na medida em determina 

que as florestas existentes no território nacional e as demais formas de vegetação são 

consideradas bens de interesso comum a todos os habitantes do País (art. 1º, da Lei 

nº 4771/65).  

Ressalta-se que, até o advento da codificação mais recente, a Lei de 1965 sofreu 

importantes alterações por meio de Medidas Provisórias, no intuito de corrigir falhas 

ou criar mais restrições para o uso da propriedade, bem como complementações por 

meio de outras leis que ampliaram e estimularam novas formas de proteção ambiental 

no país. Dentre estes acréscimos, se destaca a criação das Áreas de Proteção 

Ambiental (APA) pela Lei nº 6.902/81, que permitem o uso direto dos recursos naturais 

por ocupações humanas locais, assim como as florestas nacionais, reservas 

extrativistas e reservas de fauna, onde também são permitidas a ocupação e 

exploração dos recursos naturais (MARCONDES, 2007).  

Ato contínuo, em 1981 também foi promulgada a Lei Federal nº 6.938, que 

instituiu a Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA). Segundo Moreira (2011, p. 24), 

a PNMA desencadeou um processo de significativas transformações no ordenamento 

jurídico brasileiro ao trazer uma preocupação sistemática com a proteção ambiental, 

a exemplo da criação do Sistema Nacional do Meio Ambiente (Sisnama), 

possibilitando, conforme aponta Halfeld (2013, p. 9), um aprimoramento da legislação 

estadual no que tange à proteção de áreas ameaçadas de degradação e à 

recuperação das áreas já degradadas. Ainda para Freiria (2015), esta Lei definiu um 

conceito mais amplo de meio ambiente e de poluidor, estabeleceu a responsabilidade 

objetiva para a reparação de danos causados ao meio ambiente, e trouxe os primeiros 

instrumentos de gestão ambiental com respaldo na legislação nacional. 

Outras Leis Federais também ofereceram atualizações e complementações 

consideráveis ao texto do Código Florestal vigente à época. A Lei nº 7.511/86 

modificou o regime de reserva florestal, que anteriormente permitia o desmatamento 

integral da mata nativa, desde que fosse replantada, passando a permitir tal prática 

somente com o manejo sustentável (art. 2º, da Lei nº 7.511/86). As APPs de margens 

dos rios também contaram com o aumento de 25 metros2 com esta Lei. 

                                                 
2 O limite anteriormente permitido era de 5 metros contados a partir das margens dos rios. 



17 

 

 

Posteriormente, a Medida Provisória nº 1.511/96 introduziu no Código Florestal 

de 1965 três alterações importantes, em resposta às críticas nacionais e 

internacionais em torno da política ambiental brasileira, ineficiente na contenção da 

perda de biodiversidade: a) proibição da prática do corte-raso em 80% da área com 

cobertura florestal (sem alterar a área de Reserva Legal) 3 ; b) limitação a novas 

conversões para uso alternativo da terra, em propriedades com áreas 

subaproveitadas; e c) imposição da necessidade dos Planos de Manejo Florestal 

Sustentável de Uso Múltiplo para legitimar a exploração florestal (AHRENS, 2003, p. 

12).  

 Por sua vez, a lei nº 9.605/98, denominada de Lei de Crimes Ambientais, trouxe 

medidas reparatórias e sanções civis, administrativas e penais para danos praticados 

ao meio ambiente. Segundo Freiria (2015), até a publicação desta lei a legislação 

penal ambiental existente, por ser complexa, esparsa e assimétrica, enfrentava 

dificuldades para a sua aplicação prática. 

Por fim, a última das Medidas Provisórias que trouxe importantes modificações 

no Código Florestal de 1965 foi a MP nº 2166-67/2001, que novamente alterou os 

conceitos de RL e APP. Algumas das modificações dizem respeito ao tamanho mínimo 

da reserva legal, que passou a depender da vegetação existente e da localização da 

propriedade4 , e a possibilidade de APPs em faixa marginal dos cursos d’águas, 

mesmo que não cobertas por vegetação. Ficou permitido para as pequenas 

propriedades ou posses rurais familiares o cômputo de plantios de espécies exóticas, 

intercalados com espécies nativas, no cálculo da área de reserva legal (ELTZ, 2010, 

p.7). 

No entanto, para autores como Figuereido e Leuzinger (2001), estas alterações 

introduzidas no Código de 1965, por força de Medidas Provisórias, carecem dos 

critérios de urgência e relevância previstos na norma constitucional que autoriza a 

edição de uma MP (art. 62, da CRFB/88). Em verdade, os referidos autores apontam 

que determinadas medidas provisórias apresentam-se como verdadeiros retrocessos 

no campo de proteção ao meio ambiente, a exemplo da própria MP nº 2.166-67/2001, 

que, ao longo das suas diversas reedições, revogou a proibição de corte raso de 80% 

                                                 
3 Com a edição da MP nº 2.080/2000, houve o aumento da porcentagem de reserva legal em áreas de 
floresta para 80%. 
4 No Bioma Amazônia, o mínimo seria de 80%, enquanto que 35% no Cerrado Amazônico e 20% para 
demais regiões e biomas 
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prevista na MP nº 1.1551/96, possibilitou a recomposição da RL com espécies 

exóticas, compensação entre RL e APP, dentre outras. 

 

2.2 ORIGENS DO PROJETO DE LEI E DA EDIÇÃO DO NOVO CÓDIGO FLORESTAL 

 

A proposta inicial para a atualização e modificação do Código Florestal de 1965 

só viria a partir do final da década de 90, por meio do Projeto de Lei nº 1.876 de 1999. 

O projeto teve origem em um período de grandes discussões sobre as questões 

ambientais no Brasil e no mundo, a exemplo da Conferência Rio-92, evento realizado 

pela Organização das Nações Unidas (ONU que “promoveu uma maior 

conscientização no Brasil, quanto aos desmatamentos de suas florestas, tanto pela 

percepção da sociedade dos problemas ambientais, quanto pela pressão dos 

movimentos ambientalistas. ” (PRAES, 2012).  

Em meio a isso, o paradigma constitucional também havia sido alterado pouco 

antes, em 1988, com a nova Constituição Federal, que dedicou um capítulo específico 

sobre o meio ambiente em seu texto, instituindo no seu artigo 225, dentre outros 

avanços, o conceito de meio ambiente ecologicamente equilibrado como um direito 

fundamental pertencente a todos. Conforme salienta Eltz (2009, p. 7), a nova 

Constituição trouxe o Direito Ambiental para um patamar de direito difuso, saindo do 

âmbito do Direito das Coisas, entorno da propriedade e uso das terras, para revestir-

se de um tratamento diferenciado que prioriza o bem-estar coletivo. 

Por conseguinte, parlamentares brasileiros já justificavam desde esse período a 

necessidade de reformular o código florestal de 1965, para corrigir a insegurança 

jurídica e as demandas adicionais de recuperação geradas pelas sucessivas 

alterações na Lei Florestal ao longo dos anos. Também se defendia que a nova revisão 

deveria facilitar a regularização das propriedades que haviam descumprido a 

legislação anterior e tornar a legislação ambiental socialmente mais justa por meio da 

redução de exigências de conservação nas pequenas propriedades rurais. Por fim, os 

parlamentares justificaram a reforma do código florestal para autorizar a manutenção 

de atividades agropecuárias específicas e a instalação de infraestrutura em áreas 

legalmente protegidas (APP) para cultivos de café, banana e uva em costas íngremes 

e topos de morro, e plantações de arroz em várzeas. Em suma, ansiava-se naquele 

momento, por setores articulados do agronegócio, a criação de uma legislação com 
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regras mais claras e condizentes com a realidade do meio rural brasileiro 

(BRANCALION, 2016, p. 5). 

Não obstante, seria apenas dez anos depois, em setembro de 2009, que se 

criaria uma Comissão Especial pela Câmara dos Deputados para analisar os aspectos 

e viabilidade dos Projetos de Lei apresentados para a atualização do Código. O 

relatório viria a ser emitido quase um ano depois, em junho de 2010, pelo deputado 

federal Aldo Rebelo (PCdoB-SP), apresentando um parecer sobre o projeto de lei nº 

1.876/99, de autoria do Deputado Sérgio Carvalho (PSDB/RO) e outras onze 

iniciativas parlamentares para a alteração da legislação florestal (GARCIA, 2012). 

Conforme relata Sparovek (2011), já neste período se acirravam as discussões 

entre ruralistas, ambientalistas e a comunidade acadêmica acerca do novo código 

florestal. Os ruralistas defendiam a necessidade de expansão da produção 

agropecuária e consideram que as restrições definidas no Código Florestal nas APPs 

e Reservas Legais vão de encontro com essa pretensão de desenvolvimento e 

crescimento econômico. Por sua vez, a comunidade acadêmica, sob visão Sociedade 

Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC) e da Academia Brasileira de Ciências 

(ABC), argumenta que embora seja necessária a reformulação da legislação 

ambiental para que a mesma se adeque à situação de produção agrícola atual do 

Brasil, a revisão deve ser feita com bases científicas e técnicas, compatibilizando 

produção e conservação como pilares de um modelo de desenvolvimento que garanta 

a sustentabilidade (SILVA et al., 2011, p. 16). Os ambientalistas também entendem 

que a revisão do código pode provocar um desequilíbrio ecológico ao flexibilizar regras 

que permitam o avanço do desmatamento, o que consequentemente prejudicaria a 

própria produção agropecuária ao reduzir os recursos naturais de forma desmedida. 

Os ambientalistas e especialistas acadêmicos ainda argumentam que as terras já 

desmatadas para a produção agropecuária são suficientes para dobrar a produção 

agrícola do país, através do emprego de técnicas mais eficientes para um melhor 

aproveitamento do solo (SPAROVEK, 2011). 

Não obstante, o referido relatório da Comissão Especial trazia sugestões para a 

redução das APPs, dispensa de Reserva Legal para as pequenas propriedades ou 

posses rurais e anistia a alguns crimes ambientais (GARCIA, 2012). Neste sentido, 

Silva, Marques e Sambuichi (2016, p. 12) apontam que tais discussões foram 

motivadas pelas métricas de proteção estabelecidas na MP nº 2.166-67/2001, bem 
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como pelas multas e sanções previstas a quem violasse as normas inseridas na Lei 

de Crimes Ambientais (Lei nº 9.605/98) e no decreto que a regulamenta (Decreto nº 

6.514/2008). Estes autores também relatam que os parlamentares e ruralistas que 

reivindicavam estas alterações acreditavam que o cumprimento integral da 

codificação de 1965 tornaria a agricultura inviável no Brasil. 

Não há de se olvidar, no entanto, o fato de que a própria Comissão Especial fora 

criada sob a pressão da bancada ruralista da Câmara dos Deputados para 

efetivamente votar as modificações no Código de 1965, tendo o deputado relator 

defendido a tese de que a conservação ambiental impedia o progresso do país. Neste 

aspecto, um estudo elaborado durante sete meses por um grupo de pesquisadores 

da SBPC e da ABC sobre as mudanças do Código Florestal conclui que a maioria das 

propostas do relatório apresentado pelo deputado Aldo Rebelo não tinham base 

científica e, portanto, deviam ser rejeitadas (VALPORTO; ABREU; MONTEIRO, 2014, 

p. 3.). 

Malgrado a oposição de ambientalistas e cientistas, o relatório final com as 

propostas de revisão do código florestal viria a ser apresentado e aprovado em 25 de 

maio de 2011, na Câmara dos Deputados. Algumas das principais emendas 

aprovadas representavam retrocessos às causas ambientalistas, dentre elas: i) 

alterações na medição de faixas de APPs de margens de rio e cursos d’água; ii) 

permissão para atividades florestais, pastoreio extensivo e culturas lenhosas em APPs 

de topos de morros, áreas com altitude superior a 1.800m  e encostas; iii) admissão 

da soma de APP no cálculo de Reserva Legal; iv) compensação de áreas de reserva 

legal inseridas no mesmo bioma, sem necessidade de identidade ecológica entre as 

áreas; v) possibilidade de consolidação dos danos praticados em área de RL 

anteriores a 22 de julho de 2008, em imóveis de até quatro módulos fiscais; vi) isenção 

aos proprietários rurais das multas e demais sanções por desmatamentos anteriores 

a 22 de julho de 2008  (GARCIA, 2012). 

Essa proposta (PL da Câmara nº 30) seria encaminhada para análise no Senado 

Federal, em comissões como a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) 

e de Meio Ambiente (CMA), sendo revisada e aprovada uma nova versão do texto-

base em 06 de dezembro de 2011. Embora tenha amenizado o texto original aprovado 

pela Câmara dos Deputados, o texto revisado ainda permanecia distante de ser uma 

proposta com objetivos de proteção ao meio ambiente (PRAES, 2012, p. 6). 
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Por conseguinte, o texto revisado do Projeto de Lei nº 1876/99 retornou para a 

Câmara dos deputados para nova análise, sendo aprovado posteriormente no dia 25 

de abril de 20125, com novas alterações6. Segundo Praes (2012, p. 6), algumas das 

alterações foram relativas à manutenção dos percentuais previstos para a Reserva 

Legal no código de 1965 (80% para florestas da Amazônia, 35% do Cerrado da 

Amazônia e 20% para as demais regiões) e à possibilidade de reduzir para 50% a 

área mínima de Reserva legal em áreas florestais, desde que o respectivo Estado 

possuísse mais de 65% de seu território ocupado por Unidades de Conservação de 

natureza pública e terras indígenas homologadas. Quanto às APPs, houve redução 

dos limites protegidos, ampliando as possibilidades de desmatamento. Já a aplicação 

de multas e sanções de infrações cometidas em vegetação nativa, anteriores a 22 de 

julho de 2008, ficariam suspensas desde que o proprietário promovesse a 

recomposição de toda a vegetação desmatada. 

Por fim, o texto seguiu para a sanção da presidenta Dilma Rousseff, a qual 

realizou 12 vetos e 32 alterações no texto encaminhado7, no dia 25 de maio de 2012. 

O governo fundamentou o veto com base na preservação das florestas, na produção 

agrícola sustentável e no atendimento à questão social, seguindo as diretrizes  da não 

anistia ao desmatador, da responsabilização de todos pela recuperação ambiental, da 

preservação dos pequenos proprietários e da manutenção das definições de APP e 

RL, com vistas a recompor o texto aprovado pelo Senado antes da nova revisão pela 

Câmara dos Deputados8.  

O novo código foi publicado através da Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012, 

dispondo sobre a proteção da vegetação nativa, sendo posteriormente 

complementada por meio de Medidas Provisórias, Decretos e Leis9. A nova legislação 

                                                 
5 A votação contou com 274 votos a favor, 184 contrários e 2 abstenções. 
6 O novo texto sob relatoria do deputado federal Paulo Piau (PMDB-MG) trouxe 21 alterações, dentre 
elas a exclusão do artigo 1º do texto revisado aprovado pelo Senado, o qual, segundo Garcia (2012), 
definia uma série de princípios que caracterizavam o Código Florestal como uma lei ambiental. 
7 Quanto às alterações realizadas pelo governo, 13 foram ajustes ou adequações de conteúdo, 14 
recuperaram o texto do Senado e 5 consistiam em dispositivos novos. 
8 Conforme declaração da ex-ministra do Meio Ambiente Izabella Teixeira, em entrevista coletiva no 
Palácio do Planalto, no dia 25 de maio de 2012. Disponível em: 
<http://ultimosegundo.ig.com.br/politica/2012-05-25/ministros-anunciam-vetos-ao-novo-codigo-
florestal.html>. Acesso em: 17 jun. 2017. 
9  Lei nº 12.727/2012, derivada da Medida Provisória nº 571/2012; Decretos nº 7.839/2012 e nº 
8.235/2014 e, mais recentemente, a Lei nº 13.295/2016. 
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não contou com uma nomenclatura oficial em seu texto, mas por revogar o Código 

Florestal anterior, ficou conhecida popularmente como Novo Código Florestal. 

 

2.3 ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE A LEI Nº 12.651/2012 E O CÓDIGO 

FLORESTAL DE 1965: PRINCIPAIS CONCEITOS, ALTERAÇÕES E NOVIDADES 

INTRODUZIDAS 

 

A Lei nº 12.651/2012, apesar de ter mantido a mesma estrutura e conceitos 

elementares das Áreas de Preservação Permanente e Reserva Legal, estabeleceu 

parâmetros mais flexíveis para a métrica e enquadramento dessas áreas de proteção 

da vegetação nativa, ao mesmo tempo em que contemplou novos instrumentos de 

gestão e de regularização ambiental, que serão estudados a seguir. 

 

2.3.1 Área de Preservação Permanente (APP) 

As APPs são áreas sensíveis, essenciais para a preservação do ecossistema, 

pois estão associadas a funções ecológicas vitais como fornecimento de água, 

regulação do ciclo hidrológico e climático, estabilidade geológica e proteção do solo, 

bem como a manutenção da biodiversidade e o bem-estar das populações humanas 

(art. 3º, II da Lei nº 12.651/2012. Como exemplos de APPs estabelecidas pelo Código 

Florestal, temos: i) faixas marginais ao longo de cursos d’água; ii) área no entorno de 

nascentes, lagos e lagoas; iii) topo de morros; iv) encostas ou partes destas com 

declividade superior a 45º; v) restingas fixadoras de dunas ou estabilizadoras de 

mangue e vi) manguezais (art. 4º e incisos, da Lei nº 12.651/2012). 

Nos arts. 4º e 7º do Código também estão definidos os parâmetros da faixa de 

proteção que deverá ser preservada em cada uma dessas categorias de APPs. Neste 

ponto, ressalta-se que os limites variam conforme o tipo de APP e a demanda de 

proteção que exigem. Por exemplo, para APPs de corpos hídricos (cursos d’água, 

lagos, nascentes, dentre outros), o limite de proteção aumenta proporcionalmente com 

a largura ou superfície do corpo hídrico. Já às demais categorias de APPs, como os 

manguezais, o cálculo da zona de proteção fica a critério específico do Código10. 

                                                 
10 No exemplo utilizado, os manguezais têm sua faixa de proteção sobre toda a sua extensão (art. 4º, 

inciso VII, Lei 12.651/12). 
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As APPs não podem ter seus recursos florestais explorados economicamente, 

sendo apenas autorizada a supressão da sua vegetação nas hipóteses previstas na 

própria Lei, como aquelas de utilidade pública, interesse social ou de baixo impacto11 

(art. 8º, da Lei nº 12.651/12). 

Dentre as mudanças trazidas pelo novo Código quanto às APPs, destacam-se 

as seguintes: 

a) Mudança no parâmetro de medição de APPs: no Código Florestal anterior, 

a medição da área de proteção nas APPs de corpos hídricos se dava a 

partir do seu nível mais alto (períodos de cheia) 12 . Já a nova Lei 

estabelece o leito regular, e não o mais alto, como referência para a 

demarcação do limite da APP13. Portanto, essas áreas serão contadas a 

partir da calha do rio, desconsiderando as áreas marginais que estão 

sujeitas às inundações periódicas (várzeas), o que leva à redução da 

abrangência de proteção no entorno do corpo hídrico; 

b) Os topos de morro e montes com menos de 100 metros e inclinação 

média menor que 25º, nos termos do art. 4º, inciso IX, da Lei nº 

12.651/2012, não serão mais considerados como APPs, a exemplo de 

extensas áreas de planalto; 

c) O art. 3º, inciso VIII, da Lei nº 12.651/2012, traz um rol extenso de 

hipóteses de utilidade pública que autorizam a supressão de vegetação 

em APPs, permitindo agora a intervenção em APPs para se instalar obras 

de gestão de resíduos (lixões e aterros sanitários, por exemplo), bem 

como para a realização de competições desportivas, dentre outras 

hipóteses. Tal definição não era especificada no Código anterior, tendo 

uma redação mais restritiva quanto à autorização da intervenção14; 

d) Os reservatórios d’água artificiais que não decorram de barramento de 

cursos d’água foram excluídos do rol de APPs, bem como os reservatórios 

naturais ou artificiais inferiores a um hectare (art. 4º, §§ 1º e 4º, da Lei nº 

                                                 
11 As hipóteses de baixo impacto incluem a exploração agroflorestal e o manejo florestal sustentável 

praticados na pequena propriedade ou posse rural familiar, dentre outros exemplos. 
12 Art. 2º, alínea ‘a’, da Lei nº 4.771/1965. 
13 Art. 4º, inciso I, da Lei nº 12.651/2012. 
14  O art. 4º, da Lei nº 4.771/65: “A supressão de vegetação em área de preservação permanente 
somente poderá ser autorizada em caso de utilidade pública ou de interesse social, devidamente 
caracterizados e motivados em procedimento administrativo próprio, quando inexistir alternativa técnica 
e locacional ao empreendimento proposto. ” 
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12.651/2012), reduzindo a proteção conferida pela legislação anterior (art. 

2º, b, da Lei nº 4.771/1965). Também foram removidos os limites mínimos 

da faixa de proteção no entorno de reservatórios artificiais localizados em 

áreas urbanas ou rurais15 (art. 4º, III, da Lei nº 12.651/2012). 

 

2.3.2 Reserva Legal (RL) 

A reserva legal corresponde a uma porcentagem da área total do imóvel rural na 

qual deve ser mantida a cobertura vegetal nativa (art. 3º, inciso III, da Lei nº 

12.651/2012), a fim de conservar o equilíbrio ecológico que poderia ficar prejudicado 

com a exploração total da área. A porcentagem de área protegida varia em função do 

tipo de vegetação e da região geográfica em que o imóvel rural se localiza, sendo 

vedada qualquer tipo de exploração econômica em seu limite, à exceção do manejo 

sustentável16. 

Na região da Amazônia Legal, a faixa de reserva legal segue o mínimo de 80% 

em áreas de floresta; 35% em áreas de cerrado; e 20% em áreas de campos gerais. 

As demais regiões do país seguem o mesmo valor de 20%, independentemente do 

tipo de vegetação (art. 12 e incisos, da Lei nº 12.651/2012).  

Quanto às alterações feitas pela nova legislação, destacam-se as seguintes: 

a) Apesar de serem institutos distintos, com funções e conceitos diferentes, 

o novo Código Florestal permite expressamente o cômputo de APP no 

cálculo da porcentagem de reserva legal de uma propriedade, desde que 

preenchidos os requisitos dos incisos do art. 15, da Lei nº 12.651/2012. O 

Código de 1965 trouxe essa permissão a partir da Medida Provisória nº 

2.166-67 de 2001, porém de forma excepcional, devendo o cômputo das 

duas áreas obrigatoriamente exceder a porcentagem de RL já prevista 

legalmente (art. 16, § 6º, da Lei 4.771/1965); 

b) Propriedades de empreendimentos de abastecimento de água, 

tratamento de esgoto e de geração de energia passaram a ser isentas de 

constituírem reserva legal, bem como áreas adquiridas ou desapropriadas 

                                                 
15 A Resolução Conama nº 302/2002 fixava a faixa mínima no entorno dos reservatórios artificiais de 
30 metros em áreas urbanas consolidadas e de 100 metros em áreas rurais. 
16 Conforme o rt. 17, §1º, da Lei 12.651/2012, admite-se a exploração econômica da Reserva Legal, 
mediante manejo sustentável, com aprovação prévia pelo órgão ambiental competente. 
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para a implantação e ampliação de rodovias e ferrovias (art. 12, §§ 6º, 7º 

e 8º, da Lei nº 12.651/2012); 

c) A nova lei possibilita, em seu artigo 67, a isenção de recuperação de 

reserva legal em imóveis com extensão de até quatro módulos fiscais, que 

detinham, até 22 de julho de 2008, remanescentes de vegetação nativa 

com porcentuais inferiores ao previstos no Código; 

d) O novo Código Florestal também permite o plantio concomitante de 

espécies nativas e exóticas como forma de recomposição da reserva legal, 

e dá o direito de exploração econômica sobre essa área (art. 66, caput e 

§§ 1º e 3º, da Lei nº 12.651/2012). Este tipo de recomposição também era 

previsto no art. 44 da lei revogada, porém apenas para pequenas 

propriedades ou posses familiares, e desde que fossem árvores frutíferas, 

ornamentais ou industriais. 

 

2.3.3. Áreas de uso restrito 

Outra novidade da nova legislação são as áreas de uso restrito, que possuem 

proteção menor que as APPs, mas são sujeitas a limitações a depender da sua 

categoria. A primeira categoria é composta de pantanais e planícies pantaneiras, onde 

fica permitida a exploração sustentável e a supressão da vegetação através de 

autorização do órgão ambiental competente. Já a segunda categoria inclui áreas de 

inclinação entre 25º e 45º, onde ficam permitidos apenas o manejo florestal 

sustentável e a manutenção das atividades agrossilvipastoris (arts. 10 e 11, da Lei nº 

12.651/2012). 

 

2.3.4. Cadastro Ambiental Rural (CAR) 

O Cadastro Ambiental Rural é uma espécie de instrumento de gestão ambiental 

da propriedade rural e funciona como um registro público eletrônico gratuito e 

obrigatório para todos os imóveis rurais, sendo uma das inovações mais importantes 

do novo Código Florestal (CHIAVARI; LOPES, 2016). 

Com o objetivo de auxiliar o processo de regularização ambiental, o 

cadastramento levanta informações ambientais das propriedades e posses rurais, que 

devem informar, dentre outros quesitos, a localização de APPs, reserva legal e áreas 



26 

 

 

remanescentes de vegetação nativa inseridas no imóvel rural (art. 29, § 1º e incisos, 

da Lei nº 12.651/2012). 

Até 29 de fevereiro de 2016, cerca de 2,4 milhões de imóveis rurais continham 

registro no CAR, correspondendo a um total de 269 milhões de hectares, ou cerca de 

68% do total passível de cadastramento (BRANCALION et al., 2016, p. 5). 

Ressalta-se que a inscrição no CAR é condição obrigatória para o exercício de 

vários direitos pelo proprietário rural, como a obtenção de autorização para a 

supressão de vegetação nativa, o cômputo de APP nas áreas de reserva legal e a 

manutenção de atividades em áreas com danos ambientais consolidados, anteriores 

a 22 de julho de 2008. Destaca-se ainda, que após 31 de dezembro de 2017, todas 

as instituições financeiras só poderão conceder crédito agrícola para os imóveis rurais 

inscritos no CAR (art. 78-A, da Lei nº 12.651/2012). 

 

2.3.5. Cota de Reserva Ambiental (CRA) 

A Cota de Reserva Ambiental é um título nominativo introduzido pela nova lei, 

que representa a área com vegetação nativa no imóvel rural, seja ela existente ou em 

processo de recuperação (art. 44, da Lei nº 12.651/2012).  

O título tem a função de compensar a reserva legal de um outro imóvel que esteja 

situado no mesmo bioma (art. 48, caput e § 2º), estabelecendo assim um verdadeiro 

mercado de compra e venda de CRA. Com isso, um proprietário de imóvel rural que 

possua déficit de reserva legal em sua área pode compensá-la comprando títulos de 

quem possua, em sua propriedade, vegetação nativa acima das porcentagens legais. 

 

2.3.6. Programa de Regularização Ambiental (PRA) 

Encerrando o tema das principais novidades do novo Código Florestal, cumpre 

mencionar o art. 59, responsável por criar o Programa de Regularização Ambiental 

para as áreas que tiveram vegetação nativa suprimida até a data de 22 de julho de 

2008, possibilitando a extinção da punibilidade em crimes ambientais e a suspensão 

de sanções administrativas e multas decorrentes da supressão irregular de vegetação 

nativa nas APPs e na reserva legal dos imóveis rurais. 

É certamente uma das questões mais controvertidas trazidas pela nova lei, posto 

que inaugura uma espécie de anistia para desmatamentos ocorridos antes da data 

supracitada. Enquanto as autuações administrativas e multas anteriores a 22 de julho 
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de 2008 são suspensas aos proprietários inscritos no PRA (art. 59, § 4º), a extinção 

da punibilidade criminal depende do cumprimento de um termo de compromisso de 

regularização ambiental celebrado com o órgão ambiental competente (art. 59, § 5º, 

da Lei nº 12.651/2012).  
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3 O PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO DO RETROCESSO E O DIREITO AMBIENTAL 

CONSTITUCIONAL: CONCEITOS JURÍDICOS FUNDAMENTAIS 

 

Realizada a abordagem sobre a transformação do Código Florestal ao longo das 

décadas e apresentadas algumas das suas mais relevantes mudanças e inovações 

desde sua última atualização, faz-se necessário a exposição conceitual e crítica dos 

principais instrumentos de proteção ambiental presentes na Constituição Federal, bem 

como o chamado Princípio da Vedação do Retrocesso, perfazendo assim uma maior 

compreensão sobre as argumentações jurídicas das ações de controle de 

constitucionalidade em torno do Código Florestal - objetos de análise final deste 

trabalho. 

 

3.1 O PARÂMETRO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL ESTABELECIDO PELO ARTIGO 

225 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E O DIREITO AMBIENTAL CONSTITUCIONAL. 

 

É decerto afirmar que a Constituição Federal de 1988 foi a primeira a consagrar 

o movimento de constitucionalização do Direito Ambiental no Brasil, dando ao meio 

ambiente um verdadeiro status de direito fundamental, posto que, até as constituições 

anteriores, essa atribuição de proteção era dada unicamente pela legislação 

infraconstitucional. Com isto, a proteção ambiental passa a ser um dos principais 

objetivos e deveres do Estado, inaugurando assim a chamada dupla funcionalidade 

da proteção ambiental no ordenamento jurídico brasileiro (SARLET; 

FENSTERSEIFER, 2016, p. 122), na qual há a presença simultânea de um objetivo e 

tarefa estatal e de um direito e dever fundamental do indivíduo e da coletividade 

entorno do meio ambiente. 

O artigo 225 da Constituição Federal1 é o único dispositivo inserido no capítulo 

dedicado ao meio ambiente no texto constitucional (Capítulo VI, do Título VIII) e, por 

                                                 
1 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. 
§ 1º Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público: 
I - preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das espécies 
e ecossistemas; 
II - preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do País e fiscalizar as entidades 
dedicadas à pesquisa e manipulação de material genético; 
III - definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus componentes a serem 
especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas somente através de lei, vedada 
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conseguinte, o mais importante artigo na seara do direito ambiental constitucional, 

pois garante um conjunto de direitos subjetivos aos indivíduos e à coletividade em 

torno de um meio ambiente ecologicamente equilibrado, identificando-o como um bem 

de uso comum do povo e defendendo-o como um direito essencial à sadia qualidade 

de vida, tanto para as presentes como para as futuras gerações. 

Conforme aponta Bianchi et al. (2016, p. 6), malgrado não seja formalmente um 

direito fundamental por não estar incluído no rol do Título II da CRFB/88 (Dos Direitos 

e Garantias Fundamentais), a doutrina majoritária é pacífica no sentido de reconhecer 

que o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado goza da mesma 

fundamentalidade material de outros direitos fundamentais, em razão da sua 

importância para o desenvolvimento da sociedade e garantia a uma sadia qualidade 

de vida a todos. Para além da perspectiva nacional, é cediço que a importância desse 

direito também vem sendo reconhecida internacionalmente, através de diversos 

tratados e convenções2, compondo um verdadeiro direito humano ao meio ambiente 

(BIANCHI et al., 2016, p. 6).  

Neste mérito, o Supremo Tribunal Federal já adotou uma perspectiva que 

coaduna com o entendimento de que o direito ao meio ambiente ecologicamente 

                                                 
qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção; 
IV - exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade 
potencialmente causadora de significativa degradação do meio 
ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade; 
V - controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que 
comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente; 
VI - promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a 
preservação do meio ambiente; 
VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função 
ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais a crueldade. 
§ 2º Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado, de 
acordo com solução técnica exigida pelo órgão público competente, na forma da lei. 
§ 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.  
§ 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. 
§ 5º São indisponíveis as terras devolutas ou arrecadadas pelos Estados, por ações discriminatórias, 
necessárias à proteção dos ecossistemas naturais. 
§ 6º As usinas que operem com reator nuclear deverão ter sua localização definida em lei federal, sem 
o que não poderão ser instaladas. (CRFB/88) 
2  Mencionam-se, a título exemplificativo: o Acordo de Paris sob a Convenção-Quadro das Nações 
Unidas sobre Mudança do Clima – UNFCCC, em 2016; a ECO-92, em 1992 e o Protocolo de Kyoto, 
em 1997.  
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equilibrado pertence à terceira dimensão, isto é, a dos direitos difusos, de titularidade 

coletiva:  

A QUESTÃO DO DIREITO AO MEIO AMBIENTE ECOLOGICAMENTE 
EQUILIBRADO. DIREITO DE TERCEIRA GERAÇÃO. PRINCÍPIO DA 
SOLIDARIEDADE. O direito à integridade do meio ambiente – típico direito 
de terceira geração – constitui prerrogativa jurídica de titularidade coletiva, 
refletindo, dentro do processo de afirmação de direitos humanos, a expressão 
significativa de um poder atribuído, não a indivíduo identificado em sua 
singularidade, mas num sentido verdadeiramente mais abrangente, à própria 
coletividade social. Enquanto os direitos de primeira geração (direitos civis e 
políticos) – que compreendem as liberdades clássicas, negativas ou formais 
realçam o princípio da liberdade e os direitos de segunda geração (direitos 
econômicos, sociais e culturais) – que se identificam com as liberdades 
positivas, reais ou concretas – acentuam o princípio da igualdade, os direitos 
de terceira geração, que materializam poderes de titularidade coletiva 
atribuídos 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. (BRASIL. Supremo Tribunal Federal. 
Mandado de Segurança 22.164-0/SP. Relator Ministro Celso de Mello. DJU 
17/11/95, p. 39206. Disponível em www.stf.jus.br. Acesso em: 12/07/2017) 
 

Devido à extensão do artigo 225 em seus incisos e parágrafos, revela-se 

interessante analisa-lo sobre três conjuntos de normas diferentes, seguindo uma 

categorização elaborada por José Afonso da Silva (2013, p. 56). A primeira categoria 

diz respeito à norma matriz, aqui entendida como o direito da coletividade ao meio 

ambiente ecologicamente equilibrado, referido no caput do artigo. A segunda está 

relacionada a instrumentos de garantia da efetividade do direito previsto no caput, e 

compreendem o §1º e incisos do artigo, como por exemplo, “promover a educação 

ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a 

preservação do meio ambiente” (inciso VI, do artigo 225, da CRFB/88). Por último está 

a categoria de determinações a grupos particulares, objetos e setores específicos, 

referidos nos §§ 2º a 6º do artigo 225. 

Evidencia-se assim a complexidade contida no artigo 225 da CFRB/88, bem 

como sua importância em dispor das principais bases constituintes do direito 

ambiental brasileiro. A parte final do caput é clara em impor ao “[...] Poder Público e à 

coletividade o dever de defende-lo e preservá-lo [...]”, o que direciona o Estado a uma 

atuação em todas as esferas de sua competência – administrativa, legislativa e judicial 

– para adotar medidas de preservação e conservação ambiental. Especificamente, é 

possível listar os principais deveres fundamentais do Poder Público como sendo: i) a 

vedação de que espaços territoriais especialmente protegidos sejam utilizados de 
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forma a comprometer os atributos que justificam a sua proteção; ii) o dever de 

preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais; iii) o dever de proteger a 

diversidade e a integridade do patrimônio genético e iv) o dever de proteger a fauna e 

a flora, vedando práticas que coloquem em risco a sua função ecológica (MEDEIROS, 

2014, p. 4). 

Como reflexo dessa maior rigidez quanto à prevenção e remediação de danos 

ambientais observa-se a edição, em 1998, da Lei nº 9.605, denominada de Lei de 

Crimes Ambientais, que provisiona tipos e sanções de natureza penal a diversas 

práticas que atentam contra os princípios constitucionais de defesa e conservação do 

meio ambiente (art. 225, § 3º, CRFB/88), para além daquelas infrações civis e 

administrativas que já vinham sendo dispostas nos Códigos Florestais anteriores e 

outras legislações esparsas3. Nas palavras de Halfeld (2013, p. 6), “Assim foi que a 

Assembleia Constituinte, além de elevar ao status constitucional a proteção ao meio 

ambiente, também se preocupou com a implementação das sanções para aqueles 

que descumprissem o regramento da Lei Maior”, salientando ainda que, como solução 

encontrada pelo constituinte originário para inibir o dano ambiental através da 

aplicação de rigorosas sanções ao poluidor, o mesmo também passa a ser constituído 

de tríplice responsabilização, nas esferas penal, administrativa e civil. 

Não obstante, deve ser pontuado que a proteção ambiental conferida pela 

Constituição não se esgota no seu artigo 225, sendo mencionada, em verdade, logo 

em seus dispositivos iniciais e ao longo de outras normas pelo texto. A princípio, o 

artigo 5º, inciso LXXIII, dispõe sobre a Ação Popular, dando legitimidade a qualquer 

cidadão para interpô-la buscando anular, dentre outras questões, ato lesivo ao meio 

ambiente e ao patrimônio histórico e cultural. Mais à frente, o artigo 20, inciso II, 

estabelece como bens da União as terras devolutas indispensáveis à preservação do 

meio ambiente. Por sua vez, o artigo 21 prevê como competência da União o controle 

da qualidade das águas através do gerenciamento de recursos hídricos.  

Já o artigo 23 identifica a competência comum da União, Estados, Distrito 

Federal e Municípios com relação à proteção das paisagens naturais e o meio 

ambiente, o combate à poluição em qualquer de suas formas e, por fim, a preservação 

                                                 
3 A exemplo da Lei nº 5.197/67 (Código de Caça); Lei nº 6.453/77 (Atividade Nuclear); Lei nº 7.802/89 
(Uso de Agrotóxicos); Lei nº 6.938/81 (Lei da Política Nacional do Meio Ambiente; Lei nº 7.347/85, art. 
1º, I (Lei da Ação Civil Pública), dentre outras. 
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das florestas, da fauna e da flora. De modo semelhante, o artigo 24, incisos VI, VII e 

VIII, definem a competência concorrente dos entes públicos mencionados no artigo 

anterior para legislar sobre florestas, caça, pesca, fauna, defesa do solo e dos 

recursos naturais, bem como o controle da poluição, conservação da natureza, dentre 

outros. 

Mais adiante, o artigo 186, inciso II lista como critério de atendimento da função 

social da propriedade o uso adequado dos recursos naturais disponíveis e a 

preservação do meio ambiente pelas propriedades rurais. Por conseguinte, o artigo 

216, inciso V, insere os conjuntos urbanos e sítios de valor ecológico como patrimônio 

cultural brasileiro. 

Encerrando esta breve exposição do texto constitucional sob a ótica 

ambientalista, destaca-se aqui o artigo 170, inciso VI, que enumera como um dos 

princípios orientadores da ordem econômica e financeira a defesa do meio ambiente. 

Deste modo, o constituinte optou por adotar a linha do desenvolvimento sustentável 

como meio de alcançar o equilíbrio entre o crescimento econômico e a proteção 

ambiental, posto que a interação constante entre estes dois campos não pode se dar 

de forma desenfreada pela égide dos interesses capitalistas, sob pena de lesionar a 

sadia qualidade de vida resultante do meio ambiente preservado - garantia 

constitucional para as presentes e futuras gerações. Não é de outro modo que o 

parágrafo § 5º do artigo 173 prevê que as pessoas jurídicas e seus dirigentes serão 

igualmente responsabilizadas por danos ambientais, tanto administrativamente como 

penalmente. 

 

3.2. A VEDAÇÃO DO RETROCESSO COMO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL 

IMPLÍCITO E SUA APLICAÇÃO NA SEARA AMBIENTAL 

 

As origens do princípio da vedação do retrocesso, também chamado de princípio 

da aplicação progressiva dos direitos sociais ou princípio da proibição do retrocesso, 

remontam à jurisprudência europeia, sobretudo em julgados de Portugal e Alemanha4 

                                                 
4 Apenas como exemplo ilustrativo, destaca-se o acórdão relatado por Vital Moreira (AC 39/84), em 
julgado no Tribunal Constitucional Português, no qual a corte declarou inconstitucional o art. 17 do 
Decreto-Lei nº 254/1982, que revogava dispositivos legais que organizavam o Serviço Nacional de 
Saúde, por violação ao princípio da proibição de retrocesso social. Disponível em: 
www.tribunalconstitucional.pt. 
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(SARLET, 2008). Inclusive, é sabido que a Constituição Portuguesa contém previsão 

expressa sobre a cláusula de proibição do retrocesso5. Não obstante, evidencia-se 

também que seu conceito base já estava presente nos Pactos Internacionais de 

Direitos Humanos de 19666 , posteriormente ratificados e promulgados pelo Brasil 

através do Decreto Legislativo nº 266/91 e Decreto nº 592/92, respectivamente 

(AGOSTINHO; BREGA FILHO, 2012). 

Também é atribuído à obra de Konrad Hesse, em 1978, a sua forma embrionária, 

como teoria da irreversibilidade. Segundo Mizuta (2014), por esta teoria, haveria uma 

vinculação social do Estado diretamente com a Constituição Alemã, no tocante à 

interpretação da legislação existente e à limitação do Poder Legislativo, por exemplo. 

Desse modo, esta teoria defende a possibilidade da declaração de 

inconstitucionalidade das medidas legais regressivas que afetassem as regulações já 

existentes, consideradas então como conquistas sociais e históricas alcançadas pela 

população. 

Independente da discussão temporal e autoral quanto à sua origem, a 

compreensão do princípio da vedação do retrocesso deve ser associada à evolução 

histórica dos Direitos Fundamentais. Como afirma Duz (2006), historicamente os 

direitos fundamentais foram analisados como uma forma de proteção do indivíduo 

frente à soberania e eventuais lesões provocadas pelo Estado. Contudo, tal 

entendimento se ampliou e hoje abrange também a eficácia imediata da norma 

constitucional, uma vez que os direitos inseridos nela revelam valores mínimos à 

condição digna da pessoa humana. 

 Na perspectiva desse espírito jurídico moderno, a Constituição Federal de 1988 

deixa de ser apenas um mero texto programático, com metas a serem cumpridas, para 

trazer à tona a produção de efeitos práticos, no que diz respeito às normas e direitos 

fundamentais que possuam densidade normativa suficiente para sua concretização. 

                                                 
5 Artigo 18.3, da Constituição Portuguesa de 1976: “As leis restritivas de direitos, liberdades e garantias 
têm de revestir caráter geral e abstracto e não podem ter efeito retroactivo nem diminuir a extensão e 
o alcance do conteúdo essencial dos preceitos constitucionais. ” 
6 Art. 5º, do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos: “1. Nenhuma disposição do presente 
Pacto poderá ser interpretada no sentido de reconhecer a um Estado, grupo ou indivíduo qualquer 
direito de dedicar-se a quaisquer atividades ou praticar quaisquer atos que tenham por objetivo destruir 
os direitos ou liberdades reconhecidos no presente Pacto por ou impor-lhes limitações mais amplas do 
que aquelas nele previstas; 2. Não se admitirá qualquer restrição ou suspensão dos direitos humanos 
fundamentais reconhecidos ou vigentes em qualquer Estado-parte no presente Pacto em virtude de 
leis, convenções, regulamentos ou costumes, sob pretexto de que o presente Pacto não os reconheça 
ou os reconheça em menor grau. ” 
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Em sequência, Duz (2006) aponta que os direitos fundamentais trazem consigo uma 

série de efeitos, dentre eles: i) a revogação dos atos anteriores incompatíveis com o 

texto expresso; ii) a obrigação do legislador de produzir normas de acordo com a 

essência dos valores fundamentais e, finalmente, iii) a proibição ao retrocesso como 

forma de demonstração do direito de defesa amparado pelo legislador. 

Neste sentido, colabora a lição de J. J. Gomes Canotilho (2003 apud CARVALHO; 

COSTA, 2010, p. 31), para o qual os direitos fundamentais são, ao mesmo tempo, 

direitos subjetivos a determinadas prestações estatais e uma garantia institucional do 

Estado de Direito. Essa garantia significa que, uma vez adquiridos e concretizados na 

órbita infraconstitucional, não podem ser reduzidos ou suprimidos por disponibilidade 

do legislador ou por medidas estatais, sob pena de ameaçar ou violar o padrão das 

prestações e garantias já alcançadas e, com isso, o princípio da proteção da confiança 

entre o sujeito de direito (cidadão) e o prestador da garantia (Estado). A liberdade do 

legislador, portanto, tem como limite o núcleo essencial dos direitos fundamentais já 

realizados e efetivados, sendo inconstitucionais aquelas medidas legislativas que as 

anulem ou revoguem, sem oferecer qualquer via alternativa ou compensatória. 

Em outras palavras, significa afirmar que o princípio da vedação do retrocesso 

implica numa proibição na revisão do ordenamento jurídico (incluindo a jurisprudência) 

em direção a retrocessos, diante do nível de proteção já conquistado. Por esse motivo, 

pode-se dizer que as normas constitucionais estabelecem, ao menos implicitamente, 

limites negativos para os poderes públicos, posto que quaisquer normas que 

contrariem o texto constitucional terão, sob a perspectiva jurídica, uma mácula 

material de inconstitucionalidade. Assim, como ressaltam Laurindo e Gaio (2014, p. 

3), a proibição do retrocesso caracteriza-se como uma garantia de proteção dos 

direitos fundamentais (e da própria dignidade da pessoa humana) contra a atuação 

desenfreada do legislador em medidas que ameacem os níveis de garantias e tutelas 

dos direitos já existentes. 

Em verdade, consoante pensamento de Sarlet e Fensterseifer (2012, 154), 

entende-se que a garantia constitucional da proibição do retrocesso contemplaria dois 

conteúdos normativos complementares: em primeiro, impõe-se ao Estado a obrigação 

de não piorar as condições normativas hoje existentes no ordenamento jurídico; em 

segundo, também é imperativo, especialmente no que tange ao contexto da proteção 

ambiental, uma obrigação de aprimorar tais condições normativas (e fáticas) já 
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estabelecidas, em direção a uma realidade de vida digna e saudável (aqui 

especificamente no contexto de um meio ambiente ecologicamente equilibrado) mais 

favorável ao gozo do indivíduo e da coletividade.  

Para Rothenburg (2012, p. 248), a dimensão negativa do princípio da vedação 

do retrocesso na seara ambiental é evidente, pois visa proteger o meio ambiente 

contra ameaças ou agressões que atinjam o nível atual de proteção jurídica conferido; 

enquanto que a dimensão positiva do referido princípio vai no sentido de promover o 

direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, por meio da 

criação de condições ambientais adequadas. Segundo o autor, esta dimensão positiva 

vai além de evitar medidas lesivas ao meio ambiente, simplesmente ao adotar uma 

postura de contenção pelo legislador, mas busca efetivamente fornecer novas 

soluções e alternativas viáveis (como o incentivo pelo governo à substituição de 

combustíveis mais poluentes) que auxiliem na concretização do equilíbrio ecológico 

almejado. 

Por isso que, malgrado a Constituição brasileira não contenha redação expressa 

quanto à existência do princípio da vedação do retrocesso, o mesmo deve ser tratado 

como implicitamente integrado ao conteúdo material dos direitos fundamentais e 

sociais contidos nas normas constitucionais. É dizer, o princípio da vedação do 

retrocesso surge da interpretação do próprio conteúdo material dos direitos inseridos 

no texto constitucional. Novamente nas palavras de Sarlet e Fernsterseifer (2012, p. 

150), negar o reconhecimento ao princípio da vedação do retrocesso significaria 

admitir que os órgãos legislativos e o poder público em geral teriam o poder de tomar 

suas decisões arbitrariamente, mesmo que em flagrante desrespeito à vontade 

expressa do Constituinte e, por conseguinte, aos direitos fundamentais e às normas 

constitucionais como um todo. Segundo lição do ambientalista francês Michel Prieur: 

Esse seria um princípio constitucional implícito, que se impõe ao legislador 
em nome da garantia constitucional dos direitos adquiridos, do princípio 
constitucional de segurança jurídica, do princípio da dignidade da pessoa 
humana e, finalmente, em nome do princípio de efetividade máxima dos 
direitos fundamentais (nos termos do artigo 5º, § 1º, da Constituição brasileira 
de 1988). (PRIEUR, 2012, p. 32) 

 

Ainda ressalta Prieur (2012, p. 44) que o princípio da vedação do retrocesso em 

matéria ambiental não é um obstáculo à evolução do Direito, pois não constitui uma 

verdadeira intangibilidade, um congelamento da lei, na medida em que as descobertas 
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científicas e progressos tecnológicos fazem com que os limites de não regressão 

estejam em constante mutação.  

Não de outra maneira foram previstas as cláusulas pétreas, que proíbem a 

abolição de diversos direitos constitucionais fundamentais, dentre eles, os direitos e 

garantias individuais (art. 60, § 4º, inciso IV, da CFRB/88). Agostinho e Brega Filho 

(2012) consideram que, de forma explicita, o constituinte previu a vedação da reforma 

constitucional que implicasse retrocesso em tais matérias inseridas no artigo 60, § 4º, 

em clara tentativa de preservar as conquistas que representavam, à época, um 

avanço social significativo e o início de uma trajetória em direção à sua efetividade. 

Mesmo que o legislador não tenha dedicado expressamente um dos incisos das 

cláusulas pétreas ao direito ambiental, há de se entender que este esteja inserido 

implicitamente no conjunto dos direitos e garantias individuais, do mesmo modo que 

inúmeros outros direitos extraídos de diversas normas constitucionais, como o direito 

à liberdade de expressão, ao salário mínimo, etc. Desse modo, entende Prieur (2012, 

p. 31) que, por meio desta cláusula de intangibilidade constitucional, restou 

claramente admitido pela CRFB/88 que a proteção constitucional do meio ambiente 

integra os direitos adquiridos qualificados de pétreos, não admitindo qualquer revisão 

prejudicial quanto ao seu conteúdo normativo. 

Assim é que, no primeiro julgado levado ao STF após a promulgação da 

Constituição de 1988 (ADIN nº 939-7/DF), a Suprema Corte reconheceu como 

garantia individual ao contribuinte o princípio da anterioridade previsto no artigo 150, 

inciso III, alínea b, da CRFB/88, dispositivo que não está incluso no rol de garantias 

do artigo 5º, da Lei Maior (STF, 1993). Mais recentemente, o princípio foi mencionado 

em voto vencido lavrado pelo Ministro Celso de Mello, em julgamento de Agravo 

Regimental no Recurso Extraordinário nº 639337/SP, entendendo que “O princípio da 

proibição do retrocesso impede, em tema de direitos fundamentais de caráter social, 

que sejam desconstituídas as conquistas já alcançadas pelo cidadão ou pela 

formação social em que ele vive” (STF, 2011). 

 Têm-se, portanto, que a roupagem formal de direito fundamental pelo texto 

constitucional não é requisito para a sua contemplação pelo princípio da proibição do 

retrocesso. Autores como Agostinho e Brega Filho (2012, p. 8) entendem assim que 

os direitos fundamentais não podem ser tratados sob regimes jurídicos diferentes, na 

medida em que os direitos individuais, sociais e difusos merecem o mesmo status 
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jurídico, de modo que, se se aplica o princípio da vedação ao retrocesso ao direito à 

vida ou ao direito à irredutibilidade do salário, não há razão para a sua não aplicação 

em relação ao direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. 

Neste aspecto, conforme visto no tópico anterior, o próprio texto constitucional 

do artigo 225, em sua integridade, é expresso ao atribuir ao Estado (e, por conseguinte, 

à coletividade) o dever de proteger o meio ambiente, através de suas múltiplas 

competências e funções, assegurando assim o acesso efetivo a todos sobre o direito 

fundamental a um meio ambiente ecologicamente equilibrado.  

Conforme explica o jurista ambiental Herman Benjamin (2012, p. 66), no texto 

constitucional a proteção do meio ambiente se organiza em torno de núcleos jurídicos 

duros, que rejeitam ser ignorados ou infringidos quer seja pelo legislador, pelo 

administrador ou por um juiz. São autênticos imperativos jurídico-ambientais mínimos, 

como os deveres de preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais, 

preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do País, e proteger a 

fauna e flora, dentre outros elementos contidos no art. 225 da Constituição. Na 

continuidade do seu raciocínio, Benjamin (2012) entende que a proibição de 

retrocesso se transformou em um princípio geral do direito ambiental, conforme as 

diretrizes incumbidas ao Poder Público pelo § 1º do artigo 225, a serem invocadas na 

avaliação da legitimidade de iniciativa legislativas que visem a reduzir o patamar de 

tutela já alcançado, em peculiar no que diz respeito a: a) processos ecológicos 

essenciais; b) ecossistemas frágeis ou à beira do colapso e c) espécies ameaçadas 

de extinção. 

Seguindo esta linha de pensamento, há autores como Ayala (2012, p. 223-228) 

que defendem a construção de um mínimo ecológico de existência como uma espécie 

de proteção a uma zona existencial que deve ser mantida e reproduzida. É, igualmente, 

um mínimo que não se encontra sujeito a iniciativas revisórias próprias do exercício 

das prerrogativas conferidas ao Poder Legislativo. Para isso, Ayala sustenta que, se 

a coletividade possui o dever de defender e assegurar que seus comportamentos não 

degradem a qualidade de vida de um bem indivisível e passível de afetar o bem-estar 

de todos, cabe ao Estado, por sua vez, assegurar que esta qualidade não seja 

degradada por deficiência, ausência ou insuficiência de proteção normativa. Em 

outras palavras, é possível conceber a noção de mínimo ecológico de existência como 

resultado entre o exercício da iniciativa estatal e dos particulares, objetivando em 
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conjunto assegurar a proteção de níveis satisfatórios da qualidade dos recursos 

naturais, que sejam indispensáveis para proporcionar uma realidade existencial digna 

ao homem. 

Por conseguinte, apesar do princípio da não regressão já ter sido admitido pela 

jurisprudência brasileira no âmbito dos direitos sociais 7 , há registro de julgados, 

embora escassos, com o alinhamento da aplicação do princípio da vedação ao 

retrocesso na seara dos direitos ambientais. A exemplo, em dezembro de 2002, o 

Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul anulou uma modificação na constituição 

daquele estado por considerá-la como retrocesso ecológico, pois permitia a queima 

dos campos como técnica de limpeza agrícola (TJRS, 2013). 

O Superior Tribunal de Justiça (2010a), em julgado relativamente recente, 

reconheceu expressamente a proibição do retrocesso como princípio geral do Direito 

Ambiental. Em outro caso (2010b), entendeu o princípio da vedação do retrocesso 

como “garantia de que os avanços urbanístico-ambientais conquistados no passado 

não serão diluídos, destruídos ou negados pela geração atual ou pelas seguintes” 

(BENJAMIN, 2012). 

No STF (2009), a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4252, interposta pelo 

Procurador-Geral da República, impugnou diversos dispositivos do Código Estadual 

do Meio Ambiente do estado de Santa Catarina (Lei nº 14.675/2009) que traziam 

redução aos níveis de proteção já estabelecidos em legislação federal, sendo a 

violação ao princípio da vedação ao retrocesso um dos argumentos utilizados na ação. 

Todavia, embora consolidado pela doutrina, é de se reconhecer que a sua 

aplicação no âmbito jurisprudencial ainda é tímida, sobretudo considerando que, até 

o momento, o tema (em direito ambiental) ainda não foi razão de decidir expressa em 

julgados do STF, não obstante, como já exposto, que a Suprema Corte tenha utilizado 

do princípio em relação a outros temas fora da esfera ambiental, como matérias 

previdenciárias e trabalhistas8. 

Cabe mencionar que, como provável razão desta dificuldade da aceitação do 

princípio no âmbito jurisprudencial - para além da falta de previsão expressa no texto 

                                                 
7  Destacam-se os seguintes julgados: Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, julgamento em 
18/12/2008, processo nº 7002162254; Tribunal de Justiça de São Paulo, julgamento em 25/08/2009, 
processo nº 5878524400; Supremo Tribunal Federal, julgamento em 23/08/2011, Agravo Regimento no 
REx com Agravo nº 639.337/SP. 
8 A exemplo, constam os julgados da ADI nº 3.104/DF; ADI nº 3.105-8/DF; ADI nº 3.128-7/DF e o MS nº 

24.875-1/DF. Disponíveis em: www.stf.jus.br.  
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constitucional -, está, sem dúvidas, a questão de como aplicar o princípio da vedação 

ao retrocesso em limites justos de proporcionalidade. O Ministro Gilmar Mendes, em 

voto lavrado no julgamento da Medida Cautelar na ADI nº 4543-MC/DF, pronunciou 

que, até mesmo no âmbito dos direitos sociais, essa garantia não tem caráter absoluto, 

servindo mais como um auxílio hermenêutica ou recomendação, sob pena de se criar 

um novo parâmetro de controle de constitucionalidade, ao lado daqueles que já são 

efetivamente positivados (STF, 2013). 

De todo modo, percebe-se, por meio desta exposição, que as diversas opiniões 

de doutrinadores e juristas aqui colecionados apontam, ao menos, para o 

reconhecimento incipiente de um princípio da vedação ao retrocesso não limitado aos 

direitos fundamentais sociais, mas também àqueles de cunho ecológico, formando 

assim o que se pode chamar de princípio da vedação ao retrocesso socioambiental. 
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4 AS AÇÕES DE CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE NO SUPREMO 

TRIBUNAL FEDERAL EM FACE DA LEI Nº 12.651/2012: ANÁLISE DAS NORMAS 

IMPUGNADAS 

 

A exposição até aqui elaborada visou esclarecer os principais conceitos jurídicos 

fundamentais em torno da discussão da (in)constitucionalidade do Novo Código 

Florestal, desde o desenvolvimento histórico do código florestal na legislação pátria e 

seus principais institutos, bem como um estudo doutrinário e jurisprudencial acerca do 

princípio da vedação ao retrocesso - argumento jurídico de destaque nas ações 

diretas de inconstitucionalidade protagonizadas pela Procuradoria Geral da República 

e por partidos políticos.  

Em último capítulo deste trabalho, as referidas ações de controle de 

constitucionalidade (ADIs e ADC), em trâmite no STF, terão seus fundamentos fáticos 

e jurídicos analisados em conformidade com o já exposto, com o objetivo máximo de 

compreender os pontos de inconstitucionalidade levantados na Lei nº 12.651/2012 e 

ressaltar a relevância do princípio da vedação ao retrocesso para um julgado acertado 

e proporcional pela Suprema Corte sobre o tema, que não retraia em permissão de 

retrocessos na legislação ambiental consolidada, nem tampouco descaracterize as 

modernizações necessárias na convivência entre o meio ambiente ecologicamente 

equilibrado e a ordem econômica. 

Por critério metodológico, optou-se pela análise em primeiro momento das ADIs 

interpostas pelo Procurador-Geral da República (ADIs nsº 4.901, 4.902 e 4.903), 

partindo em seguida para a ADI nº 4.937 e, logo após, a ADC nº 42 - ambas ajuizadas 

por partidos políticos distintos -, encerrando, por conseguinte, com uma análise sobre 

os incidentes de inconstitucionalidade na esfera infraconstitucional.  

 

4.1 ADI E ADC COMO AÇÕES DE CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. 

BREVES APONTAMENTOS. 

 

Antes de adentrar a fundo na abordagem das ações de controle de 

constitucionalidade em face da Lei nº 12.651/2012, faz-se prudente uma breve revisão 

sobre o conceito e funções dos dois tipos de ações que serão aqui especificamente 

estudadas. 
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A primeira delas diz respeito à Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI), 

instituída pela Emenda Constitucional nº 16 de 1965, sendo uma forma de controle de 

constitucionalidade concentrado, posto que é realizado por um órgão judicial 

específico. Portanto, em se tratando de leis ou atos normativos federais ou estaduais 

que contrariem a Constituição Federal, é de competência exclusiva do Supremo 

Tribunal Federal declarar a sua inconstitucionalidade. Em contrapartida, quando o 

confronto é arguido entre leis locais e uma Constituição estadual, a competência de 

aferição da inconstitucionalidade caberá ao Tribunal de Justiça respectivo do estado 

(VALPORTO; ABREU; MONTEIRO, 2014, p. 4). 

 A ADI tem como finalidade defender a supremacia da Constituição Federal (ou 

estadual) contra lei ou ato normativo que está a supostamente ferir o texto 

constitucional. Desse modo, visa declarar a inconstitucionalidade parcial ou total da 

lei, seja por vício formal (relativo a vício no processo de criação/formalização daquela 

lei) ou material (relativo a vício contido no próprio conteúdo da lei). 

A Ação Direta de Constitucionalidade (ADC), por sua vez, foi criada pela Emenda 

Constitucional nº 3 de 1993 e tem como finalidade dar segurança ao ordenamento 

jurídico, confirmando a constitucionalidade de uma lei frente a Constituição Federal. 

É também uma ação de controle concentrado de competência do STF, quando se trata 

de lei ou ato normativo federal em face da CRFB/88. No entanto, diferente da ADI, é 

um requisito indispensável para fins de ajuizamento de uma ADC a existência de 

controvérsia judicial relevante sobre o tema (art. 14, inciso III, Lei nº 9.868/99). 

Ressalta-se, por fim, que tanto a ADI como a ADC são exemplos de ações 

abstratas, em que a análise da lei ou ato normativo é feita em tese, sem vinculação a 

uma situação concreta, porquanto alcançam questões que abrangem o direito de uma 

coletividade, e não de um direito individual ou limitado às partes processuais. Tutela-

se, portanto, a ordem constitucional - daí que os autores legitimados a propor estas 

ações (art. 103, incisos I a IX, CRFB/88) não alegam a existência de lesão a direito 

próprio, mas atuam como representantes do interesse público e na defesa da 

Constituição e rigidez do ordenamento jurídico (VALPORTO; ABREU; MONTEIRO, 

2014, p. 4). 

 

4.2 AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 4.901. 
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Em 18 de janeiro de 2013, foram ajuizadas pela Procuradoria Geral da República 

três Ações Diretas de Inconstitucionalidade em face da Lei nº 12.651/2012. A ADI nº 

4.901, objeto desta primeira análise, pugna pela inconstitucionalidade de alguns 

artigos do novo Código Florestal, incluindo modificações feitas nele através da Lei nº 

12.727 de 17 de outubro de 2012, decorrente da Medida Provisória nº 571/2012. 

Os dispositivos os quais se pede a concessão de medida cautelar para a 

suspensão da sua eficácia e posterior declaração de inconstitucionalidade são, ao 

todo, 15 (quinze): o art. 12, §§ 4º, 5º, 6º, 7º, 8º; art. 13, § 1º; art. 15; art. 28; art. 48, § 

2º; art. 66, §§ 3º, 5º, incisos I, III, IV e § 6º e art. 68. Todos estes dispositivos tratam 

especificamente de matéria relacionada à Reserva Legal - instituto que visa garantir a 

um percentual mínimo de preservação florestal nas propriedades rurais do Brasil. 

A argumentação jurídica desta ação está pautada, sobretudo, em defesa aos 

artigos 186, I e II, e 225, ambos da CRFB/88. Como visto em tópicos anteriores, estes 

são, respectivamente, os dispositivos que tratam da defesa do meio ambiente como 

princípio da ordem econômica e o que garante o direito fundamental ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, bem como estabelece os deveres de proteção ecológica 

incumbidos ao Poder Público e aos particulares. 

Para embasar junto à argumentação jurídica, a petição inicial comenta sobre os 

estudos técnicos produzidos pela Academia Brasileira de Ciência e pela Sociedade 

Brasileira para o Progresso Científico - elaborados quando da tramitação do Projeto 

de Lei do Novo Código Florestal na Câmara dos Deputados -  destacando os impactos 

negativos da redução de APPs e de RL, como a extinção de espécies de plantas e 

animais, aumento da emissão de CO2, a redução de serviços ecossistêmicos 

(controle de pragas, polinização de plantas, proteção de recursos hídricos), o 

assoreamento de rios, reservatórios e portos com impacto no abastecimento de água, 

dentre outros (SILVA et al., 2011, p. 43).  

Por conseguinte, é no parágrafo 45 da peça exordial que surge a primeira 

menção ao princípio da vedação do retrocesso como forma de estabelecer um padrão 

de proteção ambiental que está a ser diminuído pelas normas impugnadas e, 

consequentemente, violando “o núcleo fundamental do direito ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, negando-lhe vigência e retirando sua força normativa” 

(MPF, 2013a, p.12). 
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Findo esta argumentação jurídica inicial, as inconstitucionalidades dos 

dispositivos impugnados passam a ser discutidas especificamente, sendo elas: 

a) Inconstitucionalidade da redução da reserva legal em virtude da existência de 

terras indígenas e unidades de conservação no território municipal (art. 12, §§ 4º e 5º): 

ficou permitido que o poder público reduzisse a área de Reserva Legal de imóveis 

situados em área de florestas na Amazônia Legal de 80% (oitenta por cento) para até 

50% (cinquenta por cento), nos casos em que o Município em que se encontrem tiver 

mais de 50% da sua área ocupada por Unidades de Conservação (UC) e terras 

indígenas. A exceção também se aplica aos estados que tiverem Zoneamento 

Ecológico Econômico (ZEE)1 aprovado e mais de 65% (sessenta e cinco por cento) 

do seu território ocupados por UC e terras indígenas. As inconstitucionalidades dessas 

previsões legais dizem respeito à redução do padrão de proteção previsto para as 

Reservas Legais, posto que esta possui finalidade ecológica distinta das UC2 . O 

mesmo se aplica às terras indígenas, em que “a finalidade de sua instituição não é, 

ao menos de forma primária, a proteção ambiental, mas sim, o reconhecimento de 

direitos territoriais dos povos indígenas” (ibidem, p. 16). Desse modo, a equiparação 

e sobreposição destes diferentes institutos de proteção ambiental (e cultural) apenas 

fragiliza o dever fundamental do Poder Público de “preservar e restaurar os processos 

ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas” (art. 

225, § 1º, I, CRFB/88); 

b) Inconstitucionalidade da dispensa de reserva legal em empreendimentos de 

abastecimento público de água e tratamento de esgoto (art. 12, § 6º), bem como por 

detentores de concessão, permissão ou autorização para explorar energia elétrica (art. 

12, § 7º) e em áreas adquiridas ou desapropriadas com o objetivo de implantação e 

                                                 
1Definição dada pelo art. 2º do Decreto nº 4.297/2002: “O ZEE, instrumento de organização do território 
a ser obrigatoriamente seguido na implantação de planos, obras e atividades públicas e privadas, 
estabelece medidas e padrões de proteção ambiental destinados a assegurar a qualidade ambiental, 
dos recursos hídricos e do solo e a conservação da biodiversidade, garantindo o desenvolvimento 
sustentável e a melhoria das condições de vida da população”. 
2 Conforme o art. 3º, III, da Lei nº 12.651/2012: “Reserva Legal: área localizada no interior de uma 
propriedade ou posse rural, delimitada nos termos do art. 12, com a função de assegurar o uso 
econômico de modo sustentável dos recursos naturais do imóvel rural, auxiliar a conservação e a 
reabilitação dos processos ecológicos e promover a conservação da biodiversidade, bem como o abrigo 
e a proteção de fauna silvestre e da flora nativa”; e art. 2º, I, da Lei nº 9.985/2000: “Unidade de 
conservação: espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo as águas jurisdicionais, com 
características naturais relevantes, legalmente instituído pelo Poder Público, com objetivos de 
conservação e limites definidos, sob regime especial de administração, ao qual se aplicam garantias 
adequadas de proteção”. 
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ampliação de rodovias e ferrovias (art. 12, § 8º): a lesividade dessa inovação trazida 

pela Código de 2012 corresponde novamente a uma diminuição das funções 

ecossistêmicas da reserva legal nos imóveis rurais. Sem qualquer justificativa ou 

compensação ambiental expressa na lei, se permitirá a dispensa integral da reserva 

legal nos casos supracitados, em clara violação ao preceito constitucional da função 

social da propriedade e à reparação dos danos causados pelas condutas lesivas ao 

meio ambiente (art. 225, §3º, da CRFB/88); 

c) Inconstitucionalidade da permissão de instituição de servidão ambiental3, nos 

termos do art. 13, § 1º4: o dispositivo contestado pela PGR permite que, no caso do 

poder público reduzir a RL de imóveis situados em área de floresta localizados na 

Amazônia Legal para até 50% da propriedade (conforme indicação do ZEE estadual), 

o proprietário ou possuidor de imóvel rural que mantiver área de reserva legal superior 

aos novos percentuais exigidos poderá instituir servidão ambiental e CRA (Cota de 

Reserva Ambiental) sobre a área excedente. A inconstitucionalidade aqui levantada 

diz respeito novamente à redução das áreas de reserva legal, pois essa área 

excedente poderá vir a ser instituída pelo regime de servidão ambiental e ser utilizada 

como compensação da reserva legal de outra propriedade por meio do CRA. Ou seja, 

embora o inciso I do art. 13 apenas permite a redução da reserva legal para fins de 

regularização, o proprietário com área de reserva legal excedente à determinada pela 

redução poderá instituir a servidão ambiental nesta parcela e reduzir a área de reserva 

legal de outras propriedades com áreas de RL não excedentes, fragilizando o 

equilíbrio ecossistêmico; 

d) Do cômputo de áreas de preservação permanente no percentual de reserva 

legal (art. 15): como visto em capítulo anterior, um dos temas mais polêmicos 

suscitados com a promulgação da nova legislação foi a autorização para cômputo de 

                                                 
3 O art. 9º-A da Lei nº 6.938/81, com redação alterada pela Lei nº 12.651/2012, conceitua a servidão 
ambiental como direito do proprietário ou possuidor de imóvel limitar o uso de toda ou parte de sua 
propriedade para preservá-la, vedando sua exploração e uso. 
4  Art. 13, da Lei nº 12.651/2012: “Quando indicado pelo Zoneamento Ecológico-Econômico - ZEE 
estadual, realizado segundo metodologia unificada, o poder público federal poderá: I - reduzir, 
exclusivamente para fins de regularização, mediante recomposição, regeneração ou compensação da 
Reserva Legal de imóveis com área rural consolidada, situados em área de floresta localizada na 
Amazônia Legal, para até 50% (cinquenta por cento) da propriedade, excluídas as áreas prioritárias 
para conservação da biodiversidade e dos recursos hídricos e os corredores ecológicos; [...] § 1o  No 
caso previsto no inciso I do caput, o proprietário ou possuidor de imóvel rural que mantiver Reserva 
Legal conservada e averbada em área superior aos percentuais exigidos no referido inciso poderá 
instituir servidão ambiental sobre a área excedente, nos termos da Lei no 6.938, de 31 de agosto de 
1981, e Cota de Reserva Ambiental”. 
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APP no percentual de reserva legal. Conforme explana Silva et al. (2011, p. 82), o 

Código de 1965 permitia esse cômputo como exceção à regra geral (art. 16, § 6º, da 

Lei nº 4.771/65); o novo texto, no entanto, comtempla essa possibilidade como uma 

nova regra geral, condicionada a alguns pré-requisitos5. O problema gira em torno da 

eventual substituição de área de RL por APP, pois uma propriedade que mantenha 10% 

(dez por cento) de APP poderá satisfazer um limite de 20% (vinte por cento) de RL 

apenas incluindo mais 10% de RL; ou ainda, caso tenha 20% de APP, ficará isento de 

constituir reserva legal. Assim, para a PGR, tal mecanismo acaba por descaracterizar 

o regime de proteção específico das reservas legais e leva a uma confusão indevida 

entre os dois institutos de proteção ambiental, uma vez que as APPs protegem áreas 

mais frágeis (como as sujeitas a risco de erosão do solo) e estratégicas (como as que 

que servem para recarga de aquífero), preenchendo também um importante papel de 

conservação da biodiversidade; enquanto as RLs representam um instrumento 

adicional que amplia a variedade de ecossistemas e espécies nativas preservadas 

(idem, ibidem, p. 48). São, portanto, áreas complementares, e não substitutivas umas 

das outras; 

e) Necessidade de conferir interpretação ao art. 28 em conformidade com a 

Constituição: o artigo 37-A do Código Florestal de 1965 vedava a conversão de 

floresta para uso alternativo na propriedade rural que possuísse área desmatada, 

quando fosse verificado que a referida área encontrava-se abandonada, subutilizada 

ou utilizada de forma inadequada. Com isso, a regra visava proibir o desmatamento 

com o objetivo único de utilização de material lenhoso para produção de carvão, sem 

que houvesse uma preocupação adequada com a destinação do solo para 

aproveitamento futuro (MPF, 2013a, p. 21). O art. 28, do novo código florestal, reduziu 

o texto da regulamentação anterior e fez proibir apenas a conversão de vegetação 

nativa para uso alternativo do solo para o imóvel rural que possuir área abandonada. 

A PGR observa, no entanto, que a definição de área abandonada foi suprimida com a 

tramitação da Medida Provisória nº 571/2012 (convertida na Lei nº 12.727/2012). 

                                                 
5 Art. 15, da Lei nº 12.651/2012: “Será admitido o cômputo das Áreas de Preservação Permanente no 
cálculo do percentual da Reserva Legal do imóvel, desde que: I - o benefício previsto neste artigo não 
implique a conversão de novas áreas para o uso alternativo do solo; II - a área a ser computada esteja 
conservada ou em processo de recuperação, conforme comprovação do proprietário ao órgão estadual 
integrante do Sisnama; e III – o proprietário ou possuidor tenha requerido inclusão do imóvel no 
Cadastro Ambiental Rural - CAR, nos termos desta Lei”. 
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Originalmente, o art. 28 incluía a previsão explícita de vedação de desmatamentos em 

áreas subutilizadas ou utilizadas de forma inadequada. Desse modo, sustenta-se que 

houve, invariavelmente, uma redução da proteção prevista no dispositivo equivalente 

do código anterior. Pugna a PGR que a interpretação de área abandonada deve ser 

dada em conformidade com a Constituição, nos termos dos §§ 3º e 4º, do art. 6º, da 

Lei nº 8.629/1993 (que regula dispositivos constitucionais relativos à reforma agrária)6; 

f) Da permissão do plantio de espécies exóticas para recomposição da reserva 

legal (art. 66, § 3º): na legislação anterior (art. 44, inciso I, Lei nº 4.771/1965) era 

devido ao proprietário ou possuidor de imóvel rural com área de RL inferior ao 

estabelecido legalmente adotar medidas de recomposição como o plantio de espécies 

nativas e, temporariamente, de espécies exóticas (§ 2º do referido artigo). A nova regra 

do art. 66, § 3º, da Lei nº 12.651/2012, por sua vez, permite o plantio intercalado de 

espécies nativas e exóticas, de forma permanente, possibilitando ainda a exploração 

econômica da área recomposta (§ 4º) 7 . Argumenta-se que a modificação fere 

diretamente a determinação constitucional que veda a utilização de espaços 

territoriais especialmente protegidos (APP e RL, por exemplo) de forma que 

comprometa os atributos que justifiquem a sua proteção (art. 225, § 1º, III, da 

CRFB/88). Além disso, conforme aponta o estudo da SBPC e ABC (SILVA et al.  2011, 

p. 13), “[...] o uso de espécies exóticas [nas RLs] compromete sua função de 

conservação da biodiversidade e não assegura a restauração de suas funções 

ecológicas e dos serviços ecossistêmicos”, reiterando ainda que “o uso de espécies 

exóticas pode ser admitido, mas na condição de pioneiras [...]”, conforme se dava na 

legislação revogada. Por último, a permissão da exploração econômica da RL 

recomposta nos termos do referido artigo é vaga e possibilitaria que RLs recompostas 

                                                 
6 Art. 6º, da Lei nº 8.629/93: Considera-se propriedade produtiva aquela que, explorada econômica e 
racionalmente, atinge, simultaneamente, graus de utilização da terra e de eficiência na exploração, 
segundo índices fixados pelo órgão federal competente.  
7 Art. 66, da Lei nº 12.651/2012:  “O proprietário ou possuidor de imóvel rural que detinha, em 22 de 
julho de 2008, área de Reserva Legal em extensão inferior ao estabelecido no art. 12, poderá 
regularizar sua situação, independentemente da adesão ao PRA, adotando as seguintes alternativas, 
isolada ou conjuntamente: I - recompor a Reserva Legal; [...]  § 3o  A recomposição de que trata o inciso 
I do caput poderá ser realizada mediante o plantio intercalado de espécies nativas com exóticas ou 
frutíferas, em sistema agroflorestal, observados os seguintes parâmetros: I - o plantio de espécies 
exóticas deverá ser combinado com as espécies nativas de ocorrência regional; II - a área recomposta 
com espécies exóticas não poderá exceder a 50% (cinquenta por cento) da área total a ser 
recuperada. § 4o  Os proprietários ou possuidores do imóvel que optarem por recompor a Reserva 
Legal na forma dos §§ 2o e 3o terão direito à sua exploração econômica, nos termos desta Lei”. 
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com o uso de espécies exóticas se tonassem, em verdade, áreas agrícolas para 

exploração econômica (MPF, 2013a, p. 24). 

g) Da compensação da reserva legal sem que haja identidade ecológica entre 

as áreas (art. 48, § 2º) e da compensação por arrendamento ou pela doação de área 

localizada no interior de unidade de conservação a órgão do poder público (art. 66, § 

5º, II, III e IV e § 6º): os dois dispositivos tratam do mecanismo de compensação de 

reserva legal mediante transferência ou aquisição de CRA, permitindo que o 

proprietário rural com área de RL inferior à legalmente estabelecida possa regularizar 

a sua situação adquirindo o CRA de área de RL excedente de outra propriedade rural. 

No entanto, em primeiro lugar, os dispositivos mencionados condicionam que esta 

compensação se dê entre reservas legais do mesmo bioma8. Para os especialistas da 

comunidade científica, uma equivalência de bioma não significa identidade ecológica 

entre as áreas compensadas, posto que as florestas e demais formações 

vegetacionais brasileiras são heterogêneas e resultantes de complexos processos 

biogeográficos, de modo que duas florestas situadas em mesmo bioma podem conter 

“condições ambientais e climáticas muito distintas, com vegetações e ecossistemas 

bastantes diferentes e que não se equivalem” (SILVA et al., 2011, p. 13). Portanto, a 

compensação de perda da RL de uma região sobre outra área do mesmo bioma não 

necessariamente corresponderá aos mesmos serviços ecossistêmicos que a RL 

perdida prestava na sua área original. Em segundo lugar, as formas de compensação 

prevista nos incisos II e III, do § 5º, art. 66, tratam, respectivamente, do arrendamento 

de área sob regime de servidão ambiental e da doação de área inserida em Unidade 

de Conservação, pendente de regularização fundiária, ao Poder Público. Segue que, 

mais uma vez, está a se confundir a função ecológica desempenhada pela reserva 

legal por outros dois institutos distintos, de modo que a compensação de um com outro 

não produz os mesmos resultados no meio ecossistêmico. Para o MPF, resta claro 

que a intenção destas medidas de compensação é retirar a “[...] obrigatoriedade do 

                                                 
8  Segundo site oficial do Ministério do Meio Ambiente: “O Brasil é formado por seis biomas de 
características distintas: Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa e Pantanal. Cada um 
desses ambientes abriga diferentes tipos de vegetação e de fauna” (Disponível em: 
<www.mma.gov.br/biomas>. Acesso em: 08/08/2017). Ainda, segundo site oficial do IBGE: “Bioma é 
um conjunto de vida vegetal e animal, constituído pelo agrupamento de tipos de vegetação que são 
próximos e que podem ser identificados em nível regional, com condições de geologia e clima 
semelhantes e que, historicamente, sofreram os mesmos processos de formação da paisagem, 
resultado em uma diversidade de flora e fauna própria” (Disponível em: <www.7a12.ibge.gov.br/vamos-
conhecer-o-brasil/nosso-territorio/biomas.html>. Acesso em: 08/08/2017). 
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proprietário ou possuidor de imóvel rural de recompor a reserva legal, para que esse 

adquira uma área já protegida” (MPF, 2013a, p. 28). 

h) Da consolidação das áreas que foram desmatadas antes das modificações 

dos percentuais de reserva legal (art. 12 e art. 68, caput): o art. 12, da Lei nº 

12.651/2012 traz a previsão normativa da reserva legal, obrigando que todo imóvel 

rural tenha um percentual mínimo variado de área com cobertura de vegetação nativa, 

à exceção dos casos previstos no art. 68. Estes casos são concernentes aos 

proprietários ou possuidores que realizaram supressão de vegetação nativa, 

respeitando os percentuais de RL previstos na legislação da época em que ocorreu a 

supressão, dispensando-os de promoverem a compensação, recomposição ou 

regeneração para os percentuais previstos na nova lei. Em termos práticos, a isenção 

dá anistia principalmente às supressões anteriores à Medida Provisória nº 2.166/2001 

-  que aumentou os limites mínimos da reserva legal para as áreas de cerrado e campo 

da Amazônia Legal, mantidos com o novo código -  e à Medida Provisória nº 1.511/96 

- que estabeleceu o mínimo de 50% de RL para imóveis localizados na região Norte 

e parte norte da região Centro-Oeste do Brasil, bem como instituiu o mínimo de 80% 

para áreas florestais nestas regiões. Neste particular, a PGR menciona novamente a 

violação ao princípio da vedação do retrocesso em matéria socioambiental, 

argumentando que “a previsão normativa contida nos dispositivos impugnados 

representa flagrante retrocesso na legislação ambiental, excluindo a proteção de um 

número incalculável de espaços territoriais especialmente protegidos” (ibidem, p. 30). 

 

4.3. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 4.902 

 

A segunda ADI ajuizada pelo Procurador-Geral da República apresenta os 

mesmos fundamentos de direito expostos na primeira ação constitucional, porém 

pugna pela declaração de inconstitucionalidade de dispositivos da Lei nº 12.651/2012 

referentes à anistia de multas e sanções penais, dentre outras medidas que reduziram 

o padrão de proteção ambiental (BUOZO, 2015).  Ao total, são 10 (dez) dispositivos 

impugnados, sendo eles: art. 7º, § 3º; art. 59, §§ 4º e 5º e artigos 60, 61-A, 61-B, 61-

C, 63, 67 e 78-A. 

A principal inconstitucionalidade levantada pela PGR nesta ação se refere aos 

dispositivos que admitem a consolidação de danos ambientais praticados até 22 de 
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julho de 2008. Esta data coincide com a entrada em vigor do Decreto nº 6.514/2008, 

que dispõe sobre infrações e sanções administrativas ao meio ambiente e estabelece 

o processo administrativo federal para a apuração de tais infrações (MPF, 2013b, p. 

15).  

Para a PGR, há uma clara discricionariedade abusiva e injustificada para o 

tratamento diferenciado aos danos ambientais praticados antes ou após a entrada em 

vigor do mencionado Decreto, concedendo verdadeira anistia aos perpetradores de 

crimes e infrações ambientais, em violação direta ao § 3º, do art. 225, da CRFB/88, o 

qual determina que “as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente 

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

independentemente da obrigação de reparar os danos causados”.  

Portanto, talvez fosse mais coerente estabelecer este marco legal para as 

infrações ocorridas antes e após a promulgação da Lei de Crimes Ambientais (Lei nº 

9.605/98), posto que seu texto contém diversos dispositivos que incriminam práticas 

lesivas ao meio ambiente, entre elas, a contida no art. 38, que pune o infrator que 

destrói ou danifica floresta de APP (ALMEIDA, 2011, p. 55).  

Não obstante, para melhor compreensão do conteúdo, passemos então à 

análise individual das inconstitucionalidades suscitadas na referida ADI: 

a) Da permissão de novos desmatamentos em APP sem que haja recuperação 

dos já realizados irregularmente (art. 7º, § 3º): o art. 7º, § 1º, da Lei 12.651/2012 impõe 

a obrigação de recomposição da vegetação suprimida em APP ao proprietário do 

imóvel no qual está situada, ressalvados os usos autorizados pela Lei. Mais adiante, 

o § 3º do mesmo artigo estabelece que caso um proprietário realize supressão de 

vegetação em APP sem autorização do órgão competente, ficará vedado de obter 

concessão de novas autorizações de supressão até que cumpra a obrigação de 

reparação prevista no § 1º. Contudo, o § 3º é incisivo em determinar que esta 

obrigação de regularização às supressões feitas sem autorização só será aplicada 

aos casos ocorridos após 22 de julho de 2008. Em verdade, significa dizer que os 

proprietários que realizaram supressões irregulares de APP em data anterior ficam 

isentos de reparar os danos ilegais causados na vegetação de APP. Novamente a 

PGR argumenta que falta justificativa para o tratamento diferenciado dado entre os 

dois momentos temporais, e que a norma viola diretamente a previsão de reparação 

aos danos ambientais previsto no § 3º do art. 225, da CRFB/88, bem como o princípio 
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da isonomia, concluindo que “[...] o impedimento de obter novas autorizações para 

supressão de vegetação deve atingir, sem exceção, todos aqueles que praticaram 

danos ambientais e mantiveram-se inertes quanto ao dever de recuperação do meio 

ambiente” (MPF, 2013b, p.18).  

b) Da permissão de continuidade das atividades em área de reserva legal 

desmatada irregularmente antes de 22 de julho de 2008 (art. 17, § 3º): de modo 

semelhante ao dispositivo anterior, o aludido parágrafo determina um tratamento 

diferenciado às atividades em RL desmatada irregularmente antes e após à data 

referenciada. Enquanto se exige a suspensão imediata das atividades em RL para os 

desmatamentos ocorridos após 22 de julho de 2008, permite-se, por consequência, a 

continuidade da exploração econômica de atividade iniciadas de forma ilícita na RL 

em momento anterior àquele marco temporal, sem qualquer outro limite ou reparação 

previstos na lei. 

c) Imunidade à fiscalização e anistia de multas (art. 59, §§ 4º e 5º): o art. 59, da 

Lei nº 12.651/2012, é o primeiro dispositivo do capítulo das disposições transitórias e 

o que prevê o Programa de Regularização Ambiental – PRA de posses e propriedades 

rurais, com o objetivo de adequá-las perante aos padrões da nova legislação. 

Malgrado a PGR não se oponha à iniciativa de criação deste programa como forma 

de recuperação dos passivos ambientais e de fiscalização dos imóveis rurais, a nova 

Lei não estabeleceu no corpo do seu texto um escopo mínimo de aplicação do PRA, 

limitando-se a conceitua-lo, sem definir as condições precisas ou meios de garantir a 

eficácia do programa no plano nacional (MPF, 2013b, p. 22). Entretanto, a maior 

problemática surge com o § 4º, do art. 59, que estabelece uma imunidade de autuação 

e fiscalização ao proprietário sobre as infrações cometidas antes de 28 de julho de 

2008 - relativas a APP, RL ou área de uso restrito -, que persistirá durante todo o 

período de implantação do programa no território nacional, bem como após a adesão 

do proprietário ao programa, através de um termo de compromisso de regularização 

ambiental. Contudo, o prazo de 2 (dois) anos para a implantação do programa, 

previsto originalmente no caput do art. 59, já está atrasado devido às sucessivas 

prorrogações do prazo de inscrição dos imóveis rurais junto ao CAR (condição 

obrigatória para adesão ao PRA, conforme § 2º, do art. 59) e, por isso, conta 

atualmente com novo prazo de até 31 de dezembro de 2017, prorrogável por mais um 

ano (art. 29, § 3º, da Lei nº 12.651/2012). Portanto, ao todo, já se acumulam quase 5 
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(cinco) anos de imunidade fiscalizatória para esse tipo de infração ambiental. Não 

obstante, após cumprido o termo de compromisso do PRA, o § 5º estabelece que as 

sanções decorrentes das infrações pretéritas à referida data serão suspensas, assim 

como considerar-se-ão as respectivas multas convertidas nos serviços de 

preservação e melhoria do meio ambiente prestadas no termo de compromisso. 

Somado a isto está a determinação do art. 60 do código, que extingue a punibilidade, 

após o cumprimento do termo, dos crimes previstos nos arts. 38, 39 e 48, da Lei nº 

9.605/98 (Lei dos Crimes Ambientais) - justamente os que, segundo a PGR, dizem 

respeito aos delitos ambientais de maior gravidade, como causar dano a APP e 

praticar o corte raso de vegetação (ibidem, p. 24). Ainda para a PGR, devido às 

dificuldades práticas em se precisar as possíveis datas das degradações ambientais, 

haveria uma insegurança jurídica à atuação fiscalizatória do Estado sobre todos os 

passivos ambientais. Em suma, o art. 59, §§ 4º e 5º, c/c art. 60, todos da Lei nº 

12.651/2012, possibilitam a imunidade de fiscalização, sanções, multas e punições 

aos proprietários com infrações ambientais anteriores a 28 de julho de 2008. 

d) Dos dispositivos que permitem a consolidação de danos ambientais 

decorrentes de infrações à legislação de proteção às APPs, praticados até 22 de julho 

de 2008 (art. 61-A, 61-B, 61-C e 63): os referidos artigos autorizam e regulam a 

continuidade de atividades agrossilvipastoris, de ecoturismo e de turismo reais em 

APPs de áreas rurais consolidadas9 até o já mencionado marco temporal, definindo 

medidas de recomposição variadas conforme o tamanho da propriedade rural10 ou 

tipo de APP11. Para o MPF (2013, p. 30), este critério para estabelecer quais APPs 

devem ou não ser recuperadas não contém qualquer vinculação com a importância 

ambiental do local, tampouco com a necessidade de restaurar os processos 

ecológicos essenciais. Continua argumento que, com esta medida, seria possível que 

                                                 
9 Art. 3º, IV, da Lei 12.651/2012: “área rural consolidada: 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”. 
10 Os §§ 1º a 4º do artigo 61-A corresponde, respectivamente, a imóveis rurais ao longo de cursos 
d’água naturais (matas ciliares) com área de até 1 (um) módulo fiscal; área superior a 1 (um) módulo 
fiscal e de até 2 (dois) módulos fiscais; área superior a 2 (dois) módulos fiscais e de até 4 (quatro) 
módulos fiscais e, por fim, área superior a 4 (quatro) módulos fiscais. O art. 50, § 2º, da Lei nº 4.504/65 
(Estatuto da Terra) estabelece os fatores que determinam o cálculo do módulo fiscal de uma 
propriedade rural, a ser expresso em hectares. 
11 O § 5º do art. 61-A dispõe sobre as providências relativas à recomposição de APP no entorno de 
nascentes e olhos d’água perenes; o § 6º dispõe sobre as medidas sobre APP no entorno de lagos e 
lagoas naturais e o § 7º, por fim, sobre áreas rurais consolidadas em veredas. 
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imóveis vizinhos, cortados pelo mesmo curso d’água, tivessem obrigações de 

recomposição diferentes sobre a mesma APP. Além disso, não estaria afastada a 

hipótese de uma propriedade se desmembrar ou alterar a metragem do módulo fiscal 

para reduzir a recomposição legal. Ainda destaca a PGR a previsão do art. 61-A, § 

13º, IV, que permite a recomposição por plantio intercalado de espécies exóticas e 

nativas na pequena propriedade rural familiar, descaracterizando as funções da APP 

de preservação da flora e da fauna nativas. Talvez mais grave ainda seja a situação 

do art. 63, que autoriza nos seus termos a manutenção de diversas formas de 

exploração econômica em áreas rurais consolidadas em encostas, topos de morro, 

bordas de tabuleiro ou chapadas e em áreas em altitude superior a 1.800 (mil e 

oitocentos) metros, independentemente do tamanho da propriedade. Ressalta-se, 

portanto, que as APPs desmatadas em momento anterior a 22 de julho de 2008 não 

terão a sua recuperação integral, mas sim outras formas de recomposição adotadas 

por estes artigos. 

e) Da desobrigação de recomposição de vegetação nativa de reserva legal em 

área que detinha até 4 (quatro) módulos fiscais em 22 de julho de 2008 (art. 67): 

diferente dos artigos do item anterior, a previsão normativa do art. 67 diz respeito as 

áreas de reserva legal e desonera a sua recomposição para imóveis de até 4 (quatro) 

módulos fiscais que detinham, até 22 de julho de 2008, área de RL em percentual 

inferior ao previsto no art. 12 do novo código. O IPEA (2011, p. 9), em seu estudo 

técnico, aponto um total de cera de 30 milhões de hectares de área de RL a serem 

abrangidos por essa anistia dos passivos ambientais causados. Para a PGR, há clara 

inconstitucionalidade ante a violação do dever geral de proteção ambiental e à 

obrigatoriedade da reparação de danos previstos na Constituição, bem como o 

princípio da vedação do retrocesso ambiental (MPF, 2013b, p. 32). 

f) Da concessão de crédito agrícola para os imóveis rurais que estejam inscritos 

no Cadastro Ambiental Rural – CAR (art. 78-A): a polêmica deste dispositivo incide 

novamente no prazo previsto originalmente para a inscrição no CAR dos imóveis 

rurais de todo o país. A redação original do art. 78-A determinava que após 5 (cinco) 

anos da publicação do novo código o registro no CAR seria requisito indispensável 

para a concessão do crédito agrícola, prazo este que foi prorrogado recentemente 

para 31 de dezembro de 2017, após edição da Lei nº 13.295/2016, sendo que nada 

impede que esta seja de fato a data definitiva para a inscrição. Fora isto, a PGR 
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destaca que a redação original do artigo cotinha determinação de que, além da 

inscrição do CAR, era exigida a comprovação da regularidade do imóvel perante os 

termos da Le para a fruição dos créditos agrícolas – condição que foi excluída desde 

a edição da Medida Provisória nº 571/2012 (MPF, 2013b, p. 32). Nestes termos, 

permite-se que, independentemente da efetiva regularidade ambiental no momento 

da inscrição, propriedades rurais possam continuar a receber crédito agrícola - posto 

que a mera inscrição no CAR não é garantia de que as pendências de regularidade 

do imóvel rural estejam solvidas. 

 

4.4. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 4.903 

 

A terceira e última ação ajuizada pela Procuradoria-Geral da República, em face 

da Lei nº 12.651/2012, envolve os dispositivos normativos relacionados aos padrões 

mínimos de proteção nas Áreas de Proteção Permanente – APP. Ao todo, são 15 

(quinze) normas impugnadas: o art. 3º, VIII, alínea b, IX, XVII, XIX e § único; art. 4º, 

III, IV, §§ 1º, 4º, 5º, 6º; art. 5º; art. 8º, § 2º; arts. 11 e 62. Mais uma vez, são utilizados 

os mesmos fundamentos de direito constitucional das outras duas ADI (art. 186, I e II 

e art. 225, da CRFB/88). Segue a exposição individual das inconstitucionalidades 

suscitadas:  

a) Das intervenções em APP na hipótese de utilidade pública e interesse social 

(art. 3º, VIII e IX; art. 4º, §§ 6º e 8º): apesar deste tipo de hipótese de intervenção em 

APP já ter sido estabelecido na legislação anterior12, o novo código florestal suprimiu 

o caráter excepcional desta medida - que anteriormente só haveria de ser adotada na 

hipótese de inexistência de alternativa técnica e/ou locacional -, para que não 

houvesse a descaracterização do regime de proteção legal da APP. Malgrado o art. 

3º, VIII, ‘e’ e IX, ‘g’ ainda mencionem o uso de meios alternativos, carecem os mesmos 

de um caráter geral para todas as hipóteses de utilidade pública e interesse social, 

sendo agora somente considerada para, na expressão do próprio dispositivo, outras 

atividades similares13. Deste modo, nos dizeres do MPF (2013c, p. 18), esta omissão 

                                                 
12 Art. 4º, da Lei nº 4.771/65: “A supressão de vegetação em área de preservação permanente somente 
poderá ser autorizada em caso de utilidade pública ou de interesse social, devidamente caracterizados 
e motivados em procedimento administrativo próprio, quando inexistir alternativa técnica e locacional 
ao empreendimento proposto”. 
13 Art. 3º, da Lei nº 12.651/2012: “Para os efeitos desta Lei, entende-se por: [...] VIII – utilidade pública: 
[...] e) outras atividades similares devidamente caracterizadas e motivadas em procedimento 
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“[...] acaba por autorizar interpretações segundo as quais a intervenção em áreas de 

preservação permanente é regra e não exceção, permitindo, na prática, o 

comprometimento das funções ecológicas de tais áreas [...]”. Contudo, para a PGR, 

igualmente lesiva foi a inclusão no rol de atividades consideradas de utilidade pública 

para intervenção em APP a gestão de resíduos e instalações necessárias à realização 

de competições esportivas estaduais, nacionais ou internacionais (art. 3º, VIII, da Lei 

nº 12.651/2012). A instalação de aterros sanitários em APPs ou suas proximidades 

eventualmente causará a contaminação do solo, de lençóis freáticos e dos cursos 

d’água pelas substâncias tóxicas ali concentradas, como o chorume (MPF, 2013c, p. 

20). Ademais, as instalações esportivas, via de regra, não estão condicionadas a 

localidades restritas ou específicas, sendo possível que tais atividades recreativas 

evitem impactar as áreas ambientalmente mais frágeis. Entretanto, com esta mudança 

normativa, tais atividades não são de início obrigadas a encontrar alternativas 

locacionais adequadas, em detrimento da interferência nas APPs. 

b) Da possibilidade de atividades de aquicultura em APP (art. 4º, § 6º): o novo 

código passou a permitir o uso de APPs às margens de rio (art. 4º, I) e no entorno de 

lagos e lagoas naturais (art. 4º, II) para a implantação de atividades de aquicultura14, 

nos imóveis rurais de até 15 (quinze) módulos fiscais. A PGR sustenta que a prática 

de aquicultura pode ter grande impacto ambiental por meio da introdução de espécies 

exóticas e utilização de produtos químicos nocivos à vegetação e outras espécies 

aquáticas. Argumenta ainda que esta atividade pode ser realizada em tanques ou 

açudes construídos especificamente para esse cultivo, não afetando assim áreas 

ecologicamente frágeis, como as APP de cursos d’água (MPF, 2013c, p. 21). 

c) Das intervenções em mangues e restingas (art. 8º, § 2º): o dispositivo em 

comento permite que seja autorizada a intervenção em APP de mangues e restingas 

para a implementação de projetos habitacionais e de urbanização, desde que estas 

APPs estejam com sua função ecológica comprometida. O dispositivo condicionada 

ainda que tais projetos se deem somente em áreas urbanas consolidadas ocupadas 

por população de baixa renda. Não obstante a justificava calcada no interesse social, 

                                                 
administrativo próprio, quando inexistir alternativa técnica e locacional ao empreendimento proposto, 
definidas em ato do Chefe do Poder Executivo federal”.  
14 Segundo o art. 3º, I, da Resolução CONAMA nº 413/2009, aquicultura representa “o cultivo ou a 
criação de organismos cujo ciclo de vida, em condições naturais, ocorre total ou parcialmente em meio 
aquático”. 
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é certo que a Constituição impõe o dever fundamental de restauração dos processos 

ecológicos essenciais (art. 225, § 1º, I, CRFB/88), daí que apenas a completa 

impossibilidade de restauração destes processos ecológicos essenciais poderia ser 

tomado como hipótese aceitável para a intervenção urbanística naquelas APPs. Para 

a PGR, somente nesta situação “[...] teria havido a completa descaracterização do 

ambiente, que sequer poderia ser considerado área de preservação permanente, 

restando, apenas, a responsabilidade civil e penal dos responsáveis” (MPF, 2013c, p. 

22). Em verdade, caso assim fosse, não haveria sequer necessidade da existência da 

previsão do mencionado dispositivo legal, posto que a intervenção urbanística não 

causaria nenhum impacto ambiental em área completamente descaracterizada. 

d) Do uso agrícola das várzeas (art. 4º, § 5º): a Lei nº 12.651/2012 admite 

expressamente às pequenas propriedades ou posses rurais o plantio de culturas 

temporárias e sazonais de vazante15 nas áreas de várzea16, desde que não implique 

supressão de novas áreas de vegetação nativa, bem como seja conservada a 

qualidade da água e do solo e protegida a fauna silvestre. No entanto, a PGR observa 

que a Resolução CONAMA nº 425/2010, no seu art. 2º, IV e § único já previa um 

regime mais restritivo para a regularização de intervenção ou supressão de vegetação 

em APP paras as atividades sazonais de agricultura de vazante (MPF, 2013c, p. 23). 

Dentre essas condições mais restritivas, não incluídas no novo texto, estão: i) a 

permissão exclusivamente para o agricultor familiar e empreendedor familiar rural; ii) 

a regularização das ocupações consolidadas até 24 de julho de 2006 (o novo código 

prevê até 22 de julho de 2008); iii) a proibição expressa do uso de agrotóxicos e iv) a 

necessidade de órgão ambiental competente para a regularização de tais atividades. 

Deve-se esclarecer que a PGR não se opõe à previsão da prática de cultura de 

vazante - reconhecendo sua relevância material e cultural para as comunidades 

tradicionais (vazenteiros) -, mas sim ao tratamento genérico definido pelo art. 4º, § 5º, 

Lei nº 12.651/2012, admitindo sua prática de formal geral por quaisquer agricultores 

de pequena propriedade ou posse rural familiar (MPF, 2013c, p. 24). 

                                                 
15 Segundo definição de  Pereira e Carmo (2010, p. 4), a agricultura de vazante consiste na utilização 
dos solos potencialmente agricultáveis dos açudes, rios e lagos que foram cobertos pelas águas na 
época chuvosa, sendo uma prática típica do Nordeste Semi-Árido por pequenos produtores rurais que 
não possuem a estrutura para a irrigação artificial. As espécies mais cultivadas são o arroz, o caupi, a 
batata-doce e o milho. 
16 O art. 3º, XXI, da Lei nº 12.651/2012 define várzea como área marginal aos cursos d’água sujeita a 
enchentes e inundações periódicas. 
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e) Do retrocesso ambiental quanto à proteção das nascentes e olhos d’água (art. 

4º, IV): enquanto o art. 2º, ‘c’, da Lei 4.711/65 considerava como APP a vegetação 

situada em nascentes (incluindo as intermitentes) e nos olhos d’água. Por sua vez, a 

Lei nº 12.651/2012 trouxe nova definição destas duas categorias, no art. 3º, VII e XVIII, 

respectivamente. Em primeiro momento, destaca-se a supressão, no texto legal, das 

nascentes intermitentes e aquelas que não dão início a um curso d’água. Conforme 

exposição no Parecer Técnico nº 138/2011, anexado à ADI (MPF, 2013c, p. 202), há 

casos em que nascentes, em virtude de condições topográficas específicas, não 

permitem o direcionamento da água surgida para a formação de um curso d’água, por 

sua vez dando origem a regiões úmidas, alagadas ou encharcadas com relevante 

valor ecossistêmico e equivalente fragilidade e vulnerabilidade ambiental, 

demandando, assim, igual proteção legal. Semelhante lesão seria causada às 

nascentes de rios intermitentes, malgrado deem início a um curso d’água, posto que 

deixariam de ser considerados nascentes segundo a nova definição legal e, portanto, 

estariam mais sujeitos ao desaparecimento devido à menor proteção legal conferida. 

Em segundo momento, os incisos acima mencionados também vinculam os conceitos 

de nascente e olho d’água ao afloramento do lençol freático – outro equívoco segundo 

a PGR, pois aqueles também podem ter origem em acumulações de águas verticais, 

decorrentes de barreiras no relevo (MPF, 2013c, p. 27). Para melhor compreensão 

dos retrocessos que uma mudança aparentemente pequena poderia causar no 

cenário ambiental nacional, um estudo do Ministério Público de São Paulo demonstrou 

que, seguindo a definição da nova legislação, as APPs entorno de nascentes e olhos 

d’água do estado do Mato Grosso do Sul passariam de 2.952,91 hectares para 817,70 

(MPF, 2013c, p. 229). 

f) Do retrocesso ambiental quanto as APPs dos reservatórios d’água artificiais 

(art. 4º, inciso III e §§ 1º e 4º): a lei nº 12.651/2012 extinguiu expressamente as APPs 

no entorno de reservatórios artificiais que não decorram de barramento de cursos 

d’água (art. 4º, § 1º), bem como as APPs no entorno de reservatórios naturais ou 

artificiais com superfície de até 1 (um) hectare (art. 4º, § 4º). Para o MPF (2013c, p. 

29), há aqui um flagrante retrocesso na legislação ambiental, ao considerarmos que a 

Lei nº 4771/65 estabelecia, até então, que tais áreas constituíam APP (art. 2º, ‘b’, da 

Lei nº 4.771/65), independentemente das suas dimensões ou formações. Ademais, o 

art. 3º, I, da Resolução CONAMA nº 302/2002 definiu o limite mínimo de 30 metros de 
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área de preservação permanente para os reservatórios artificiais em áreas urbanas, e 

de 100 metros para áreas rurais; enquanto a Lei nº 12.651/2012, no seu art. 4º, III 

equiparou os reservatórios artificiais das áreas urbanas e das rurais e sequer 

estabeleceu qualquer limite mínimo para tais APPs, deixando que esta metragem seja 

definida pela licença ambiental do empreendimento. Por conseguinte, a PGR aduz 

que o dispositivo “[...] representa flagrante retrocesso na preservação ambiental, pois 

abre a possibilidade de que sejam fixadas faixas de proteção inferiores a 100 metros” 

(MPF, 2013c, p. 29). Pelo exposto, em comparação ao código anteriormente vigente, 

resta claro que a nova lei reduziu o padrão de proteção das  APPs de reservatórios 

artificiais e até mesmo extinguiu algumas das suas formações. 

g) Do retrocesso ambiental quanto às APPs dos reservatórios d’água artificiais 

para abastecimento e geração de energia elétrica (arts. 5º e 62): para os reservatórios 

artificiais destinados à geração de energia ou abastecimento público, ficou 

estabelecido pelo art. 5º da Lei nº 12.651/2012 a faixa mínima de APP de 30 (trinta) 

metros e máxima de 100 (cem) metros em área rural; e a faixa mínima de 15 (quinze) 

metros e máximo de 30 (trinta) metros em áreas urbanas. Como exposto no item 

anterior, a Resolução CONAMA nº 302/2002 (art. 3º, I) estabelecia a faixa mínima em 

metragem muito maior do que as introduzidas pelo novo código (100 metros nas áreas 

rurais e 30 nas urbanas) e não fixava limite máximo para a extensão da APP no 

entorno do reservatório artificial, permitindo que tal área fosse ampliada em caso de 

necessidade (art. 3º, § 1º). Para além deste retrocesso, o mencionado dispositivo do 

novo código, em combinação com seu art. 62, impôs regime diferenciado aos 

reservatórios artificiais em comento que foram registrados ou tiveram contratos de 

concessão/autorização assinados anteriormente à Medida Provisória nº 2.166-67, de 

25 de agosto de 2001. Pela nova previsão, as faixas de APP destes reservatórios 

artificiais constituídos antes da referida data terão como abrangência a distância entre 

o nível máximo operativo normal e a cota máxima maximorum, que corresponde ao 

nível de água mais elevado para o qual a barragem foi projetada (LOPES; SANTOS, 

2002, p. 7). No art. 3º da resolução normativa retromencionada, iniciava-se a faixa de 

proteção da APP a partir da cota máxima de inundação e a mesma estendia-se por 

metragem mínima fixada. Assim, a faixa de APP já inclua a distância entre a cota 

máxima e maximorum, bem como o limite mínimo preestabelecido. Portanto, como 

argumenta a PGR, a nova definição reduz sensivelmente o grau de proteção no 
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entorno dos reservatórios artificiais e trará por consequência a remoção de APPs de 

reservatórios formados antes da entrada em vigor da supracitada Medida Provisória, 

“[...] marco temporal que, ademais, não possui qualquer razoabilidade, pois a 

obrigatoriedade de preservação das áreas no entorno dos reservatórios é anterior à 

mencionada Medida Provisória” (MPF, 2013c, p. 33). 

h) Do retrocesso ambiental quanto à proteção das áreas com inclinação entre 25 

e 45 graus (art. 11): a nova legislação autoriza o manejo florestal sustentável e o 

exercício de atividades agrossilvipastoris em áreas com inclinação entre 25º e 45º, 

não obstante o código de 1965 conter disposição expressa vedando a derrubada de 

florestas nesses ecossistemas, salvo, com reservas, a extração de toros (art. 10 da 

Lei nº 4.711/1965). O art. 11º do novo código florestal, por sua vez, apenas veda a 

conversão de novas áreas para a exploração econômica a que se refere, o que 

significa dizer que o proprietário rural que violou a legislação de outrora para 

estabelecer seu plantio terá a área como legalmente consolidada e não será obrigado 

a compensar a APP. A PGR ressalta ainda que as atividades agrossilvipastoris 

abrangem culturas de espécies lenhosas, perenes, silviculturas - como a plantação de 

florestas exóticas (eucalipto) - e quaisquer atividades de pecuária e agricultura e que, 

portanto, a despeito de se exigir no dispositivo a adoção de práticas conservacionistas 

do solo e das águas, não serão suficientes para garantir a preservação das funções 

ecológicas essenciais destas APPs (MPF, 2013c, p. 35). 

i) Da modificação na largura das faixas de proteção das APPs de cursos d’água 

(art. 3º, XIX): a Lei nº 12.651/2012 definiu como leito regular do rio “[...] a calha por 

onde correm regularmente as águas do curso d’água durante o ano” (art. 3º, XIX, Lei 

nº 12.651/2012), deixando de considerar o leito do rio em sua cheia sazonal (leito 

maior). A lei nº 4.771/65, no art. 2º, ‘a’, estabelecia a medida pelo nível mais alto do 

curso d’água, enquanto que o art. 2º, I, da Resolução CONAMA nº 302/2002 

conceituava o termo nível mais alto como aquele alcançado por ocasião da cheia. 

Assim, tal modificação na nova Lei reduziu a faixa de APP dos cursos d’água, pois seu 

art. 4º, I estabelece que contagem da zona de proteção se inicia a partir da borda da 

calha do leito regular, e não mais do de maior altura. Para a PGR, essa determinação 

pelo leito menor dos cursos d’água “[...] pode levar ao esvaziamento das próprias 

funções ecossistêmicas de muitas APPs e à colocação de pessoas em situações de 

grave risco” (MPF, 2013c, p. 37). 
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j) Da equiparação entre o tratamento dado à agricultura familiar e as pequenas 

propriedades ou posses rurais familiares com aquele dirigido às propriedades de até 

04 módulos fiscais (art. 3º, § único): o capítulo XII da Lei nº 12.651/2012, Da 

Agricultura Familiar, reúne alguns dispositivos que concedem tratamento diferenciado 

à agricultura familiar e às pequenas propriedades ou posses rurais familiares17. A PGR 

defende a necessidade deste tratamento diferenciado aos pequenos produtores rurais, 

devido à realidade distinta que vivenciam quando comparados aos agricultores que 

exploram suas propriedades de forma empresarial e com grandes quantidades de 

terra (MPF, 2013c, p. 38). Contudo, a controvérsia provocada consiste na equiparação 

do tratamento dado a estes imóveis mais vulneráveis às propriedades e posses rurais 

com até 4 (quatro) módulos fiscais, conforme dispõe o § único do art. 3º, da Lei nº 

12.651/2012. Para o MPF, tal equiparação não só ofende o princípio da isonomia ao 

conferir o mesmo tratamento a situações significativamente distintas, como também 

beneficia de forma injustificada os proprietários rurais que descumpriram a legislação 

anteriormente vigente, pois poderão gozar das regulações mais flexíveis destinadas 

aos pequenos imóveis rurais familiares. Também é desproporcional a exigência, do 

mesmo dispositivo, de titulação da área para que as terras indígenas e comunidades 

tradicionais usufruam do tratamento diferenciado, “[...] porquanto a titulação do 

território das comunidades tradicionais e dos povos indígenas consubstancia 

formalidade, de caráter declaratório e não constitutivo, para o reconhecimento de seus 

territórios” (MPF, 2013C, p. 39). Argumenta ainda a PGR ser contraditória essa 

restrição formal, posto que tais grupos se assemelham à agricultura familiar e 

desenvolvem atividades em baixa escala e com pouca mecanização, na medida em 

que as propriedades rurais de até 4 módulos fiscais não correspondem 

necessariamente ao conceito de agricultura familiar18. 

 

4.5 AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 4.937 

                                                 
17 O art. 3º, V, da Lei nº 12.651/2012, define a pequena propriedade ou posse rural familiar como “aquela 
explorada mediante o trabalho pessoal do agricultor familiar e empreendedor familiar rural, incluindo os 
assentamentos e projeto de reforma agrária, e que atenda ao disposto no art. 3º da Lei nº 11.326, de 
24 de julho de 2006”. 
18 Conforme explanam Savoldi e Cunha (2010, p. 25), a agricultura familiar pode ser entendida como 
forma de exploração agrícola que pressupõe uma unidade de produção onde propriedade e trabalho 
estão intimamente ligados à família. Para ser mantido o caráter familiar da produção, exige-se a 
presença de ao menos um membro da família, para atuar nas atividades de administrador da produção 
e de trabalhador. 
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Diferente das ações anteriores, esta ADI foi ajuizada por um partido político 

(Partido Socialismo e Liberdade – PSOL) em 3 de abril de 2013 - pouco mais de dois 

meses após as três primeiras ADIs de autoria da Procuradoria-Geral da República. 

Não obstante essas pontualidades, esta ação pugna pela inconstitucionalidade de 

dispositivos já abordados pela PGR nas ações anteriores, utilizando de 

fundamentação fática e jurídica semelhante (art. 225 e 186 da CRFB/88, bem como o 

princípio da vedação ao retrocesso socioambiental), apenas com a adição da 

impugnação ao art. 44, da Lei nº 12.651/2012, que trata da regulação da Cota de 

Reserva Ambiental – CRA.  

Ressalta-se que apesar dessa adição, as justificativas utilizadas para apontar a 

inconstitucionalidade do referido dispositivo são as mesmas que a da PGR na ADI nº 

4.901, pois relacionam a previsão da CRA com as especificações do art. 13, § 1º e art. 

44, § 2º que tratam, respectivamente, da utilização da servidão ambiental como título 

de CRA e da obrigatoriedade de identidade entre biomas na compensação de reserva 

legal por CRA. 

 Por esse motivo, este trabalho não realizará novamente uma análise individual 

das inconstitucionalidades suscitadas, visto que as mesmas já foram comentadas por 

extenso nos itens anteriores, limitando-se, por conseguinte, a apenas listar os temas 

e respectivas normas contestadas, quais sejam: a) intervenção em APP para obras de 

gestão de resíduos e instalações esportivas (art. 3º, VIII, ‘b’); b) regulamentação 

inadequada da CRA de modo a prejudicar o meio ambiente (arts. 13, § 1º, 44, 48, § 

2º); c) anistia aos desmatamentos realizados antes de 22 de julho de 2008 por meio 

da consolidação das áreas onde foram cometidos danos ambientais (art. 7º, § 3°); d) 

anistia aos crimes ambientais relativos à supressão irregular de vegetação em APP, 

RL e área de uso restrito, cometidos antes de 22 de julho de 2008 (art. 59 § 2º, §4º e 

§ 5º e art. 60) e c) permissão da continuidade de condutas lesivas ao meio ambiente 

em áreas consolidadas dentro das APPs (arts. 61-A, 61-B, 61-C e art. 63).  

 

4.6 AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE Nº 42 

 

Por fim, a última das ações de controle de constitucionalidade ajuizadas perante 

o STF em face da Lei nº 12.651/2012 trata-se de uma Ação Declaratória de 
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Constitucionalidade e, portanto, diferente das ações anteriores, tem como finalidade 

defender a constitucionalidade do novo código florestal, especificamente quanto aos 

dispositivos impugnados pelas referidas ADIs. Protocolada em 5 de abril de 2016, o 

Partido Progressista – PP, autor da ADC, objetiva de início conseguir uma medida 

cautelar que determine que os juízes e tribunais nacionais suspendam o julgamento 

dos processos que envolvam o questionamento da constitucionalidade dos 

dispositivos contestados pela PGR e PSOL, até a decisão final da Suprema Corte para 

declarar a constitucionalidade da Lei, a fim de evitar posicionamentos conflitantes por 

decisões entre as diferentes instâncias do Poder Judiciário (PP, 2016, p. 2). 

Para embasar a utilização da via de ADC, que pressupõe a existência de 

controvérsia judicial acerca da constitucionalidade de alguma lei ou ato normativo 

federal, o PP aponta para as diversas ADIs ajuizadas pela PGR e pelo PSOL, bem 

como a decisões de tribunais, juízes estaduais e federais que declararam a 

inconstitucionalidade incidental e parcial do novo código florestal, por meio do controle 

difuso de constitucionalidade19  (PP, 2016, p. 3). Tais julgados serão estudados em 

tópico posterior, limitando-se aqui a constar a existência da controvérsia judicial como 

pressuposto de ajuizamento da ADC. 

Quanto à argumentação fática e jurídica exposta na ADC, o PP seguiu o 

entendimento de que a Lei nº 12.651/2012 foi legitimada por um processo democrático 

de intenso debate, em que foram ouvidos diversos setores e interesses antagônicos 

da sociedade, resultando em um claro avanço legislativo e ambiental, dentre eles a 

obrigação de regularização de todas as propriedades rurais no país por meio do 

registro no CAR (PP, 2016, p. 8-9). Afirma, por conseguinte, que a taxa de 

preservação dos biomas brasileiros é extremamente alta (61%), se comparada com a 

de outros continentes, como o africano (7,8%), asiático (5,6%) e europeu (0,3%), 

sendo, portanto, o maior território mundial de preservação de vegetação nativa, em 

que apenas 27% do território nacional é utilizado para agricultura. 

Também ressalta a importância do CAR na identificação do passivo ambiental 

em APP ou RL, que obrigará o proprietário ou possuidor do imóvel rural a firmar um 

Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), acompanhado do Plano de Recuperação 

                                                 
19 Segundo Mendes (2008), o modelo de controle difuso adotado pelo sistema brasileiro permite que 
qualquer juiz ou tribunal declare a inconstitucionalidade de leis ou atos normativos, independentemente 
do tipo de processo. 
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Ambiental (PRA), estabelecendo assim um cronograma da recuperação ou 

recomposição do passivo ambiental identificado na propriedade (PP, 2016, p. 10). 

Ato contínuo, o PP dispensa a exposição individual da constitucionalidade dos 

dispositivos impugnados nas quatro ADIs mencionadas para então tecer críticas 

diretas ao princípio da vedação do retrocesso ambiental, visto que, na sua visão, 

corresponde ao principal argumento jurídico para justificar a inconstitucionalidade da 

Lei nº 12.651/2012, sobretudo nas normas que estabelecem um padrão de proteção 

inferior ao existente anteriormente. 

Não obstante essa alegação de retrocesso, para o referido partido a nova 

legislação mantém a proibição do desmatamento ilegal, a instituição das reservas 

legais e áreas de preservação permanente segundo a tipologia florestal em que se 

localizam, bem como os crimes ambientais e a obrigação de reflorestar eventual dano 

causado, afirmando em sequência que “[...] o país saiu vitorioso com a implementação 

da Lei nº 12.651/2012, uma vez que foi capaz de compor diversos interesses legítimos 

e ao mesmo tempo antagônicos” (PP, 2016, p. 11). 

Alega ainda que, malgrado o princípio da vedação do retrocesso tenha sido 

reconhecido pelo STF em temas como salário maternidade (ADI nº 1946/DF) e 

questões específicas do direito à saúde (Informativo STF nº 582 de 2010), isso não 

significa que o mesmo possa ser suscitado a todo momento para questionar uma lei 

que não agrade a certa parcela da população, sob justificativa de que a alteração da 

legislação irá modificar direitos anteriores. Neste aspecto, considera contraditória a 

invocação do referido princípio como meio de garantir a segurança jurídica alcançada, 

posto que a impugnação dos dispositivos do novo código florestal acaba por 

justamente violar essa segurança consolidada aos proprietários rurais.  

Conclui, pois, que este princípio “[...] é mera criação da doutrina minoritária, não 

sendo nem mesmo expresso no texto constitucional, dessa sorte, não há de se falar 

em inconstitucionalidade de nenhum dispositivo da Lei nº 12.651/2012” (PP, 2016, p. 

12).  
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5 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E JULGAMENTO DAS AÇÕES DE CONTROLE 

DE CONSTITUCIONALIDADE EM FACE DA LEI Nº 12.651/2012: APONTAMENTOS 

AOS POSSÍVEIS POSICIONAMENTOS DA SUPREMA CORTE 

 

Encerrada a exposição e análise das inconstitucionalidades levantadas diante 

do novo código florestal - incluindo as breves argumentações em defesa da sua 

constitucionalidade -, serão agora reunidas as informações e conclusões 

desenvolvidas ao longo deste trabalho quanto ao debate entorno da 

(in)constitucionalidade da Lei nº 12.651/2012, com base no princípio da vedação ao 

retrocesso socioambiental, acrescidas com o panorama mais recente extraído da 

jurisprudência nacional e da audiência pública realizada sobre o tema, de forma a 

elaborar, ao fim, um juízo sobre um posicionamento proporcional a ser adotado pela 

Suprema Corte no eventual julgamento das ações constitucionais. 

 

5.1 AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE A LEI Nº 12.651/2012 

 

Diante da significativa quantidade de Ações Declaratórias de 

Inconstitucionalidade ajuizadas em curto espaço de tempo no STF e considerando a 

relevância constitucional e institucional que carrega a temática do direito ambiental, 

bem como a complexidade técnica e interdisciplinar requerida na análise dos diversos 

dispositivos impugnados, foi designada pelo relator das ações, Ministro Luiz Fux, uma 

audiência pública reunindo diversos especialistas e membros da sociedade civil para 

exporem argumentos favoráveis e contrários à declaração de inconstitucionalidade 

dos dispositivos impugnados da nova legislação. 

A audiência foi realizada em 18 de abril de 2016 e contou com 22 representantes 

de organizações não-governamentais, pesquisadores de universidades e órgãos 

federais. A exposição dos participantes girou entorno dos seguintes temas 

questionados nas ADIs: a modificação do regime jurídico de proteção ambiental da 

Reserva Legal (RL) e da Área de Preservação Permanente (APP), e a regulação do 

Cadastro Ambiental Rural (CAR) e da Cota de Reserva Ambiental (CRA), dentre 

outros relacionados1. 

                                                 
1 A audiência foi disponibilizada em vídeos (23 partes, ao todo) através do canal oficial do STF no 
YouTube, disponível em: <www.youtube.com/watch?v=4vNShGMtMwo>. A audiência também contou 
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Este trabalho optou pela divisão da audiência em dois tópicos, selecionando, 

respectivamente, os principais expositores e argumentos a favor e contra a 

constitucionalidade da Lei nº 12.651/2012. 

 

5.1.1 Expositores Favoráveis à Inconstitucionalidade dos Dispositivos 

Impugnados nas ADIs 

 

Como primeiro expositor e em defesa de modificações no novo código florestal, 

Jean-Paul Metzger2 afirmou que a lei nº 12.651/2012 exige atualmente muito menos 

do que é necessário de vegetação nativa para a conservação da biodiversidade e 

funções ecológicas da natureza, sendo que a permissão do cômputo de APPs com as 

áreas de RL, por exemplo, traz redução significativa da vegetação nativa para a 

preservação de ecossistemas, comprometendo a segurança climática e a 

biodiversidade brasileira. Defende, pois, que paisagens sustentáveis dependem tanto 

de APPs como de RLs, criticando ainda a compensação de degradação ambiental por 

meio da transferência de CRA de diferentes áreas, posto que dificilmente há 

equivalência de local ou função entre elas, tornando este tipo de prática pouco efetiva 

do ponto de vista ecológico: “Cada região biogeográfica tem espécies específicas, ou 

seja, quando deixo de proteger a mata do interior do Estado de São Paulo, e protejo 

no Nordeste, eu não estou compensando, eu estou, na verdade, protegendo coisas 

diferentes” (AUDIÊNCIA..., 2016, p. 13). Metzger ressalta que a nova legislação é a 

principal lei a reger a proteção da mata nativa em terras particulares - o que 

corresponde a cerca de 56% (cinquenta e seis por cento) do total de vegetação nativa 

do país -, sendo fundamental que a mesma seja bem implementada e ajustada para 

se adequar ao artigo 225 da CRFB/88. 

O segundo expositor convidado, Gerd Sparovek3, argumenta ser possível ter o 

adicional de proteção ao meio ambiente e manter o desenvolvimento econômico. No 

entanto, para isso é necessário que as áreas atualmente utilizadas para a produção 

                                                 
com transcrição completa das falas dos expositores, disponível em: 
<www.stf.jus.br/arquivo/cms/audienciasPublicas/anexo/TranscriesNovoCdigoFlorestal.pdf>. Acesso 
em: 14 ago. 2017. 
2 Professor titular do Instituto de Biociências da USP e representante da ABECO (Associação Brasileira 
de Ciência Ecológica e Preservação) na audiência. 
3 Pesquisador e coordenador do Laboratório de Geoprocessamento da Escola Superior de Agricultura 
Luiz Queiroz/USP. 
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agropecuária implementem melhores técnicas de aproveitamento e intensificação da 

produção no solo já ocupado, pois assim mesmo em um cenário de expressivo 

aumento da quantidade de áreas protegidas pela legislação não haverá perda das 

safras futuras. Sparovek critica também a compensação de reserva legal via CRA, 

pois representa um verdadeiro mecanismo de mercado privado, com a aquisição e 

venda de títulos CRA entre áreas com excesso e falta de RL em que será priorizada 

a transferência de áreas em ecossistemas já protegidos e de valor econômico menor 

para o proprietário, independentemente da função ecológica que desempenha na 

localidade. 

Em seguida, o professor José Luiz de Attayde, pesquisador da Associação 

Brasileira de Limnologia4 , afirmou com base em evidências empíricas das últimas 

cinco décadas que o desmatamento sobre os recursos hídricos e ecossistemas 

aquáticos continentais não apenas degrada a qualidade da água, como também reduz 

a biodiversidade aquática e os recursos pesqueiros.  Destacou que a manutenção de 

uma área mínima de 30 metros nas margens de corpos d’água (matas ciliares), sejam 

eles permanentes ou intermitentes, é fundamental para a conservação desses 

recursos hídricos e ecossistemas aquáticos, motivo pelo qual critica não só a redução 

da largura das APPs, como também a permissão da Lei nº 12.651/2012 quanto à 

consolidação dos danos ambientais em APPs decorrentes de infrações legais 

praticadas até 22 de julho de 2008, em propriedades de até quatro módulos fiscais, 

pois desobriga o proprietário que desmatou a restaurar a faixa marginal de trinta 

metros de mata ciliar exigidos pela legislação anterior (AUDIÊNCIA..., 2016, p. 51-58). 

Em sua fala, a professora e doutora Nurit Bensuasan, da Universidade de 

Brasília (UnB) e do Instituto Socioambiental (ISA), afirmou que a soma dos dispositivos 

questionados pelas ADIs representa uma enorme ameaça para a conservação e 

preservação de um ambiente equilibrado e da qualidade de vida das pessoas. 

Ressalta que os arts. 61-A, 61-B, 61-C e 63, por exemplo, ao permitirem a 

consolidação dos danos ambientais praticados até 22 de julho de 2012, acarretam na 

redução e degradação do papel das APPs das beiras de cursos d’água na filtragem 

de sedimentos que ajudam a reduzir a quantidade de fertilizantes e pesticidas que 

chegam ao meio aquático, bem como na função de proteção do solo e de 

                                                 
4  Sociedade científica nacional que tem como objeto de estudos os ecossistemas aquáticos 
continentais, como rios, lagos, reservatórios, dentre outros (ibid., p. 52). 
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recarregamento dos aquíferos, aumentando a chances de crises hídricas no 

abastecimento urbano. Afirmou ainda que a mudança na regulamentação das APPs, 

como a consideração da borda da calha do leito regular do rio e não mais do seu leito 

mais alto e a exclusão do entorno das nascentes intermitentes ou temporárias, 

reduziria em 400 mil km² a extensão de APPs na Amazônia e 72% (setenta e dois por 

cento) das APPs no Estado de Mato Grosso, respectivamente. Igualmente critica o 

critério que a Lei usa para dispensar os proprietários da obrigação de recompor suas 

APPs em função do tamanho do imóvel rural, pois além da determinação carecer de 

orientação ecológica-ambiental, dispensaria a recompensação integral das APPs de 

cerca de 90% (noventa por cento) dos imóveis rurais do país (aqueles com até 4 

módulos fiscais). Por fim, aponta que este mesmo critério é utilizado no art. 67 para 

dispensar a recomposição da reserva legal, o que equivaleria na prática a uma área 

de cerca de 300 mil km² que deixará de ser recomposta no país, sendo 180 mil km² 

somente da Amazônia. (AUDIÊNCIA..., 2016, p. 80-88). 

O próximo expositor, o professor Sergius Gandolfi, da Escola Superior de 

Agricultura Luiz Queiroz (USP), salientou que o agricultor raramente faz uso das 

técnicas de conservação do solo, por uma medida de economia, o que compromete a 

filtragem da água do solo e facilita a erosão. Somado a isto, há a queima e ocupação 

ilegal nas APPs de mata ciliar, que deixa de funcionar como um filtro dos cursos d’água 

e leva ao assoreamento dos rios e à destruição daquele ecossistema aquático. Não 

obstante, aponta não só para a existência desse dano local causado pelo agricultor, 

mas também a um dano à distância, na medida em que a água não infiltra no solo 

pela carência de matas ciliares e pela existência do solo compactado nas áreas 

agrícolas, causando enchentes que inundam cidades e estruturas privadas ou 

públicas. Ao final, critica também o artigo 67, pois a permissão da consolidação dos 

danos ambientais para áreas de até 4 módulos fiscais acaba punindo quem cumpriu 

a legislação, na medida em que, seguindo um caso ilustrativo, este permanecerá com 

70% (setenta por cento) de área agrícola e 30% (trinta por cento) de área protegida, 

enquanto quem desmatou ilegalmente poderá ficar com 98,3% de área agrícola e 

apenas 1,7% de área protegida através da consolidação dos danos anteriores a 22 de 

julho de 2008 (AUDIÊNCIA..., 2016, p. 89-96). 

Outra pesquisadora em defesa das ADIs foi Sâmia Serra Nunes, do Instituto do 

Homem e Meio Ambiente da Amazônia (Imazon). Nunes apresentou um estudo 
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baseado no Estado do Pará, sobre áreas de CAR reais e que ocupam cerca de 60% 

da área cadastrável no referido estado. A pesquisadora demonstrou que aplicando as 

regras do novo código, houve uma redução de 41% (quarenta e um por cento) da área 

a ser recuperada ou compensada (cerca de 3,8 milhões de hectares para 2,2 milhões). 

Também destacou outro estudo que aponta para uma produtividade dos pastos do 

Brasil de apenas 32% (trinta e dois por cento) do seu potencial, e que se 

aumentássemos essa produção para 49% (quarenta e nove por cento), não seria 

necessárias novas conversões de florestas (para suprir a demanda de alimentos e 

biocombustíveis) até o ano de 2040 (AUDIÊNCIA..., 2016, p. 107-113). 

Representando o Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra (MST), o 

coordenador Luiz Henrique Gomes de Moura realizou duras críticas à nova legislação, 

afirmando que o novo código representa uma verdadeira privatização da natureza, 

subordinando-a ao mercado financeiro através do sistema de cotas de reserva 

ambiental (CRA). Para Moura, além de instituir uma espécie de bolsa de valores 

ambiental – em que o proprietário com área de RL deficiente compra títulos de outra 

propriedade com percentual excedente -, como segunda consequência, haverá uma 

uniformização da natureza pela falta de correspondência fitofisionômica entre os 

diferentes ecossistemas inseridos em um mesmo bioma. Como terceira consequência, 

haverá o controle do campesinato, pois não será mais um órgão ambiental como o 

Ibama que obrigará ou fiscalizará o proprietário a conservar a área nos moldes 

especificados no CAR, mas sim o próprio agente financeiro da negociação. E por 

último, o CAR levará à especulação do latifúndio e grilagem de terra, transformando o 

latifúndio improdutivo em latifúndio produtivo ambientalmente, posto que, uma área 

de vegetação sendo recuperada poderá constituir uma moeda ambiental para 

compensar outras áreas deficientes de RL (AUDIÊNCIA..., 2016, p. 133-139).  

O último expositor da audiência e também favorável às impugnações feitas pelas 

ADIs, Roberto Varjabedian5, chamou a atenção à permissão de intervenções em APP 

por utilidade pública e interesse social, com permissão para construção de estruturas 

de esportes, empreendimentos de lazer ou projetos de mineração sem que haja um 

esgotamento da avaliação da existência de alternativas técnicas locacionais. 

Varjabedian também destacou que muitas das novas limitações das APPs levarão à 

                                                 
5  Representante da Associação Brasileira dos Membros do Ministério Público de Meio Ambiente 
(Abrampa). 
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criação de faixas de proteção muito curtas ou ineficientes, como a disposição do art. 

62 que determina a cota máxima maximorum como limite da faixa de APP em certos 

reservatórios artificiais. Ponderou, por fim, a gravidade da cumulatividade da APP com 

a área de RL, devido ao fato de ambas exerceram funções complementares e distintas. 

Não obstante, o efeito cumulativo ampliado com a nova lei representará uma ameaça 

a diversos biomas em situações de fragilidade, que demandam a proteção especial 

complementar dos dois institutos de proteção (AUDIÊNCIA..., 2016, p. 162-169). 

 

5.1.2 Expositores Favoráveis à Constitucionalidade dos Dispositivos 

Impugnados nas ADIs 

Em relação aos expositores em favor da constitucionalidade da Lei nº 

12.651/2012, a terceira expositora da audiência, Annelise Vendramini6, foi a primeira 

a defender a constitucionalidade do art. 78-A, que limita a concessão de crédito 

agrícola apenas aos proprietários com imóveis rurais registrados no CAR. Para a 

professora, o CAR é um importante mecanismo para a sociedade, agentes financeiros 

e proprietários rurais, pois proporciona uma extensa base com dados e mapas do 

território brasileiro através dos imóveis rurais cadastrados, não havendo porquê 

contestar a sua constitucionalidade. Destaca, inclusive, a edição de resoluções pelo 

Banco Central do Brasil no sentido de regulamentar temas de natureza ambiental as 

quais as instituições financeiras deverão observar na concessão do crédito agrícola. 

Vendramini concluiu ainda que este processo está alinhado às iniciativas 

internacionais relacionadas ao papel auxiliar das instituições financeiras na promoção 

do desenvolvimento sustentável, e menciona a título ilustrativo a atuação do G20 e da 

ONU no avanço de políticas públicas em direção à chamada economia verde 7 

(AUDIÊNCIA..., 2016, p. 28-34). 

Em posicionamento a favor da constitucionalidade da Lei, Édis Milaré8, quarto 

expositor da audiência, aduz que embora as alterações trazidas pelo novo código 

                                                 
6  Professora do Centro de Estudos em Sustentabilidade da Escola de Administração da Fundação 
Getúlio Vargas (FGVCes). 
7 Segundo Hargrave e Paulsen (2012), a economia verde é uma tendência da economia mundial, pois 
leva em consideração, com base na ciência, a finitude dos recursos naturais, os serviços 
ecossistêmicos e os limites planetários para assim constituir os marcos dentro dos quais as atividades 
de produção, distribuição e consumo poderão ter lugar. É, em suma, uma forma de modificar as 
economias dos países para direcioná-las rumo ao desenvolvimento sustentável. 
8  Consultor ambiental da Secretaria de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento – SPA/MAPA 
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florestal possam não ser consideradas ideias, foram reputadas pelo legislador como 

adequadas e suficientes à realidade atual, tendo a Lei Florestal de 2012 mostrado 

avanços nos últimos quatro anos de vigência e provado ser fundamental para garantir 

o equilíbrio ecológico do desenvolvimento sustentável, em acordo com o mandamento 

constitucional do art. 225 (AUDIÊNCIA..., 2016, p. 37-43). 

Por conseguinte, o representante do Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento, Marcelo Cabral, discorrendo sobre o CRA, salientou que a cota 

beneficia principalmente o pequeno produtor, pois o mesmo poderá gerar receita com 

a comercialização do seu remanescente florestal excedente (ativo florestal), 

estimulando sua permanência naquela terra.  Além do mais, Cabral ressalta que a 

compensação por CRA só serve para as RLs desmatadas antes de 22 de julho de 

2008 e, portanto, não visa compensar desmatamentos ocorridos após essa data. 

Alerta ainda que uma eventual vinculação na identidade ecológica entre a área 

compensada e a CRA (e não apenas uma identidade entre biomas, como prevê a lei 

atualmente) inviabilizaria a compensação rápida e em grande escala dessas áreas 

degradadas (AUDIÊNCIA..., 2016, p. 45-50). 

Outra fala de destaque coube ao Ministro da Defesa, José Aldo Rebelo, relator 

do projeto de lei que deu origem ao novo código florestal no âmbito da Câmara dos 

Deputados. Rebelo defende a constitucionalidade da nova legislação, que foi fruto de 

um intenso debate produzido por mais de duzentas audiências públicas para ouvir os 

mais diferentes setores da sociedade, desde do pequeno agricultor até os campos 

acadêmicos da universidade. Pontua que na sua visão as normas anteriores seguiam 

um norte equivocado de que a lei boa seria aquela que gerasse multa, e não aquela 

que fosse efetivamente cumprida. Ainda para Rebelo, o Ministério Público nunca 

compreendeu a natureza da solução necessária a esse debate, que não é apenas 

sobre a mera punição dos agricultores, mas sim sobre normas as quais não são 

possíveis de serem cumpridas por eles, seja por menor acesso à informação dos 

pequenos agricultores ou pelas exigências de difícil cumprimento e que 

inevitavelmente inviabilizam a própria prática agrícola (AUDIÊNCIA..., 2016, p. 59-63). 

O representante da Associação Brasileira de Companhias de Energia Elétrica 

(ABCE), Sebastião Renato Valverde, alinhou-se ao entendimento de Rebelo e afirmou 

que, da forma como estava, o código florestal de 1965 trazia um impacto significativo 

no aspecto socioeconômico, sobretudo para a agricultura familiar e os pequenos 
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agricultores que dependem especificamente da APP de margens dos cursos d’água 

por conta da maior facilidade de operação, possibilidades de irrigação e elevado índice 

de fertilização que as mesmas proporcionam (AUDIÊNCIA..., 2016, p. 63-74). 

Por sua vez, o representante da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, 

Evaristo Eduardo, defendeu a manutenção do conceito de módulo fiscal contido no 

art. 3º, § único da Lei nº 12.651/2012, afirmando que corresponde à área mínima que 

uma família precisa para sobreviver no campo. Pontua que o módulo varia de tamanho 

conforme a região: em regiões pobres, o módulo será maior; em terras de melhor 

qualidade, o módulo é menor. Pondera ainda que 80% (oitenta por cento) dos 

estabelecimentos agropecuários do Brasil têm menos de 4 módulos fiscais e ocupam 

apenas 11% (onze por cento) do território, sendo responsáveis por quase metade do 

valor da produção agropecuária. Para Eduardo, também é importante a manutenção 

da previsão de cômputo das APPs no cálculo do percentual da Reserva Legal, posto 

que muitos dos pequenos agricultores têm quase a totalidade do seu terreno inserido 

em APPs, e, portanto, pela regra antiga, teriam que arrumar área fora da propriedade 

para não cometerem crimes ambientais (AUDIÊNCIA..., 2016, p. 99-107). 

Coadunando com opiniões anteriores, Raimundo Deusdará, representante da 

Secretaria do Ministério do Meio Ambiente e Diretor-Geral do Serviço Florestal 

Brasileiro – FSB, explicou as principais vantagens do CAR e o seu funcionamento em 

conjunto com o CRA e PRA. O especialista destacou que o CAR traz uma série de 

benefícios ao produtor agrícola, como o acesso ao crédito rural e o seguro agrícola, 

além do planejamento do uso do imóvel e a certificação de ativos florestais. Já para 

os órgãos de planejamento e gestão, disponibiliza dados que permitem a distinção 

entre desmatamento legal e ilegal, o monitoramento e combate ao desmatamento, 

dentre outros. Ainda pontuou que para as empresas e consumidores em geral, o CAR 

trará informações transparentes que indicaram quais produtos e serviços são oriundos 

de propriedades que cumprem a legislação (AUDIÊNCIA..., 2016, p. 124-132). 

Por fim, a audiência também contou com um representante da Diretoria de Uso 

Sustentável da Biodiversidade e Florestas do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente – 

IBAMA, Paulo José Prudente de Fontes. Fontes enalteceu que o novo código dá tanto 

flexibilidade para as propriedades de até 4 módulos fiscais de poder consolidar sua 

área até 22 de julho de 2008, vedado o uso alternativo dessa vegetação, como 

também concede às grandes propriedades várias alternativas de se recuperar a área 



71 

 

 

de RL, a exemplo da regeneração e da compensação. Ressaltou ainda que a lei não 

traz anistia aos desmatadores, pois vincula junto à inscrição das propriedades no CAR 

a adesão ao PRA e a assinatura de um termo de compromisso para a recuperação 

dos danos ambientais outrora causados (AUDIÊNCIA..., 2016, p. 140-146). 

 

5.2 AMOSTRA JURISPRUDENCIAL DE DECISÕES SOBRE A 

INCONSTITUCIONALIDADE OU NÃO DE DISPOSITIVOS DA LEI Nº 12.651/2012 

 

Embora o julgamento das ADIs e ADC ainda reste pendente na Suprema Corte, 

isto não impediu que outras instâncias do Poder Judiciário declarassem, com base no 

controle difuso, a inconstitucionalidade ou até mesmo um reforço de 

constitucionalidade de alguns dispositivos da Lei nº 12.651/2012. 

A primeira dessas decisões mencionadas diz respeito ao incidente de arguição 

de inconstitucionalidade nº 1.0144.11.003964-7/002 (TJMG, 2015), em que o Órgão 

Especial do Tribunal de Justiça de Minas Gerais julgou inconstitucional o art. 67 da Lei 

nº 12.651/2012, que permite o registro de reserva legal em percentual inferior a 20% 

(vinte por cento) da área do imóvel, nas propriedades que detinham até quatro 

módulos fiscais antes de 22 de julho de 2008. 

 A arguição de inconstitucionalidade decorreu de uma Ação Civil Pública 

proposta pelo Ministério Público Estadual contra dois proprietários rurais a fim de 

condená-los a recompor área de RL desmatada (BIACNHI et al., 2016, p. 19). Os 

argumentos utilizados pelo tribunal se basearam na violação do dever geral de 

proteção ambiental (art. 225, caput, CRFB/88), na obrigação de reparação do dano 

ao meio ambiente (art. 225, § 3º), no dever de restauração dos processos ecológicos 

essenciais (art. 225, § 1º, I), na vedação da utilização de espaço especialmente 

protegido de modo a comprometer os atributos que justificam sua proteção (art. 225, 

§ 1º, III) e, por fim, a exigência de que a propriedade atenda sua função social (art. 

186, II, da CRFB/88)9. 

Ressalta-se que, inicialmente, houve uma discussão entre os desembargadores 

acerca da possibilidade de sustação do julgamento, com base no ajuizamento das 

ADIs do código florestal perante o STF. Porém, diante da importância que o direito ao 

                                                 
9  Conforme nota publicada pelo Ministério Público de Minas Gerais, disponível em: 
<www.revistajurídica.com.br/noticia-integra_new.asp?id=346854>. Acesso em: 14/08/2017. 
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meio ambiente sustentável se reveste, o relator da arguição apontou para a 

impossibilidade do legislador ordinário flexibilizar as garantias ambientais, vedando-

se, portanto, a manutenção de nível de proteção ambiental inferior ao já existente. Por 

se constituir como direito adquirido difuso pertencente à coletividade, seria inviável a 

retroação do direito subjetivo ambiental, sob pena de violar o disposto no art. 5º, 

XXXVI, da CRFB/8810 e, por consequência, um direito adquirido de toda a sociedade 

(ibid., p. 20). Por fim, destacou ainda o relator que o princípio da vedação do 

retrocesso ambiental é um dos princípios estruturantes do Estado de Direito Ambiental, 

sendo “[...] imprescindível para efetivar os postulados e as metas do novo paradigma 

estatal, tendo em vista que objetiva alcançar condições de vida sustentada não só 

para o presente, mas também para as futuras gerações” (TJMG, 2015). 

O mesmo artigo 67 teve sua inconstitucionalidade declarada de forma unânime 

em julgamento do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Mato Grosso, na Arguição 

de Inconstitucionalidade nº 166802/2015 (TJMT, 2016). O incidente decorreu de outra 

ACP ajuizada pelo Ministério Público Estadual em que se requeria a condenação em 

danos morais coletivos de proprietário rural por desmatamento em área de RL. 

Contudo, o pedido foi indeferido pelo juiz de 1º instância por este entender que a 

propriedade do réu era atendida pela isenção de recomposição disposta no art. 67, do 

novo código florestal.  

Por conseguinte, o voto do relator destacou a falta de razoabilidade da referida 

previsão normativa em face da proteção ambiental garantida pelo texto constitucional, 

bem como a ineficácia da isenção legal para fins de salvaguardar a agricultura familiar, 

pois a mesma só utiliza como parâmetros a dimensão da área rural, e não a real 

finalidade empregada na terra. Ao fim do voto, foi invocado o princípio da proibição do 

retrocesso como mandado de otimização de observância obrigatória do legislador, 

vedando-o a reduzir ou afastar os direitos constitucionalmente garantidos (BIANCHI 

et al., 2016, p. 17-18). 

Em outra decisão, também proveniente da Justiça Estadual de Minas Gerais, foi 

declarada por juízo da Comarca de Itamonte a inconstitucionalidade incidental do art. 

61-A da nova legislação, que autoriza a continuidade de atividades agrossilvipastoris, 

de ecoturismo e turismo rural em APPs de áreas rurais consolidadas até 22 de julho 

                                                 
10 Art. 5º, XXXVI, da CRFB/88: “a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa 
julgada”.  
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de 2008. A ACP do Ministério Público Estadual narrava o descumprimento de um 

Termo de Ajustamento de Conduta e continuidade de intervenções em APP por dois 

proprietários rurais, sob alegação de que o dano ambiental se deu antes do marco 

temporal supracitado. Não obstante, com base no princípio da proporcionalidade e na 

proteção do direito fundamental difuso ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, 

o juízo estadual entendeu que o legislador encampou medida extremamente gravosa 

para o meio ambiente, de interesse exclusivamente privado, deixando de lado a 

observância e proteção do direito ambiental (TJMG, 2013a). 

Na Justiça Federal de Uberaba-MG, por sua vez, foi declarada a 

inconstitucionalidade do art. 62 da Lei nº 12.651/2012 (Processo nº 

2004.38.02.003081-7), que reduz a faixa de APP para os reservatórios artificiais de 

água destinados à geração de energia e abastecimento público, constituídos antes da 

Medida Provisória nº 2.166-67/2001. A juíza federal afirmou em sua decisão que o 

legislador ordinário atuou deliberadamente no sentido de extinguir a proteção 

ambiental no entorno dos reservatórios artificiais, já que na legislação anterior à Lei 

nº 12.651/2012 (Resolução CONAMA nº 302/2002) esta APP recebia proteção de 15 

a 100 metros, passando a recair apenas sobre uma ínfima área inundável e por vezes 

inexistente, definida pela cota máxima maximorum (JFMG, 2013). 

De forma semelhante, na Ação Civil Pública/Processo nº 0900588-

47.2012.8.26.0103, da Justiça Estadual de São Paulo, Comarca de Caconde, foi 

declarada a inconstitucionalidade do supracitado art. 62, sob o argumento da juíza 

pela violação ao princípio da vedação ao retrocesso ambiental,  posto que “[...] os 

direitos fundamentais, uma vez conquistados, não podem ter diminuído sua 

abrangência, em abono ao já mencionado Princípio da Vedação ao Retrocesso que 

disciplina a matéria dos direitos fundamentais (TJSP, 2013). 

Porém, na apelação nº 0102152-27.2009.8.26.0515, do TJSP, a 1ª Câmara 

reserva ao Meio Ambiente consolidou, a partir de 2014, o entendimento pela 

constitucionalidade do Código Florestal em seu inteiro teor. Segundo Bianchi et al. 

(2016, p. 22-23), cinco foram as justificativas utilizadas para a decisão. A primeira diz 

respeito ao fato do novo código florestal ter mantido a necessidade de manutenção 

de áreas de RL e APP. A segunda justificativa é que leva-se em consideração que as 

leis gozam de presunção de constitucionalidade em sua integralidade até o momento 

em que seja declarada a sua inconstitucionalidade parcial ou total, o que não ocorre 
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no TJSP, posto que as duas câmaras especializadas de meio ambiente entendem 

unanimemente pela constitucionalidade integral da Lei nº 12.651/2012, não havendo 

até então precedente de instauração de arguição de inconstitucionalidade do diploma 

legal. O terceiro motivo é o entendimento pelas duas câmaras especializadas de que 

o princípio da vedação do retrocesso não possui força normativa. Já o quarto e quinto 

motivos dizem respeito ao posicionamento de que a aplicação do referido princípio 

não pode ser feita de forma abstrata, devendo ser analisado o eventual retrocesso em 

matéria ambiental de acordo com o caso concreto e, por fim, de forma a compatibilizá-

lo com outros direitos fundamentais e princípios do ordenamento jurídico, como o da 

propriedade, o da livre iniciativa, etc. 

Por outro lado, a sexta turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região negou 

o reconhecimento incidental da inconstitucionalidade do art. 62 da Lei nº 12.651/2012 

na apelação cível nº 0002813-20.2010.4.01.3804, mas sem adentrar ao mérito, 

argumentando que apenas o STF possui competência para o controle concentrado de 

constitucionalidade da lei ou norma abstrata, cuja eventual procedência possui 

eficácia erga omnes (TRF-1, 2010). 

 

5.3 PERSPECTIVA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E APONTAMENTOS PARA 

O EVENTUAL JULGAMENTO DAS AÇÕES DE CONTROLE DE 

CONSTITUCIONALIDADE. 

 

Observa-se, após a breve amostra jurisprudencial sobre o tema, que não existe 

um consenso no Poder Judiciário brasileiro quanto à questão da constitucionalidade 

total ou parcial da Lei nº 12.651/2012, embora se evidencie um posicionamento 

favorável à inconstitucionalidade da referida Lei e na recepção  do princípio da 

vedação do retrocesso na seara ambiental principalmente pela Justiça Estadual e 

Federal de Minas Gerais, enquanto que se encontra situação quase que 

diametralmente oposta na Justiça Estadual de São Paulo, ao menos no sentido de 

entender que a arguição de inconstitucionalidade de lei tem tese não é de competência 

dos tribunais. 

 Portanto, resta claro que uma eventual decisão do STF pela 

inconstitucionalidade ou não dos dispositivos impugnados pelas ADIs ajuizadas 

estabelecerá um importante precedente a ser adotado por todos os julgamentos 
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posteriores devido ao seu efeito erga omnes. Mas, para além da perspectiva jurídica, 

definirá a forma da principal política e estrutura de proteção da vegetação nativa 

vigente no país. 

É cediço afirmar que o principal fundamento jurídico utilizado nas diversas ADIs 

ajuizadas na Suprema Corte sobre o tema corresponde ao princípio da vedação do 

retrocesso, em sua extensão socioambiental, pois defende uma perspectiva de que 

lei posterior não poderá ferir direito fundamental adquirido, seja pela redução da sua 

eficácia ou completo afastamento do direito subjetivo em questão. Neste caso em 

específico, o entendimento de que o art. 225 da CRFB/88, em toda sua extensão 

normativa, garante um meio ambiente equilibrado e essencial à sadia qualidade de 

vida através do cumprimento pelo Poder Público e também pelos particulares, de uma 

série de princípios e deveres entorno da preservação e proteção ambiental. 

Também é imperioso afirmar que o fato da falta de previsão normativa expressa 

no texto constitucional jamais foi um real impedimento ao reconhecimento e aplicação 

do princípio da vedação do retrocesso. É notável ao conhecimento jurídico a 

existência de precedentes no STF que invocam o referido princípio para impedir a 

desconstituição de conquistas já alcançadas pelo cidadão ou pela formação social em 

que ele vive, em matéria de direito social (STF, 2010).  

Malgrado a Suprema Corte nunca tenha se manifestado acerca da aplicação do 

princípio da vedação do retrocesso no âmbito dos direitos ambientais, não restam 

dúvidas de que seu reconhecimento já foi estabelecido em julgado recente pelo 

Superior Tribunal de Justiça, conforme exposição já desenvolvida em capítulo anterior. 

Isto ao menos indica que, a princípio, não há qualquer tipo de impedimento, fático ou 

jurídico, a um eventual posicionamento da Suprema Corte no sentido de se alinhar ao 

entendimento já levantado pelo STJ e, por conseguinte, inaugurar um novo 

procedente à sua própria jurisprudência.  

A exposição desenvolvida neste trabalho a respeito dos dispositivos impugnados 

nas ADIs, somada ao histórico da legislação florestal brasileira, demonstrou que de 

fato houve redução nos níveis preestabelecidos de proteção ambiental com o advento 

da nova legislação, quer seja no âmbito das áreas de preservação permanente ou das 

reservas legais, quer seja no envolvimento de novos sistemas de compensação e 

consolidação de danos ambientais que, embora não eliminem por completo a proteção 
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da vegetação nativa, colocam em dúvida a constitucionalidade dos seus dispositivos  

normativos.  

As ADIs ajuizadas até o momento, em especial àquelas de autoria da PGR, 

selecionaram, com profundidade técnica e jurídica, as alterações e inovações mais 

polêmicas e significativas inseridas no novo código florestal para a apreciação do STF, 

indicando com clareza o retrocesso contido nas normas impugnadas, seja em 

comparação com a legislação pretérita ou em confronto com o texto constitucional do 

art. 225 e 186 da CRFB/88. É visível que a Lei nº 12.651/2012, embora construída sob 

legítimo processo legislativo e democrático, através de debates realizados entre 

membros da sociedade com interesses antagônicos, sofreu especial influência de 

setores econômicos, como o agropecuário, e também políticos, como a bancada 

ruralista, no sentido de fortalecer o produtor rural e flexibilizar diversas regras de 

proteção ambiental, por vezes com a justificativa de que as mesmas inviabilizavam o 

crescimento econômico ou impossibilitavam o seu cumprimento pelo proprietários 

rurais. 

Por outro lado, conforme demonstrado por vários expositores na audiência 

pública realizada sobre o tema, para um julgamento razoável e justo, tais argumentos 

favoráveis à constitucionalidade integral da nova Lei não devem ser ignorados pelo 

relator Ministro Luiz Fux na elaboração do seu voto sobre a questão. Deve-se 

reconhecer que o código florestal de 2012 trouxe também ferramentas poderosas para 

uma melhor gestão dos imóveis rurais do Brasil em relação à coleta de dados precisos 

e atualizados, por meio do sistema nacional de Cadastro Ambiental Rural, com fins de 

combater o desmatamento ilegal e garantir um melhor aproveitamento da propriedade. 

Igualmente, é inegável que certas restrições de utilização da terra impostas por APPs 

ou RLs pela legislação pretérita inviabilizam o proveito econômico satisfatório daquele 

produtor, sendo, portanto, um erro de juízo e de proporcionalidade ignorar por 

completo tal realidade de subsistência e produtividade, necessárias principalmente 

para o pequeno agricultor, em favor de uma visão unidirecional e irrestrita de proteção 

da vegetação nativa. 

Contudo, uma análise crítica e mais atenta sobre esta alegada situação de 

“excesso” de proteção por parte da legislação ambiental brasileira revela, em verdade, 

um histórico de mal aproveitamento do solo e de emprego de técnicas arcaicas de 

produtividade em grande parte dos imóveis rurais do Brasil. Portanto, vê-se que tal 
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justificativa levantada pelos defensores da nova lei pauta-se em uma realidade atual 

que pouco busca investir e aprimorar na estrutura de produção intensiva em terras de 

já ocupadas, optando-se pela opção mais barata e prática que é a da flexibilização 

das normas de proteção e a expansão das áreas de produção pelo desmatamento. 

É o que se depreende de normas que reduzem ou extinguem a faixa de proteção 

sem apresentar qualquer justificativa ou alternativa ecológica viável (art. 4º, III e §§ 1º 

e 4º; art. 12, §§ 6º a 8º; art. 3º, XIX, dentre outros), permitem a consolidação de 

desmatamentos anteriores a 22 de julho de 2008 (arts.12 e 68, caput), compensação 

de RL sem identidade ecológica e possibilidade de cômputo da mesma com APPs (art. 

48, § 2º; art. 15), equiparação entre agricultura familiar e propriedades de até 4 

módulos fiscais (art. 3º, § único), imunidade de fiscalização e anistia de multas (arts. 

59, §§ 4º e 5º, e 60), para apenas relembrar algumas das inconstitucionalidades já 

abordadas a fundo. 

Desse modo, as contribuições da comunidade científica, muitas expostas ao 

longo deste trabalho, serão fundamentais para ressaltar ao STF os graves prejuízos 

à fauna e flora brasileira caso se mantenha a nova legislação da forma como se 

encontra. Verifica-se, conforme Brancalion et al. (2016, p. 15), que os esforços 

empreendidos na construção do novo código florestal para aprimorar as políticas 

agrícolas existentes no país, com visas ao fomento da produção agrícola, pecuária e 

florestal, acabarão por serem prejudicadas por si mesmas ao não atuarem com a 

correspondente sustentabilidade ambiental. 

Esta breve reflexão e retrospectiva sobre os resultados coletados com este 

trabalho revelam a dificuldade inerente a um julgamento desta índole e a complexa 

tarefa que resta sobre a Suprema Corte no direcionamento jurisprudencial da 

aplicabilidade de diversos dispositivos da Lei nº 12.651/2012. O princípio da vedação 

ao retrocesso socioambiental mostra-se como elemento necessário a integrar um 

juízo proporcional e acertado acerca do tema, pois reveste-se de justificativa suficiente, 

tanto jurídica como doutrinária, para atacar os visíveis prejuízos ambientais 

proporcionados pela nova lei ao direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado.  

Ao mesmo tempo, o referido princípio serve como parâmetro para recepcionar 

aqueles instrumentos e previsões normativas proporcionados pelo novo código que 

não causem impactos significativos ao meio ambiente e representem avanços na 
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política ambiental e agrícola, como o CAR e o PRA, e pode igualmente adequar uma 

interpretação conforme a Constituição de dispositivos outrora entendidos como 

inconstitucionais, por exemplo, extinguindo o marco temporal de 22 de julho de 2008 

na consolidação de danos ambientais ou modificando-o para uma data mais razoável 

ou justificável, como a partir da promulgação da Lei de Crimes Ambientais em 1998, 

e impondo a necessidade de identidade ecológica entre áreas de RL a serem 

compensadas por CRA (art. 66, § 5º, II), dentre outras possibilidades interpretativas. 
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6. CONCLUSÃO 

 

Por meio desta pesquisa e exposição desenvolvidas, foram possíveis de ser 

elaboradas as seguintes conclusões a respeito do tema, em formato de tópicos: 

I) A primeira codificação ambiental brasileira data de 1934 e já contava com 

normas que garantiam uma reserva florestal mínima nas propriedades rurais 

e o conceito embrionário de área de preservação permanente através da 

instituição de florestas protetoras; 

II) A segunda codificação veio a surgir em 1965, influenciada por movimentos 

ambientalistas e o crescimento do desmatamento no Brasil. Contando com 

sucessivas complementações e modificações ao longo do tempo, foi o 

primeiro código a consolidar e expandir o conceito atual de APP e Reserva 

Legal. Destaca-se este período entre a codificação de 1965 e a de 2012 

com um intenso avanço na legislação ambiental brasileira, através da 

criação da Política Nacional do Meio Ambiente, da Lei de Crimes Ambientais, 

e, sobretudo, do status constitucional conferido pela CRFB/88 ao meio 

ambiente através do art. 225 que estabelece o direito difuso ao meio 

ambiente ecologicamente equilibrado; 

III) A terceira e atual codificação de proteção da vegetação nativa brasileira 

corresponde à Lei nº 12.651/2012, que revogou o código florestal de 1965, 

e desde a sua concepção como Projeto de Lei vem suscitando intensos 

debates entre setores antagônicos da sociedade (ambientalistas/ruralistas) 

por conta das modificações normativas que trouxe com relação à legislação 

ambiental anterior, apontadas pela comunidade científica como verdadeiros 

retrocessos na proteção da biodiversidade da fauna e flora brasileira; 

IV) Dentre as principais diferenças entre a nova e antiga codificação florestal, 

destacam-se: i) a redução e extinção de faixas de proteção de APPs; ii) a 

ampliação das possibilidades de intervenção nestas áreas ecologicamente 

sensíveis; iii) a permissão mais ampla de cômputo de APP na área de RL, 

confundido a função única de cada instituto; iv) a isenção de recuperação 

de RL em imóveis com extensão de até quatro módulos fiscais constituídos 
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antes de 22 de julho de 2008 e v) a criação do Cadastro Ambiental Rural, 

do Programa de Regularização Ambiental e da Cota de Reserva Ambiental, 

de forma a possibilitar maior flexibilidade na redução dos níveis de proteção 

ambiental; 

V) Buscando compreender melhor o motivo pelo qual o novo código reduziu o 

padrão de proteção ambiental da legislação brasileira, foi realizado um 

estudo sobre a Constituição Federal de 1988, a primeira consagrar o 

movimento de constitucionalização do Direito Ambiental no Brasil.  

Garantido ao meio ambiente um status de direito fundamental, inclusive já 

reconhecido pelo STF como direito difuso (terceira dimensão), o art. 225 da 

Carta Magna estabelece os principais princípios de proteção e conservação 

da fauna e flora brasileira, impondo deveres ao Poder Público e à 

coletividade em geral na defesa deste direito difuso, com vista a possibilitar 

sua fruição pelas presentes e futuras gerações; 

VI) Contata-se ainda que a proteção ambiental conferida pelo texto 

constitucional não se esgota no art. 225, influenciando outros dispositivos 

constitucionais a seguirem o norte de proteção do meio ambiente, entre eles 

o atendimento à função social da propriedade pelo uso adequado dos 

recursos naturais disponíveis e pela preservação do meio ambiente nas 

propriedades rurais (art. 186, II, CRFB/88), bem como a necessidade da 

ordem econômica e financeira de observarem a defesa do meio ambiente 

em seus princípios basilares (art. 170, VI, CRFB/88); 

VII) Nesta nova perspectiva constitucional, o princípio da vedação do retrocesso 

surge como princípio constitucional implícito, desenvolvido pela doutrina e 

aplicado por esparsa jurisprudência internacional, estando presente 

também na razão de decidir de julgados do STF, especialmente quanto aos 

direitos fundamentais e sociais constitucionalmente garantidos. Em suma, o 

referido princípio visa proibir uma atuação do legislador que ameace direitos 

e garantias conquistados historicamente e estabelecidos pela Constituição 

do país, por meio de uma redução lesiva da efetividade ou até mesmo 

remoção destes direitos do ordenamento jurídico; 

VIII) Embora a jurisprudência do STF só tenha utilizado este princípio no âmbito 

dos direitos sociais, há uma nova corrente de doutrinadores e juristas que 
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apontam para a aplicação da vedação ao retrocesso na esfera dos direitos 

ambientais, sobretudo devido às tendências mundiais de crescimento 

econômico que fragilizam a importância deste direito essencial à sadia 

qualidade de vida e tendem a expô-lo com maior facilidade a significativos 

retrocessos legislativos. Neste sentido, tanto o STJ como instâncias 

ordinárias estaduais e federais do poder judiciário brasileiro já incorporaram 

o referido princípio em decisões que afastaram normas manifestamente 

prejudiciais ao meio ambiente, assumindo uma identidade mais ampla como 

princípio da vedação ao retrocesso socioambiental; 

IX) No cenário atual, diante de manifestas inconstitucionalidade trazidas pela 

nova legislação florestal ao reduzir o padrão de proteção outrora vigente, a 

PGR ajuizou três ADIs em 2013 impugnando diversos dispositivos 

elencados na Lei nº 12.651/2012, com base na proteção ambiental 

garantida pelo CRFB/88 e no princípio da vedação do retrocesso. Logo em 

seguida, também foi ajuizada uma ADI pelo PSOL e, três anos depois, em 

manifestação contrária, uma ADC pelo PP; 

X) A ADI nº 4.901, de autoria da PGR, objetivou pugnar a inconstitucionalidade 

dos artigos do novo código florestal relacionados à Reserva Legal - instituto 

que visa garantir um percentual mínimo de preservação florestal nas 

propriedades rurais do Brasil. Dentre as inconstitucionalidades suscitadas, 

destacam-se o cômputo de APP no percentual da área de RL (art. 15, Lei nº 

12.651/2012) e a consolidação das áreas que foram desmatadas antes das 

modificações dos percentuais de RL (arts. 12 e 68, Lei nº 12.651/2012); 

XI) A ADI nº 4.902, também de autoria da PGR, trouxe em seu bojo dispositivos 

que permitem uma chamada anistia de multas e sanções penais a crimes 

ambientais, dentre outras medidas que reduziram o padrão de proteção 

ambiental, como a permissão de novas desmatamentos em APP sem que 

haja a recuperação dos danos já realizados irregularmente (art. 7º, § 3º) e 

consolidação dos danos ambientais em APPs praticados até 22 de julho de 

2008 (arts. 61-A a 61-C e art. 63); 

XII) A ADI nº 4.903 foi a última do conjunto de três ações ajuizadas pela PGR e 

impugna dispositivos normativos relacionados aos padrões mínimos de 

proteção nas APPs, como as novas possibilidades de intervenção por 
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utilidade pública e interesse social (art. 3º, VIII e IX; art. 4º, §§ 6º e 8º) e a 

redução da proteção das APPs no entorno de nascentes e olhos d’água (art. 

4º, IV); 

XIII) A ADI nº 4.937, interposta pelo PSOL, apresenta os mesmos fundamentos 

fáticos e de direito das ADIs da PGR, inclusive quanto à alegação de 

violação ao princípio da vedação ao retrocesso socioambiental e expõe, em 

comparação às supracitadas ADIs, semelhantes temas e dispositivos 

impugnados da Lei nº 12.651/2012; 

XIV) Por sua vez, a ADC nº 42, de autoria do PP, é a única das ações de controle 

de constitucionalidade ajuizadas perante o STF que pugna pela 

constitucionalidade integral do novo código florestal, argumentando quanto 

à inexistência de previsão expressa do princípio da vedação ao retrocesso 

no texto constitucional, bem como sustentando a importância e avanço da 

nova legislação no cenário econômico nacional; 

XV) Por conseguinte, diante da complexidade temática e jurídica do tema, o STF 

realizou uma audiência pública para ouvir representantes, pesquisadores e 

professores de opiniões favoráveis e contrárias à constitucionalidade da Lei 

nº 12.651/2012. A audiência contou com 22 expositores e extenso debate 

acerca dos dispositivos e temas impugnados nas ADIs da PGR e PSOL, 

enriquecendo o arcabouço técnico, fático e jurídico a ser incorporado em 

eventual decisão da Suprema Corte quanto à inconstitucionalidade ou não 

de diversas normas do novo código florestal; 

XVI) Em breve amostra jurisprudencial sobre alguns dos incidentes de 

inconstitucionalidades suscitados em face da Lei nº 12.651/2012 ao longo 

do território nacional, foi possível verificar a ausência de consenso entre 

diferentes instâncias e órgãos julgadores do Poder Judiciário quanto ao 

entendimento pela constitucionalidade do novo código, embora verifique-se 

uma preponderância em se declarar a inconstitucionalidade de alguns 

artigos específicos da nova legislação, como o art. 67, que dispõe sobre a 

isenção de recomposição de RL em áreas de até 4 módulos fiscais 

consolidadas até 22 de julho de 2008; 

XVII) Portanto, com base na exposição e desenvolvimento construídos neste 

trabalho, procurou-se elaborar um posicionamento proporcional a ser 
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adotado pelo STF no eventual julgamento dos pedidos das ADIs e ADC. 

Assim, através da ponderação dos argumentos e valores levantados por 

ambos os lados deste debate, foi possível constatar tanto a existência de 

dispositivos que ferem invariavelmente a proteção ambiental mínima 

estabelecida pela CRFB/88 e pela legislação pretérita, como de dispositivos 

que representam esforços para uma melhor cooperação entre a política 

nacional ambiental e a economia agrícola, de modo a não prejudicar o 

equilíbrio de coexistência pretendido com o desenvolvimento sustentável e 

a economia verde.  

XVIII) Concluiu-se assim que a ratio decidendi acertada para este caso seria 

aquela a contemplar o princípio da vedação ao retrocesso para afastar os 

dispositivos da Lei nº 12.651/2012 que violam preceitos fundamentais de 

proteção da vegetação nativa brasileira, insculpidos na Constituição de 

1988 e construídos pela legislação ambiental pretérita, e dar nova 

interpretação (constitucional) para aqueles dispositivos que padecem de 

vício material ou grau de retrocesso relevante por atualmente se limitarem 

a uma interpretação infraconstitucional, ao mesmo tempo em que se 

recepciona aquelas normas que introduzem significativas melhorias na 

correlação entre o meio ambiente e o crescimento econômico, por meio de 

novas tecnologias e perspectivas que projetam esforços relevantes para a 

concretização do desenvolvimento sustentável nacional. 
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