EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO LUIZ FUX – SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 6.446

A CONFEDERAÇÃO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA DO
BRASIL – CNA, entidade sindical de grau superior e âmbito nacional, sem fins
lucrativos, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 33.582.750/0001-78, estabelecida no SGAN,
Quadra 601, Módulo “K”, Ed. Antonio Ernesto de Salvo, Asa Norte, CEP 70.830-021,
Brasília/DF, por seus advogados infra-assinados (procuração anexa), com endereço
profissional no SGAN, Quadra 601, Módulo “K”, Ed. Antonio Ernesto de Salvo, Asa
Norte, CEP 70.830-021, Brasília/DF, endereço que indica para os fins do art. 77, V, do
CPC, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, com fundamento no art.
138 do Código de Processo Civil; no art. 7º, § 2º, da Lei nº 9.868, de 10.11.1999, e no
art. 131, §3º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal - RISTF, requerer a
sua admissão, na condição de AMICUS CURIAE, nos autos da presente Ação Direta
de Inconstitucionalidade, pelos motivos de fato e de direito a seguir expostos.

I. BREVE SÍNTESE DA DEMANDA
Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada pelo
Presidente da República, por meio do Advogado-Geral da República, por meio da
qual se pretende a declaração de nulidade parcial, sem redução de texto, do
conjunto normativo formado pelos artigos 61-A e 61-B da Lei nº 12.651, de 25.05.2012

(Código Florestal) e artigos 2º, parágrafo único; 5º; e 17 da Lei nº 11.428, de
22.12.2006.
O objetivo da declaração de nulidade parcial, sem redução de texto, é
extirpar, por inconstitucionalidade, a interpretação dos mencionados dispositivos
que impede a aplicação, ao Bioma Mata Atlântica, do regime das “áreas
consolidadas” e das “áreas de preservação permanente” constante do Código
Florestal.
Portanto, o problema jurídico-constitucional trazido nessa ADI é
simplesmente saber se, ao Bioma Mata Atlântica, deve-se aplicar o Código Florestal
de 2012 quanto às áreas consolidadas ou a Lei nº 11.428 de 2006 (que trata da
utilização e proteção da vegetação nativa de referido bioma).
Da solução da disputa no âmbito administrativo
É importante destacar que essa discussão foi inicialmente endereçada à
Administração Pública Federal a partir de um claro contexto de insurgência contra a
aprovação do novo Código Florestal, contexto esse que produziu, por parte da
fiscalização ambiental, diversos autos de infração aplicados aos produtores rurais
que atuam no Bioma Mata Atlântica.
Especialmente o IBAMA no Paraná, em 2015, passou a autuar e
determinar a demolição de residências e benfeitorias de imóveis rurais antigos, com
ocupação anterior ao ano de 2008, negando-se a respeitar o art. 61-A, caput, do
Código Florestal que autorizou, em áreas de preservação permanente, “a continuidade
das atividades agrossilvipastoris, de ecoturismo e de turismo rural em área rurais
consolidadas até 22 de julho de 2008”.
E, em novembro de 2017, o então Ministro do Meio Ambiente Sarney
Filho modificou o posicionamento vinculante daquele Ministério sobre a aplicação
das disposições transitórias do Código Florestal ao Bioma Mata Atlântica, editando
novo despacho (Despacho nº 64.773/2017-MMA) e revogando o anterior, com base na
Nota nº 00052/2017/CONJUR-MMA/CGU/AGU, que sustentava que o Código
Florestal não deveria ser aplicado ao Bioma Mata Atlântica por contrariar o “princípio
da vedação do retrocesso”.
Cumpre mencionar que a posição anterior, exarada pelo então Ministro
Interino

Francisco

Gaetani

em

08.12.2015

(Despacho

nº

1050/2015/CONJUR/MMA/CGU/AGU/jmloa), era de que o IBAMA e o ICMBio
deveriam cumprir integralmente as disposições do Novo Código Florestal (Lei
12.651/12), em especial os art. 61-A e 61-B para fins de regularização de imóveis
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rurais localizados no Bioma Mata Atlântica, artigos esses que tratam da consolidação
de uso de área em APPs (áreas de preservação permanente) e estabelecem medidas
de controle e recuperação ambiental nesses locais.
Pois bem, com o advento do Despacho nº 64.773/2017-MMA, a
desrespeitar as áreas consolidadas sob a égide da legislação anterior, passou-se então
novamente a lavrar autos de infração, determinar embargos e interdições e ordenar a
retirada de atividades agropecuárias em milhares de propriedades rurais, em 15
Estados

da

Federação.

Tais

medidas

atingiram

residências,

benfeitorias,

agroindústrias e todo tipo de construção e melhorias que existiam nas áreas
consolidadas. Os prejuízos econômicos e sociais da implementação dessas medidas
foram – e são – incalculáveis.
Em outras palavras, tratava-se de típico caso no qual o fiscal e/ou gestor
se insurge contra a lei aprovada pelo Congresso Nacional, em exercício anômalo de
sua função administrativa.
Diante disso, a CNA, por meio do Ofício nº 479, de 05.12.2017, requereu
à Ministra Grace Mendonça, Advogada-Geral da União na época, a revisão desse
novo posicionamento diante do amplo impacto negativo que a criativa interpretação
proposta teria sobre centenas de milhares de pequenos produtores rurais (Processo
nº 00400.001640/2017-81).
Ato contínuo, em virtude do agravamento do assédio e das ameaças aos
pequenos produtores rurais, a CNA, por meio do Ofício nº 129/2018, também
provocou a manifestação do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
(MAPA) quanto à aplicação do Código Florestal.
No MAPA, ouviu-se, no âmbito do NUP nº 21000.019326/2018-18, a
EMBRAPA que, por meio de nota técnica específica, destacou o enorme impacto
deletério para a agricultura brasileira caso prevalecesse a interpretação que afasta a
incidência do Código Florestal ao Bioma Mata Atlântica.
Nesse norte, a Consultoria Jurídica do Ministério, por meio do Parecer
nº 00819/2019/CONJUR-MAPA/CGU/AGU, concluiu, em 07.10.2019, pela integral
“aplicabilidade do regime de transição estabelecido pelos artigos 61-A, 61-B e 61-C
do novo Código Florestal ao Bioma Mata Atlântica”, determinando o
encaminhamento do feito para a CGU de forma a se dirimir a controvérsia entre esse
entendimento e aquele esposado por meio da Nota nº 00052/2017/CONJURMMA/CGU/AGU.
E a AGU finalmente resolveu a divergência, em 09.12.2019, por meio do
Parecer

nº

00115/2019/DECOR/CGU/AGU

(Despacho

nº
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809/2019/DECOR/CGU/AGU), parecer esse que foi aprovado pelo então AdvogadoGeral da União, Ministro André Mendonça, em 18.12.2019.
Com isso, nova nota técnica foi elaborada no âmbito do MMA (Nota nº
00039/2020/CONJUR-MMA/CGU/AGU), que sustentou a publicação, em 06.04.2020,
do Despacho nº 4.410/2020, do Ministro de Meio Ambiente que revogou o antigo
Despacho nº 64.773/2017-MMA.
Em apertada síntese, o citado Parecer nº 00115/2019 da AGU se utiliza
das seguintes razões, a saber:
(a) que o art. 1º da Lei nº 11.428/2006 prevê expressamente a
aplicação do antigo Código Florestal, legislação essa revogada e
substituída pela Lei nº 12.651, de 25.05.2012;
(b) que a própria Lei nº 11.428/2006 expressamente destaca
que a proteção e utilização do Bioma Mata Atlântica far-se-ão “dentro
de condições que assegurem o disciplinamento da ocupação rural e
urbana, de forma a harmonizar o crescimento econômico com a manutenção do
equilíbrio ecológico” (art. 7º, IV);
(c) que o art. 1º, § 1º, do Decreto nº 6.660, de 21.11.2008 (que
regulamenta a Lei nº 11.428/2006), fixa que a legislação específica
apenas trata dos remanescentes de vegetação nativa primária e
secundária nos estágios inicial, “não interferindo em áreas já ocupadas
com agricultura, cidades, pastagens e florestas plantadas ou outras áreas
desprovidas de vegetação nativa.”;
(d) que o STF já decidiu pela constitucionalidade e pelo
caráter vinculante dos arts. 61-A e 61-B do Código Florestal;
(e) que o STF também julgou e decidiu que o regime
transitório fixado nesses artigos do Código Florestal não representa
qualquer retrocesso à preservação ambiental, mas, ao contrário,
garante também a validade de outros valores constitucionais como a
livre iniciativa, o pleno emprego, a erradicação da pobreza e da
marginalização e o desenvolvimento econômico sustentável.
O Despacho nº 4.410/2020 do MMA gerou uma reação desproporcional
da opinião pública, catalisada pelos grupos de “ambientalistas”, que demonstrou
absoluta incompreensão e confusão na análise do problema concreto e da forma de
solução desse conflito aparente de normas. Como fruto desse tumulto proposital,
incentiva-se agora a adoção de interpretação incompatível com o ordenamento
jurídico e com as decisões tomadas pelo STF nas ADIs nºs 4.901, 4.902, 4.903 e 4.937 e,
ainda, a ADC nº 42.
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Por esse motivo, o Presidente da República ingressou com a presente
Ação Direta de Inconstitucionalidade com o objetivo precípuo de excluir em
definitivo, do ordenamento jurídico, essa interpretação inconstitucional que pretende
retirar eficácia normativa do Código Florestal, optando por fazer incidir legislação
(Lei nº 11.428/2006) que não se aplica.

II. ADMISSÃO DA CNA COMO AMICUS CURIAE
O art. 7º, § 2º, da Lei nº 9.868, de 10.11.1999, prevê a figura do “amigo da
Corte” no âmbito do controle concentrado de constitucionalidade, nos seguintes
termos:
Art. 7o Não se admitirá intervenção de terceiros no processo de ação
direta de inconstitucionalidade.
.........................................
§ 2o O relator, considerando a relevância da matéria e a
representatividade dos postulantes, poderá, por despacho irrecorrível, admitir,
observado o prazo fixado no parágrafo anterior, a manifestação de outros órgãos
ou entidades.
Tem-se, portanto, a partir da Lei nº 9.868/99 e da própria jurisprudência
do STF, a exigência de configuração de dois requisitos para a admissão do amicus
curiae: (i) representatividade do postulante e (ii) relevância da matéria.
Em relação à representatividade, tem-se que a CNA é entidade sindical
de grau superior e âmbito nacional, assim reconhecida pelo Decreto nº 53.516, de
31/01/64, publicado no Diário Oficial da União de 05/02/1964, constituída por 27
(vinte e sete) Federações da categoria econômica dos ramos da agricultura, da
pecuária, do extrativismo rural, da pesca, da silvicultura e da agroindústria, no que
se

refere

às

atividades

primárias

desta

ou

de

qualquer

outro

ramo,

independentemente da área, como demonstram, principalmente, pelos seguintes
dispositivos de seu Estatuto (em anexo):
Art. 1º - A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil - CNA, entidade sindical
de grau superior, reconhecida pelo Decreto nº 53.516, de 31/01/64, publicado no
Diário Oficial da União de 05/02/64, é constituída pela categoria econômica dos ramos
da agricultura, da pecuária, do extrativismo rural, da pesca, da silvicultura e da
agroindústria, no que se refere às atividades primárias desta ou de qualquer outro
ramo, independentemente da área, tendo como princípios:
I.

a valorização do produtor e do trabalhador rural; (...)
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Art. 3º - A CNA tem por objetivos:
I. coordenar, promover o desenvolvimento, a defesa e a proteção da categoria econômica
de que trata o caput do Art. 1º e representá-la legalmente;
II. representar, organizar e fortalecer os produtores rurais brasileiros, defender seus
direitos e interesses, promovendo o desenvolvimento econômico, social e ambiental do
Setor Agropecuário. (...)
Art. 5º - São prerrogativas da CNA: (...)
V. defender os direitos e os interesses da categoria, inclusive em questões judiciais e
administrativas;
VI. propor qualquer tipo de ação que vise resguardar os interesses da categoria
econômica representada, inclusive Ação Direta de Inconstitucionalidade, Mandado de
Segurança Coletivo e denunciar irregularidades e ilegalidades às autoridades ou
entidades competentes;
VII. colaborar com as entidades congêneres no sentido de obter a paz social e
o progresso econômico do País; (...) grifos nossos

Desse modo, a CNA tem a obrigação de promover a defesa e a proteção
da categoria agropecuarista; representar, organizar e fortalecer os produtores rurais
brasileiros; defender seus direitos e interesses, promovendo o desenvolvimento
econômico, social e ambiental do setor agropecuário; além de colaborar com as
entidades congêneres no sentido de obter a paz social e o progresso econômico do
País.
Ora, a pertinência entre as obrigações e objetivos da CNA e a matéria
tratada no presente processo é evidente, pois as discussões acerca da aplicação do
Código Florestal ao Bioma Mata Atlântica terão repercussão ampla e direta a
centenas de milhares de produtores rurais que atuam, por meio de suas legítimas
atividades econômicas, nessa região. Uma eventual decisão do STF no sentido de
afastar a incidência do Código Florestal seria dramática a várias cadeias produtivas
da agropecuária, o que, de imediato, levaria à miséria os pequenos produtores rurais
que delas participam.
Tanto é assim que, pela absoluta e prioritária importância do assunto, a
CNA tem provocado a Administração Pública Federal de forma a que o Poder
Executivo faça valer a aplicação do Código Florestal. No presente caso, como alhures
mencionado, solicitou a revisão do antigo posicionamento do então Ministro Sarney
Filho à AGU em 05.12.2017 e, por meio da apresentação de Nota Técnica CNA nº
45/2017, demonstrou a fragilidade jurídica do entendimento e descreveu o problema
radical causado à agropecuária brasileira (NUP nº 00400.001640/2017-81).
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Por outro lado, também foi por meio de provocação da CNA (Ofício nº
129/2018-CNA), com base no art. 21 da Lei nº 13.844, de 18.06.2019, que a Consultoria
Jurídica do MAPA elaborou o Parecer nº 819/2019/CONJUR-MAPA/CGU/AGU que,
por sua vez, gerou divergência com a NOTA nº 52/2017/CONJUR-MMA/CGU/AGU.
O resultado dessa divergência foi a confecção do Parecer nº
00115/2019/DECOR/CGU/AGU, por meio do qual a AGU firmou o posicionamento
oficial da Administração Pública no sentido de concluir pela plena incidência dos
arts. 61-A e 61-B do Código Florestal ao Bioma Mata Atlântica.
Seja pelo exame substantivo da matéria, seja pela atuação processual,
administrativa, institucional e representacional da agropecuária brasileira, a CNA
apresenta inegável relação de pertinência com a matéria tratada e, o que, por
conclusão iniludível, deve intervir também no âmbito dessa Ação Direta de
Inconstitucionalidade.
Patente está a necessária representatividade da CNA e sua vinculação
estrita com a questão posta nestes autos.
Da mesma forma, quanto à relevância da matéria, é importante
destacar que o objeto da presente ADI terá impacto profundo e devastador na
agropecuária do País. A eventual não aplicação dos arts. 61-A e 61-B da Lei nº
12.651/2012 ao Bioma Mata Atlântica resultará em exclusão de terras, da produção
agropecuária, que podem somar 159,3 milhões de hectares. Está-se a falar da
desmontagem e eventual desaparecimento de atividades inteiras da agropecuária
como, por exemplo, a produção de café que hoje se desenvolve, em mais de 70%, em
regiões de encostas.
Além do forte impacto econômico da discussão, o julgamento da
presente ADI servirá de confirmação, mesmo após sólida jurisprudência do STF, da
plena eficácia do Código Florestal, lei essa que foi amplamente debatida e
representa não só um dos picos da atividade legislativa e democrática do Brasil nos
últimos anos, mas, acima de tudo, a mais moderna e inteligente legislação que
promove a melhor concordância prática entre a proteção ao meio ambiente e a
garantia de respeito aos postulados do direito de propriedade e do exercício da
atividade econômica.
Dito isso, observa-se também a presença do requisito da relevância da
matéria para a admissão da CNA como amicus curiae nos autos deste feito.
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III. PERSPECTIVA JURÍDICA DO DEBATE
É importante destacar que o objeto da presente Ação Direta de
Inconstitucionalidade alberga duas perspectivas bastantes claras, uma vez que há
uma nítida dimensão jurídica, além de uma dimensão socioeconômica.
Do ponto de vista jurídico, a questão parece ter solução evidente, uma
vez que não há argumentos sólidos para aqueles que defendem que simplesmente
se ignore o Código Florestal em áreas de Bioma Mata Atlântica.
Esses se sustentam, basicamente, em dois pontos:
(i) a Lei nº 11.428/2006 seria lei especial diante do Código Florestal; e
(ii) a incidência do regime de transição prevista no Código Florestal
representa violação ao princípio de proteção ao meio ambiente e à
proibição do retrocesso (art. 225 da CF).
Tais

argumentos,

porém,

não

resistem

a

uma

análise

mais

pormenorizada.
(i) Nesse debate, há uma lei especial?
Essa alegação pode ser vislumbrada em trecho da NOTA nº
00018/2019/DECOR/CGU/AGU – já superada - que equivocadamente não havia
identificado divergência a justificar atuação uniformizadora da AGU no tema:
“.....................................
24. A tese adotada pelos órgãos jurídicos consultivos envolvidos parte do
princípio de que a norma prevista no Código Florestal (arts. 61-A e 61-B)
não se aplica onde houver regramento específico, como vem a ocorrer
com o Bioma Mata Atlântica, regulado pela Lei nº 11.428, de 2006 (norma
especial), bem como que não há julgados que contrariem essa tese no âmbito dos
tribunais superiores.
........................................” (grifo nosso)
Defende-se, pois, que a Lei nº 11.428/2006 seria lei especial em matéria
de Mata Atlântica, muito embora essa citada legislação tenha aplicação restrita.
Ora, não se trata de alguma espécie de “Código da Mata Atlântica”,
mas, ao contrário, é lei que somente encontra incidência às situações de
“remanescentes de vegetação nativa no estágio primário e nos estágios secundário inicial,
médio e avançado de regeneração na área de abrangência definida no caput” (art. 2º,
parágrafo único).
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A Lei nº 11.428/2006, portanto, não se aplica “em áreas já ocupadas
com agricultura, cidades, pastagens e florestas plantadas ou outras áreas desprovidas de
vegetação nativa” (art. 1º, § 1º, do Decreto nº 6.660, de 21.11.2008).
É evidente, dessa forma, que a legislação da Mata Atlântica de 2006
não encontra incidência nas áreas rurais consolidadas (art. 2º, IV, da Lei nº
12.651/2012), que não mais revelam presença de vegetação nativa. Prova cabal dessa
conclusão é o fato de que, para regular essa questão, a norma remete à Lei nº 4.771,
de 15.09.1965 (antigo Código Florestal), principal ato normativo revogado pelo
Código Florestal de 2012 (art. 83 da Lei nº 12.651/2012).
Por não se aplicar a áreas antropizadas ou de ocupação antrópica, não
cabe, sequer em tese, perscrutar acerca de sua concorrência de incidência com o
Código Florestal de 2012. Falar de conflito de normas, aqui, é evidentemente um
disparate jurídico.
Ademais, é importante destacar que o próprio Código Florestal não é
somente lei geral, mas um verdadeiro novo paradigma legal no tema da
preservação do meio ambiente. Não há em seu texto qualquer ressalva de aplicação
ou exceção de áreas. E exatamente por isso não há, contra esse Código “legislação
especial” que lhe retire força normativa.
Aqui há, em realidade, uma deficiência no conhecimento de Teoria
Geral do Direito, uma vez que esse critério de solução de conflito aparente de normas
(critério da especialidade) somente pode ser alegado para normas que tenham a
mesma função no ordenamento jurídico e, assim, sejam aplicáveis aparentemente à
mesma situação. Sendo uma delas um Código, um novo marco normativo, a
aplicação de um critério como esse seria uma teratologia, salvo se o próprio Código
fizesse expressa ressalva.
Destarte, não há que se falar em lei especial de proteção ambiental que
afaste a incidência do Código Florestal o qual tem aplicação ampla, geral e irrestrita
(art. 1º-A). Ademais, sequer em tese a Lei nº 11.428/2006 seria aplicável ao caso, já
que a situação das “áreas consolidadas” está explicitamente fora de seu âmbito de
incidência.
(ii) A aplicação do Código Florestal é uma violação ao art. 225 da CF?
Esse argumento é bem representado por esse trecho da Nota nº 52/2017
do MMA:
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“...........................................
... a aplicação dos arts. 61-A e 61-B do Código Florestal representa regime
jurídico que excepciona a proteção às áreas de preservação permanente e à
necessidade de recomposição de sua vegetação, disposições não compatíveis com
a Lei da Mata Atlântica. Nesse sentido, há, de fato, regime jurídico menos
protetivo nas disposições dos artigos em referência, razão pela qual,
haveria ‘malefício’ na aplicação dos citados artigos ao Bioma Mata Atlântica.
............................................” (grifo nosso)
A alegação é absolutamente equivocada como se verá adiante. O
Código Florestal é legislação mais protetiva ao meio ambiente, e o próprio STF
declarou a constitucionalidade de seu regime de transição.
Além disso, o argumento representa claramente uma divergência acerca
da opção feita pelo legislador quando da aprovação da Lei nº 12.651/2012, quase um
ato de insubordinação administrativa aos dispositivos do Código Florestal por
mera preferência pessoal. Trata-se de “invenção” argumentativa para simplesmente
não se submeter ao Código Florestal, uma vez que o texto da lei não traz – nem
permite - as suposições indicadas nesse trecho da Nota nº 52/2017.
Referida Nota afirma que “exceções” de proteção às áreas de
preservação permanente são “incompatíveis” com a Lei da Mata Atlântica. Por que
seriam incompatíveis? De onde se concluiu isso? Afirma, também, que a aplicação
dos arts. 61-A e 61-B traria “malefício” ao Bioma Mata Atlântica, ignorando que o
regime de transição e conservação das áreas consolidadas representa a melhor
concordância prática fixada pelo legislador entre a defesa do meio ambiente, a
segurança jurídica e a liberdade de atividade produtivo-econômica.
Aceitar que essas conjecturas trazidas pela Nota tenham alguma
validade é aceitar que o gestor público pode simplesmente deixar de aplicar uma lei
aprovada regularmente pelo Poder Legislativo, bastando, para isso, “criar” uma
premissa hermenêutica que sirva de “condição de incidência” da lei. É isso o que
fazem a citada Nota do MMA e aqueles que defendem que o Código Florestal viola o
art. 225 da CF. Esse posicionamento claramente significa a subversão do esquema da
divisão de poderes (art. 2º da CF).
Na verdade, trata-se de discussão já antiga e ultrapassada, uma vez que
o STF já avaliou precisamente essa questão, entendendo que os dispositivos do
Código Florestal (e, especialmente, os arts. 61-A e 61-B) NÃO REPRESENTAM
retrocesso ambiental (notadamente nos itens “xxvii” e “xxviii” da decisão do ADC
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nº 42; nos itens “ix” e “x” da decisão da ADI nº 4.937; e itens “vi” e “vii” da decisão
da ADI nº 4.902).
Dessa forma, ao levantar essas alegações, a Nota nº 52/2017 do MMA,
de uma só vez, faz pouco caso do Código Florestal (decidindo não aplicá-lo) e
desrespeita a jurisprudência do STF (preferindo ignorá-la).
(iii) Elenco dos argumentos jurídicos
Superadas essas duas balizas, nada mais resta de solidez na tese de
afastamento da aplicação do Código Florestal ao Bioma Mata Atlântica.
Entretanto, vários outros pontos podem ser levantados em reforço da
posição pela sua plena aplicação, a saber:
- ÂMBITO DE APLICAÇÃO DA LEI Nº 11.428/2006 E DA LEI Nº
12.651/2012
(1) a Lei nº 11.428/2006, já em seu art. 1º, faz referência
expressa ao então Código Florestal, fixando que “a conservação, a
proteção, a regeneração e a utilização do Bioma Mata Atlântica, patrimônio
nacional, observarão o que estabelece esta Lei, bem como a legislação ambiental
vigente, em especial a Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965.” (ressalvas
semelhantes estão no art. 11, II e III; e art. 28);
(2) a Lei nº 4.771/65 (antigo Código Florestal) foi inteira e
explicitamente revogada pela Lei nº 12.651/2012 (novo Código Florestal
- art. 83), restando evidente que as remissões da Lei nº 11.428/2006 à
Lei nº 4.771/65, agora se referem à Lei nº 12.651/2012;
(3) o Código Florestal de 2012 não faz qualquer ressalva
à aplicação da Lei nº 11.428/2006, sendo evidentemente norma geral e
ampla posterior à Lei da Mata Atlântica;
(4) o art. 2º, caput, da Lei nº 12.651/2012 expressamente se
refere às “florestas existentes no território nacional” e às “demais formas de
vegetação nativa” (constituindo, assim, o âmbito de aplicação do
Código), reconhecendo-se o exercício do direito de propriedade “com as
limitações que a legislação em geral e especialmente esta Lei estabelecem”;
(5) o STF, no julgamento concluído em fevereiro de 2018,
considerou, em vários dos votos proferidos, a plena aplicação do
Código Florestal ao Bioma Mata Atlântica. Veja, por exemplo, o
seguinte trecho do voto do Ministro Dias Toffoli:
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“..................................
O que o Código Florestal procurou fazer foi exatamente chamar estas
pessoas, proprietárias, possuidores, a recuperar o dano. E quem vai ao
interior percebe a olhos vistos que isso está ocorrente. Inclusive, saiu
uma matéria na GloboNews, recentemente, falando exatamente da
recuperação da Mata Atlântica nos Estados do Rio de Janeiro,
de São Paulo e do Paraná, que é fruto, principalmente, dessas
áreas dos pequenos proprietários.
....................................” (grifo nosso)

(6) pela extensão e importância da Mata Atlântica (13% do
território nacional, distribuídos por 15 Estados e 2.735 Municípios), não
é razoável e legítimo supor que a mens legis do Código Florestal
estaria a afastar sua aplicação daquele bioma;
RELAÇÃO
DE
DIVERGÊNCIA)

COMPLEMENTARIEDADE

(NÃO

DE

(7)
o
Despacho
nº
1.050/2015/CONJUR/MMA/CGU/AGU/jmloa de 02.02.2015, do então
titular da Consultoria Jurídica do MMA (NUP nº 02000.002097/2015-13),
já havia se manifestado ser “possível a aplicação de todas as disposições
transitórias da Lei nº 12.651/2012, especialmente os arts. 61-A e 61-B, para o
Bioma Mata Atlântica, por se tratar de legislação que dá completude à
Lei 11.428/2006...”, manifestação aprovada pela então Ministra do Meio
Ambiente Izabella Teixeira, em 08.12.2015;
(8) a polêmica não trata, pois, de se tentar resolver
“antinomias aparentes de normas”, uma vez que (a) não há divergências
entre as normas consideradas e (b) a Lei nº 11.428/2006 não se aplica às
áreas consolidadas e antropizadas por expressa previsão legal (art. 2º,
parágrafo único; e art. 1º, § 1º, do Decreto Regulamentador nº 6.660, de
21.11.2008) - trata-se de simples aplicação de lei ao caso concreto
(subsunção);
(9) a relação que existe entre o Código Florestal e a Lei nº
11.428/2006 é de complementariedade, aliás, como restou bem claro nas
referências ao antigo Código de 1965 constantes da Lei de 2006;
ATRIBUIÇÃO
NACIONAL

CONSTITUCIONAL

DO

CONGRESSO

(10) o caso revela típica necessidade de o Parlamento fixar
a adequada concordância prática entre o postulado da proteção ao
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meio ambiente e os princípios de garantia da propriedade e da livre
iniciativa;
(11) a atuação legislativa, além de ser democrática e
institucionalmente sustentada, somente poderia ser considerada
inconstitucional se – e apenas se – um desses valores constitucionais
não fosse esvaziado, tese essa que foi explicitamente rechaçada pelo
STF no julgamento de fevereiro de 2018:
“...................................................
(no) presente caso, tenho que as regras impugnadas, a despeito
de relativizarem algumas obrigações ambientais, promovem
transição razoável entre sistemas legislativos, revelando
técnica de estabilização e regularização das situações
jurídicas já utilizada em outras searas do Direito brasileiro que
igualmente envolvem a proteção de bens jurídicos igualmente
indisponíveis.
....................................................” (voto do Ministro LUIZ
FUX)
(12) segundo o acórdão do STF, a legitimidade
constitucional das regras de transição do Código Florestal está na
necessidade de assegurar a segurança jurídica (art. 5º, caput, da CF), a
livre iniciativa (art. 1º, IV e art. 170 da CF), o desenvolvimento
nacional e social (art. 3º, II, da CF), a erradicar a pobreza e a
marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais (art. 3º,
III; e art. 170, VII, da CF), a proteger a propriedade (art. 5º, caput e XXII;
e art. 170, II, da CF) o pleno emprego (art. 170, VIII; e art. 6º, da CF), o
atendimento às necessidades básicas de consumo dos cidadãos (art.
5º, XXXII, da CF) e realizar razoável “política legislativa” (art. 21, XVII;
e art. 48, VIII, da CF) (item 22, “u” da ementa da ADC nº 42 do STF);
(13) ignorar a força normativa do Código Florestal ao
Bioma Mata Atlântica é imaginar que o eventual princípio da vedação
do retrocesso se sobrepõe ao princípio democrático, transferindo ao
Poder Judiciário funções político-constitucionais inerentes aos
Poderes Legislativo e Executivo (item 19 da ementa da ADC nº 42 do
STF);
(14) a violação ao princípio democrático advindo
daqueles que insistem em afastar a incidência do Código Florestal é
catalisada pelo fato de que o texto da Lei nº 12.651/2012 foi debatida por
longos 10 anos no Congresso Nacional, tendo passado por mais de 70
audiências públicas e sendo ouvidos vários especialistas na questão;
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- O CÓDIGO FLORESTAL RESPEITA O MEIO AMBIENTE
(15) a conclusão evidente é que não é possível se afirmar
que o regime de transição do Código Florestal (arts. 61-A e 61-B) é
“prejudicial” ao Bioma Mata Atlântica, como faz a Nota nº 52/2017;
(16) os arts. 61-A, 61-B e 61-C, trazidos pela Lei nº
12.727/2012, criaram a obrigação de recomposição das áreas de
preservação permanente, para além das áreas de reserva legal, conceito
esse que não estava nas leis de 1965 e de 2006 e, assim, ampliou o
espectro de proteção ambiental no contexto da ponderação
constitucional entre a proteção ao meio ambiente e a garantia para o
desenvolvimento econômico; e
(17) o art. 23, III, da Lei nº 11.428/2006, autoriza a
supressão de vegetação no Bioma Mata Atlântica com a exceção da área
de APP (nos termos do antigo código), enquanto que a Lei nº
12.651/2012 determina a recomposição inclusive da área de APP, o que
atesta ser diploma legal mais protetivo ao meio ambiente.
Assim sendo, do ponto de vista jurídico-constitucional, não resta
dúvida de que o Código Florestal de 2012 se aplica regularmente ao Bioma Mata
Atlântica, sendo, por consequência, tecnicamente injustificável supor que a Lei nº
11.428/2006 afastaria essa incidência para as chamadas “áreas consolidadas” ou
antropizadas.
(iv) Processo legislativo e mens legislatoris
Finalmente, soma-se a toda essa perspectiva jurídica incontestável, um
aspecto relativo ao processo legislativo e à apuração de eventual mens legislatoris
durante as discussões, votações e aprovação da Lei nº 12.651/2012: o fato de que,
durante toda a tramitação do respectivo projeto de lei (PL nº 1.876/1999), estar claro
e notório a todos os atores políticos, e a todos os personagens da sociedade civil,
que aquilo sobre o qual se debatia evidentemente seria aplicado ao Bioma Mata
Atlântica.
Notadamente, todos os principais parlamentares envolvidos eram dos
Estados nos quais está, em maior ou menor grau, o próprio Bioma Mata Atlântica.
O relator, Deputado Aldo Rebelo, por exemplo, era do PC-do B de São
Paulo, e foi responsável pela elaboração do substitutivo que foi, ao final, aprovado.
Se nas comissões o relator foi um Deputado de São Paulo, no plenário a relatoria
ficou a cargo do deputado Paulo Piau (PMDB), de Minas Gerais.
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No Senado, a relatoria ficou sob a responsabilidade do Senador Luis
Henrique da Silveira (PMDB) de Santa Catarina, Estado esse 100% contido no Bioma
Mata Atlântica. Seria suposição integralmente falaciosa imaginar que tais
parlamentares não considerassem a situação de seus próprios Estados nas discussões
e em suas relatorias. É evidente que, se a lógica fosse deixar o Código Florestal à
margem do Bioma Mata Atlântica, haveria ressalta clara nesse sentido.
Nas mais de 70 audiências públicas promovidas, falaram pessoas
ligadas às instituições promotoras da defesa da Mata Atlântica, tais como o
Presidente do Instituto para Preservação da Mata Atlântica, Fernando José Mendes
Pinto (ouvido em 13.11.2009 durante audiência pública realizada pela Câmara dos
Deputados em Maceió, Alagoas), e representantes da SOS Mata Atlântica, como
Mario Cezar Mantovani e Roberto Luiz Leme Klabin (veja, nesse sentido, o requerimento
75/2010, do Deputado Moacir Micheletto, aprovado em 17.03.2010; e requerimento
80/2010 do Deputado Aldo Rebelo, aprovado em 30.03.2010, para ouvir
“financiadores da ONG SOS Mata Atlântica”). Nessas participações, não há nada que
indique a tese de que o PL nº 1.876/1999 não seria aplicável à Mata Atlântica.
Com isso, fica claro que a tese de que o Código Florestal não deveria ser
aplicável ao Bioma Mata Atlântica é somente uma posição de simples insubordinação
e desrespeito à decisão soberana do Parlamento, uma tentativa rasa e injustificada de
negar vigência a uma legislação que foi aprovada e declarada constitucional pelo
STF.

IV. PERSPECTIVA ECONÔMICO-SOCIAL DO DEBATE
Impactos gerais – extensão da área afetada
Se, do ponto de vista jurídico, deve-se reconhecer a plena vigência do
Código Florestal, sob a perspectiva econômico-social essa incidência se faz de
maneira ainda mais evidente.
O eventual não-reconhecimento da plena validade do regime de
transição para as áreas consolidadas no Bioma Mata Atlântica traria danos
inestimáveis e impactos negativos radicais na agropecuária já desenvolvida nessa
região, com consequências dramáticas para a população local.
Como já se informou, o Bioma Mata Atlântica possui superfície total de
111.852.120 ha e ocupa região que representa 13% do território nacional, abarcando
15 Estados da Federação e mais de 2.735 Municípios.
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Segundo o mapa de “Biomas e Sistema Costeiro-Marinho do Brasil”
elaborado pelo IBGE em 20191 (abaixo reproduzido parcialmente), é possível verificar
que Estados como Santa Catarina, Rio de Janeiro e Espírito Santo têm 100% de seu
território inserido no Bioma Mata Atlântica. Outros Estados também apresentam
grande parcela de sua área localizada no mesmo bioma, tais como Paraná (99%), São
Paulo (69%), Alagoas (55%), Rio Grande do Sul (52%), Minas Gerais (47%) e Sergipe
(47%).

MAPA.
Biomas
e
Sistema
Costeiro-Marinho
do
file:///C:/Users/Rodrigo/Downloads/biomas_e_sistema_costeiro_marinho_250mil.pdf
1

Brasil.
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Está-se, dessa forma, a falar de enorme extensão de terra, de parcela do
território nacional bastante povoada e de área de enorme atividade econômica,
dentro da qual não teria aplicação o novo Código Florestal aprovado em 2012. É
evidente que essa percepção geográfica do problema demonstra que não faz
qualquer sentido lógico ou político se defender que a Lei nº 12.651/2012 - elaborada
precisamente para ser o novo marco legal nacional da proteção ambiental e de sua
convivência com a atividade produtiva – não tenha incidência sobre essa vasta e
importantíssima extensão do território.
Nesse cenário, indaga-se: também a essa parcela do território brasileiro
não seria de se aplicar institutos do Código Florestal, como o Cadastro Ambiental
Rural (CAR), o Programa de Regularização Ambiental (PRA) ou mesmo a
recuperação de área de reserva legal?
Soma-se a isso o fato de não existir qualquer ressalva na Lei em relação
a algum tipo de limitação à sua aplicação no Bioma Mata Atlântica.
Na área do Bioma Mata Atlântica, cabe destacar, encontra-se uma
população rural de 10,8 milhões de pessoas, segundo os dados do Censo IBGE de
2010 e de quase 2,2 milhões de imóveis rurais segundo as informações do Cadastro
Ambiental Rural de 2019. Desse contingente de imóveis rurais – que ocupam área de
75,8 milhões de ha – 2 milhões de imóveis rurais são de pequenos produtores rurais
que fazem de sua atividade seu meio de subsistência. Esse é, portanto, o cenário
inicial que apresenta uma ideia do impacto direto e nefasto que se poderá ter com
eventual decisão pela não aplicação do Código Florestal.
Da base de dados do CAR, contendo 2.192.257 imóveis rurais,
existentes no Bioma Mata Atlântica, podem ser considerados de pequenos
agricultores 2.049.468 dos registrados no CAR. Com até 4 módulos fiscais, eles
representam 93,5% do total de imóveis rurais registrados no Bioma Mata Atlântica e
45,6% de todos os pequenos imóveis rurais cadastrados no CAR em todo o Brasil.
Está-se a falar de mais de 2 milhões de pequenos agricultores que
certamente seriam lançados à pobreza, pois seriam forçados a abandonar suas
atividades agrícolas.
Além disso, segundo a Nota Técnica elaborada pela Diretoria Executiva
de Pesquisa e Desenvolvimento da EMBRAPA em resposta ao Ofício nº
171/2018/SMC/MAPA, os 2,2 milhões de produtores rurais estabelecidos no Bioma
Mata Atlântica
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“.............................................
... são os guardiões de 21,5 milhões de hectares de vegetação nativa no
interior de seus imóveis rurais. Isso representa, em média, cerca de 28% de
suas áreas, quando a exigência legal é de 20%.
...............................................”
Esses dados já são, de início, impactantes, uma vez que esse
quantitativo (21,5 milhões de hectares de vegetação nativa) representa 20% do
próprio Bioma Mata Atlântica.
Trata-se – e vale sempre repisar e destacar esse fato – da demonstração
inconteste de que o setor produtivo da agropecuária no Brasil é aquele que mais
preserva o meio ambiente e trata com absoluta seriedade essa questão, tendo em
vista que o ônus econômico dessa proteção da vegetação nativa recai exclusivamente
sobre o produtor rural que, para tanto, não usufrui de qualquer compensação
financeira ou tributária dos Estado.
Para o aprofundamento da avaliação de impacto econômico-social, cabe
agora se fazer um corte e examinar as atividades agropecuárias desenvolvidas em
altitude. Essa parcela da atividade impactada já dará uma boa noção dos efeitos
deletérios de não se aplicar o Código Florestal ao mencionado bioma.
De início, destaca-se que, dos 16.216.075 ha nos quais se desenvolve a
agropecuária no Brasil em áreas acima dos 1.000 metros, 8.596.290 ha estão
localizados no Bioma Mata Atlântica (portanto, 53% do total).
Segundo dados da EMBRAPA (que também faz esse recorte), a atual
controvérsia poderá resultar no impacto direto a 936 Municípios distribuídos em 10
Estados da Federação. 8,6 milhões de ha desses Municípios estão localizados acima
dos 1.000 metros de altitude, representando 7% desse Bioma. Nesses Municípios,
encontram-se 923.908 imóveis rurais, segundo dados do Cadastro Ambiental Rural e
da Embrapa Territorial2, que ocupam a extensão de 33.563.634 ha (ou 30% do Bioma).
A tabela abaixo indica a extensão e a quantidade de produtores rurais
impactados diretamente pela atual controvérsia:

2

www.embrapa.br/car
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Estados
MG
SC
PR
SP
RS
RJ
ES
BA
PE
AL
Total Geral

Municípios
457
121
102
138
10
39
35
30
2
2
936

Área
21.660.327
6.178.009
9.055.089
5.874.403
1.239.463
2.741.967
1.693.974
3.170.048
84.853
71.901
51.770.033

População
Rural
(2010)
1.701.288
418.057
737.271
732.446
30.241
289.682
289.676
244.500
25.410
22.805
4.491.376

Número de
Imóveis
(CAR 2019)
416.722
146.647
154.167
90.123
9.897
28.131
45.156
29.910
2.711
354
923.908

Área dos
imóveis
14.085.690
4.631.177
6.871.410
3.403.187
852.453
1.382.277
1.043.959
1.220.978
41.478
31.026
33.563.634

% da área
acima dos
1000 metros

27,3
36,6
23,6
19,0
25,0
20,4
17,8
2,1
0,0
25,6

Impacto Social – população rural atingida
Ainda segundo os levantamentos EMBRAPA, tomando por base os
dados cadastrados no CAR, a restrição da produção agropecuária no Bioma Mata
Atlântica (acima dos 1000 metros) atingiria diretamente 201.896 produtores rurais,
sendo que, desse total, 180.463 mil (ou 89%) são pequenos produtores (abaixo dos 4
módulos fiscais).
Está-se, por conseguinte, diante de quadro social dramático, uma vez
que a não aplicação do regime de transição do Código Florestal e a não incidência da
regra das áreas consolidadas levariam todos esses 201.896 produtores rurais a
perderem a sua atividade produtiva e suas terras, empurrando, especialmente os
180.463 pequenos produtores, a situação certamente de marginalização social e
pobreza.
Por outro lado, não só o pequeno produtor seria gravemente afetado,
mas também o médio e o grande produtor, bem como suas residências e
infraestruturas associadas à produção rural, na linha do que está expressamente
previsto no art. 61-A, § 12, da Lei nº 12.651/2012:
“§ 12. Será admitida a manutenção de residências e da infraestrutura associada
às atividades agrossilvipastoris, de ecoturismo e de turismo rural, inclusive o
acesso a essas atividades, independentemente das determinações contidas no
caput e nos §§ 1o a 7o, desde que não estejam em área que ofereça risco à vida
ou à integridade física das pessoas.”.
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Construções rurais seculares à margem dos cursos dágua

É preciso ressaltar que o processo de ocupação do território nacional
tem mais de 500 anos, sendo sempre através da água que essa ocupação consolidouse no decorrer do tempo.
Impacto econômico – cadeias de produção
Além do impacto social negativo e inaceitável, haveria também
repercussões econômicas drásticas e contundentes em várias atividades e cadeias
produtivas da agropecuária, especialmente na produção de café, pecuária de leite e
de corte, fruticulturas (como maçã e uva) e horticultura em geral.
No caso do café, por exemplo, a não aplicação do Código Florestal às
áreas antropizadas representaria a radical eliminação de mais de 66% da produção
do Estado de Minas Gerais e 35% da produção nacional (algo em torno de 7 bilhões
de reais), considerando que o estado mineiro é o maior produtor de café do Brasil,
com mais de 1,5 milhões de toneladas. Mais da metade do café produzido em 2017
(2,6 milhões de toneladas, o que representou 18,5 bilhões de reais), está nos
municípios aqui considerados e que produziram 9,5 bilhões de reais naquele ano.
Está-se, portanto, a considerar que o impacto seria em 50,12% da produção nacional
de café.
Em 2018, o Brasil produziu mais de 65 milhões de sacas de 60 kg de
café, o que correspondeu a 37,6% da produção de café de todo o planeta.
Por outro lado, a economia cafeeira ainda gera por volta de 6 milhões
de postos de trabalho, entre diretos e indiretos. Um estudo recente da Universidade
Federal de Viçosa estima que a cadeia produtiva do café gera 4,9 milhões de
empregos diretos e indiretos apenas no estado de Minas Gerais3.
3

https://www.ocafezinho.com/2020/04/16/o-cafe-e-a-industria-brasileira/
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Circuito das “montanhas cafeeiras” (APPs) em Minas Gerais

A receita cambial4 com as exportações de café pelo Brasil em 2019
alcançou US$ 5,1 bilhões, sendo que, apenas nas regiões de Bioma Mata Atlântica,
localizadas nos Estados de Minas Gerais, Espirito Santo e São Paulo, a cultura do
café está instalada em locais de alta declividade, que correspondem a 83% das
áreas cultivadas.

https://www.noticiasagricolas.com.br/noticias/cafe/250135-brasil-exporta-406-milhoes-de-sacas-decafe-em-2019-e-bate-recorde-historico.html#.XvocjShKiUk
4
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Considerando-se que 79% da produção nacional de café é exportada, e,
ainda, que mais de 70% da produção nacional é realizada em encostas, além dos
impactos na balança comercial, o resultado do desmanche e destruição dos cafezais
em Minas Gerais e no Espírito Santo (e outras regiões produtoras), seria desastroso à
economia local e regional.
Desconstituir a consolidação de uso em ambiente montanhoso seria
tornar o Brasil importador do produto. Note-se que em qualquer país do mundo, o
cultivo de café se dá em ambiente serrano ou montanhoso, tal como acontece
também nas culturas da uva, maçã e outras.
A propósito, também na produção de maçã o impacto seria devastador,
uma vez que 85,56% de toda a produção nacional advém desses municípios
localizados no Bioma Mata Atlântica (juntos, tais municípios movimentaram 1,4
bilhões de reais). Somente Santa Catarina e Rio Grande do Sul produzem, juntos, 82%
do total nacional (1.074.102 toneladas). Em Santa Catarina especificamente, 99% da
produção do Estado advém dos municípios aqui considerados (o que representa 52%
da produção nacional).
É evidente que, sendo atividade econômica importante para a região, as
próprias

economias

das

cidades

ruiriam,

acarretando

desemprego

e

empobrecimento urbano e rural.
Nos últimos 20 anos, a cultura da maçã – concentrada em Santa
Catarina e Rio Grande do Sul – cresceu cerca de 30% em área e volume colhidos,
porém mais de 900% na quantidade exportada.
A maçã, no mundo todo, é cultivada em ambiente montanhoso,
conforme imagem abaixo (Brasil à esquerda e França à direita).
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Aniquilar a cultura da maçã, caso se entenda que devam ser destruídas
todas as culturas em áreas de preservação permanente consolidadas pelo art. 61-A do
Código Florestal, seria altamente prejudicial à economia local e regional desses
Estados.
Outra situação importante se refere à cultura da banana. Os municípios
aqui considerados (acima dos 1.000 metros) são responsáveis por 24,5% da produção
do Brasil e com impacto médio de 35,5% na atividade de cada Estado (por volta de
1,6 milhão de toneladas e responsável por 2,2 bilhões de reais em 2017).
Além disso, espera-se ainda fortes consequências negativas para a
pecuária leiteira e de corte na Serra da Mantiqueira em Minas Gerais, São Paulo e
Espírito Santo, além de partes do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.
No Espírito Santo e no Rio de Janeiro, a horticultura diversificada e
tecnificada, responsável por abastecer as cidades e capitais, também seria fortemente
abalada, com impacto direto em milhares de pequenos produtores que hoje
representam 24,5% da produção nacional (ou 3.109.017 de produção) se
considerados os municípios do Bioma Mata Atlântica com áreas acima dos 1.000
metros.
A cultura da uva é outro setor da agricultura que sofrerá forte impacto
deletério. A exemplo de todo o mundo, quase que a totalidade da uva cultivada nas
regiões Sul e Sudeste se encontram em áreas inclinadas.

Cultura da uva em Bento Gonçalves/RS
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Cultura da uva no Vale do Rio Mosel (Alemanha), também em áreas inclinadas

O Rio Grande do Sul é o maior produtor nacional de uvas (Vitis
americana e Vitis vinifera), com mais da metade da produção brasileira. O município
de Bento Gonçalves (RS) é o 2° maior produtor nacional de uva, com 100.000
toneladas/ano, e Petrolina (PE) é o 1°. Em 2016, o município gaúcho gerou R$ 619
milhões com a produção de uvas (IBGE). A produção nacional de uvas de mesa foi
de 718.000 toneladas em 2015 (IBGE).
Seria desastroso às populações urbanas da região da serra gaúcha, e
demais regiões do sul do País a destruição da cultura da uva no Brasil, pelo não
reconhecimento da consolidação de uso de áreas inclinadas no Bioma Mata Atlântica.
De uma forma geral, a fruticultura em Santa Catarina e no Rio Grande
do Sul sofreria com a decisão de não aplicação do Código Florestal, especialmente
nas culturas de maçã, uva, figo, pêssego e frutas vermelhas, culturas essas que são
fartamente desenvolvidas pelos pequenos produtores rurais5. A não aplicação do
regime de transição da Lei nº 12.651/2012 representará impacto na produção de caqui
(65% da produção nacional estão nos municípios aqui considerados), produção de
pera (50% da produção nacional), produção de figo (26% da produção nacional) e
na produção de pêssego (25% da produção nacional).
Outro caso emblemático diz respeito à produção de leite. Se
considerarmos os municípios aqui envolvidos, está-se a tratar de 22% da produção

Dados levantadas pela EMBRAPA a partir dos valores disponíveis no Sistema IBGE de
Recuperação Automática (SIDRA/IBGE 2017), disponíveis em https://sidra.ibge.gov.br
5
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nacional, com movimentação de 7.377.662 bilhões de reais em 2017, com fortes
consequências negativas para a pecuária leiteira e de corte na Serra da Mantiqueira
em Minas Gerais, São Paulo e Espírito Santo, além de partes do Paraná, Santa
Catarina e Rio Grande do Sul.

Pecuária leiteira em áreas inclinadas em MG e Espírito Santo

Outro setor que seria fortemente impactado é a da produção de aves e
suínos, especialmente em virtude da eventual destruição de sua infraestrutura
associada.
O Brasil é o terceiro maior produtor mundial de carne de frango, atrás
dos Estados Unidos e da China, e o primeiro exportador mundial de carne de frango
(USDA 2019).
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A maior parte da produção de aves no Brasil concentra-se na região Sul,
segundo dados do IBGE:

Essa produção é quase toda realizada em pequenas propriedades
rurais, localizadas nos Estados do Sul e Sudeste do País.
O Brasil produziu cerca de 14 milhões de toneladas de carne de
frango em 2019, com crescimento médio de 4,5% ao ano, sendo reconhecido
mundialmente pela qualidade e sanidade de sua avicultura. Na balança comercial, o
setor contribuiu com um superávit de US$ 6,5 bilhões em 2019, ao embarcar 4,6
milhões toneladas de carnes e miudezas para 150 nações diferentes, consolidando o
País na posição de principal exportador, com cerca de 36% do marketshare mundial.
O mesmo pode ser dito em relação à carne suína: produzida à nível de
pequena propriedade rural, através de sistema cooperativo, gerando imensa
capilaridade e capacidade de produção e garantindo a qualidade de vida de centenas
de milhares de produtores.
E, segundo a EMBRAPA6, 96% da produção nacional de suínos ocorre
nos Estados do Sul e Sudeste, localizados no Bioma Mata Atlântica, sendo o Brasil
o 4º maior produtor e exportador de carne suína do mundo:

6

https://www.embrapa.br/documents/1355242/0/CIAS+-+2019+-+Abate+de+Su%C3%ADnos+BR.png
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Finalmente, tem-se o grave impacto da questão no segmento da
silvicultura. A atividade florestal concentra-se, em maior parte, nos Estados
inseridos no Bioma Mata Atlântica, ocupando áreas inclinadas, com baixo potencial
para as atividades agropecuárias.
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O segmento de florestas plantadas é um dos que mais crescem no
mundo, promovendo a economia e a preservação ambiental. Somente o Brasil
movimentou, no último ano, mais de R$ 68 bilhões, gerando cerca de 530 mil
empregos diretos, utilizando uma área de sete milhões de hectares (FONTE: IBÁ).
Em uma visão macro, o setor representa cerca de 6% do Produto Interno Bruto,
ajudando a movimentar a economia brasileira e absorvendo profissionais
capacitados.
Não aplicar o art. 61-A da Lei 12.651/2012 ao Bioma Mata Atlântica seria
extremamente impactante a esse setor e à economia dos Estados onde essas florestas
se localizam.
Impacto à balança comercial brasileira
Uma boa maneira de perceber rapidamente o efeito destruidor, na
agropecuária brasileira, da não aplicação do regime de transição fixado pelo Código
Florestal, está na análise dos números de nossa balança comercial, especialmente
considerando os setores acima mencionados e que serão diretamente impactados.
De fato, a capacidade de o Brasil fazer face aos seus compromissos
externos e manter as suas reservas cambiais está diretamente relacionada ao saldo da
sua balança comercial, no qual exerce papel decisivo e fundamental a exportação dos
produtos da agropecuária.
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SALDO DA BALANÇA COMERCIAL BRASILEIRA

Fonte: MDIC, AgroStat/MAPA; Elaboração: CNA

O gráfico acima demonstra que o setor agropecuário é importante à
manutenção da estabilidade econômica do Brasil, por gerar sucessivos superávits na
balança comercial, contribuindo para a estabilidade econômica do País.
Note-se que, a partir de 2001, o superávit da balança comercial foi
favorável graças ao desempenho do setor agropecuário.
A retirada de terras da produção implica em impactos diretos, tanto no
VBP, quanto na balança comercial do País, devendo ser considerado cada produto
individualmente nesse cálculo.
CONSUMO E MERCADO EXTERNO – RELAÇÃO PRODUÇÃO X EXPORTAÇÃO

Fontes: CONAB, AgroStat/MAPA, Ibá e Única; Elaboração: CNA. (dados de 2019)
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Destarte, a retirada de terras da produção, considerando uma projeção
conservadora, seria desastrosa tanto para a economia das regiões, como para a
balança comercial.

V. REFORÇO AO PEDIDO DE CONCESSÃO DE CAUTELAR
A presente Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada pelo
Presidente da República requer, ao final, a concessão de medida cautelar.
A CNA reforça esse pedido diante do cenário de forte impacto
negativo que se está a delinear em virtude da tese de não aplicação do Código
Florestal ao Bioma Mata Atlântica.
Fumus boni iuris
Já se trouxe inúmeras evidências que atestam a plena presença do fumus
boni iuris, notadamente configurado a partir do julgamento da ADC nº 42, da ADI nº
4.901, da ADI nº 4.902, da ADI nº 4.903 e da ADI nº 4.937, terminado em 28.02.2018 e
com acórdão publicado em 12.08.2019.
Fundamentalmente, a sugestão de ignorar o art. 61-A e o art. 61-B da
Lei nº 12.651/2012, para aplicar a Lei nº 11.428/2006, é claramente um engodo
argumentativo ou uma retórica sem consistência, diante do claríssimo fato de que as
citadas Leis, como se viu, não estão em estado de divergência, não existindo entre
elas quaisquer antinomias que mereceriam ser resolvidas.
Ao contrário, ambas as Leis se projetam em um contexto de
complementariedade.
Essa conclusão torna explícito o fato de que se está a tratar, no presente
debate, simplesmente da não-aplicação de uma lei regular e democraticamente
discutida e votada pelo Congresso Nacional, com o aval, inclusive, do Ministério de
Meio Ambiente, e declarada constitucional pelo STF.
Quer-se, portanto, de maneira artificial, criar uma espécie de “quarto
turno” de deliberação de validade do Código Florestal, já que seus adversários não
obtiveram êxito nos dois turnos de votação no processo legislativo e no julgamento
pelo Plenário do STF. Trata-se de estratégia que rebaixa nosso sistema políticodemocrático e atrasa a realização e implantação dos importantes instrumentos de
proteção ambiental criados pelo Código Florestal.
Colocada a questão sob essa perspectiva, as razões jurídicas que
demonstram a verossimilhança do direito são, em grande medida, aquelas mesmas
posições jurídicas externadas pelo Ministros do STF, mas que agora alguns tentam
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maliciosamente esquecer. Relembre-se, nesse sentido, trecho fundamental da ementa
daquele julgamento:
“....................................................
21. O Código Florestal ostenta legitimidade institucional e
democrática, sendo certo que a audiência pública realizada nas presentes
ações apurou que as discussões para a aprovação da Lei questionada se
estenderam por mais de dez anos no Congresso Nacional. Destarte, no âmbito
do Parlamento, mais de 70 (setenta) audiências públicas foram promovidas com
o intuito de qualificar o debate social em torno das principais modificações
relativas ao marco regulatório da proteção da flora e da vegetação nativa no
Brasil. Consectariamente, além da discricionariedade epistêmica e
hermenêutica garantida ao Legislativo pela Constituição, também
militam pela autocontenção do Judiciário no caso em tela a
transparência e a extensão do processo legislativo desenvolvido, que
conferem legitimidade adicional ao produto da atividade do Congresso
Nacional.
.......................................................” (grifo nosso)
É importante sublinhar que os arts. 61-A e 61-B do Código Florestal
mereceram do Tribunal manifestação específica no sentido da declaração de sua
constitucionalidade (item 22, “u”, da ementa), assentando que “o Poder Legislativo
dispõe de legitimidade constitucional para a criação legal de regimes de transição
entre marcos regulatórios, por imperativos de segurança jurídica (art. 5º, caput, da CRFB)
e de política legislativa (artigos 21, XVII, e 48, VIII, da CRFB)”.
Portanto, do ponto de vista da “fumaça do bom direito”, a concessão da
cautelar requerida é instrumento de garantia, inclusive, da força jurisprudencial e
moral daquele julgamento do STF e, assim, forma de afligir de maneira veemente a
tese que pretende, indiretamente, desprezar esse entendimento firmado em Plenário.
Periculum in mora
Por outro lado, o periculum in mora é evidente no presente caso.
A possibilidade de não aplicação do regime de transição da Lei nº
12.651/2012 mergulhou a agropecuária brasileira em um contexto de forte
insegurança jurídica, expondo os centenas de milhares de produtores rurais que
desenvolvem suas atividades no Bioma Mata Atlântica a todo tipo de
constrangimento e pressão do Ministério Público e de fiscais dos órgãos ambientais
nos três níveis federativos.
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São inúmeras autuações perpetradas por fiscais do IBAMA
especialmente contra produtores rurais em São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio
Grande do Sul, em um total que já ultrapassa as 1.400 autuações. Tais multas tem
impacto imediato na atividade dos produtores rurais, uma vez que são
imediatamente lançados à ilegalidade, taxados de “desmatadores” e não mais
conseguem ter acesso às linhas de crédito rural para a continuidade de suas
atividades. São obrigados, ato contínuo, a gastarem recursos preciosos com defesas,
contestações, e precisam enfrentar a burocracia administrativa e o preconceito que
ainda existe no Brasil contra a produção agropecuária. É um verdadeiro estado de
perseguição contra quem produz e alimenta a população.
Tanto é assim que a CNA provocou o posicionamento definitivo e
oficial da AGU, por meio do Ofício nº 479/2017-CNA, alegando precisamente o fato
de que o “IBAMA do Paraná, em 2015, estava aplicando multas e embargando áreas de
pequenos produtores, apesar das modificações produzidas pelo novo Código Florestal”. As
multas aplicadas são de desproporcional valor e algumas chegam a milhões de
reais, não sendo raro a autuação de atividades produtivas que já se desenvolvem na
região a décadas. Outro tipo de deformação na fiscalização ambiental é a recorrência
com que se tem multado produtores rurais pela segunda vez. O impacto dessas
autuações e embargos é radical na vida dos pequenos produtores rurais que,
constantemente, estão sob o risco de perder a sua terra.
Toda essa verdadeira “campanha” contra o pequeno produtor rural
teve início durante a gestão do Ministro Sarney Filho (MMA) que assinou o
Despacho nº 64.773/2017-MMA.
É essencial destacar que o Despacho nº 64.773/2017, do então Ministro
Sarney Filho, não era consolidação de posição técnica perene. Pelo contrário, a plena
aplicabilidade do Código Florestal também ao Bioma Mata Atlântica é a posição
que sempre foi defendida pelo Ministério do Meio Ambiente. Tanto é assim que o
então Ministro Interino Francisco Gaetani, em 08.12.2015, já havia assinado o
Despacho nº 1050/2015/CONJUR/MMA/CGU/AGU/jmloa por meio do qual
concluía pela plena aplicação dos arts. 61-A e 61-B do Código Florestal.
Em realidade, o entendimento de não aplicação do Código Florestal ao
Bioma Mata Atlântica durou apenas no período da gestão do Ministro Sarney
Filho (de 2017 a abril de 2018), tornando-se mais próxima de uma posição políticoideológica do que de uma conclusão técnico-jurídica
Com a revogação do Despacho nº 4.410/2020 (ocorrida por meio do
Despacho nº 19.258/2020-MMA, de 04.06.2020, após fortíssima pressão do Ministério
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Público Federal), somente o STF tem agora condições de trazer novamente
segurança jurídica a todos os produtores rurais, reafirmando sua própria
jurisprudência e, assim, balizando de maneira objetiva a atuação dos fiscais do
IBAMA e demais órgãos ambientais estaduais.
Entre a revogação do Despacho e a decisão do STF, milhares de
pequenos produtores rurais estarão – e de fato estão - expostos aos abusos da
fiscalização ambiental e à pressão do Ministério Público Federal (MPF) que,
inclusive, já está preparado por ingressar com ações civis públicas e instaurar
inquéritos civis contra eles. A maior prova disso foi o ajuizamento, contra o
Despacho nº 4.410/2020 do MMA, de ação civil pública pelo MPF (a partir do
Inquérito Civil nº 1.16.000.000934/2020-88) ao lado de SOS Mata Atlântica e da
ABRAMPA (Associação Brasileira dos Membros do Ministério Público do Meio
Ambiente), com o objetivo de “reavivar” e obter a confirmação judicial de 1.476
autos de infração ambiental no Bioma Mata Atlântica, “proveniente de desmatamento
ou intervenção não autorizada, a partir de 26 de setembro de 1990”.
Essa agressão ao bom-senso, à legalidade, à segurança jurídica e ao
pequeno produtor rural brasileiro somente pode ser coibida com a concessão de
medida cautelar que ao menos suspenda:
(i)

a validade dessas autuações e a suspensão imediata das multas e
embargos aplicados aos produtores rurais;

(ii)

a possibilidade de novas autuações do IBAMA e de outras
fiscalizações ambientais com base na tese de não aplicação do
Código Florestal ao Bioma Mata Atlântica; e

(iii)

a tramitação de ações judiciais (especialmente das ações civis
públicas) que tenham por objeto a não aplicação do regime de
transição previsto no Código Florestal.

Implantação do Código Florestal e legislação estadual
Finalmente, é importante destacar que a demora na definição dessa
polêmica artificial que se criou atrasa, sobremaneira, a própria política de
implantação

dos

novos

mecanismos

de

proteção

ambiental

criados

ou

aperfeiçoados pelo Código Florestal, tal como o Cadastro Ambiental Rural (CAR) e
o Programa de Regularização Ambiental (PRA) – art. 29, caput, e § 4º, da Lei nº
12.651/2012.
União, Estados e Distrito Federal deverão implantar os Programas de
Regularização Ambiental, segundo o art. 59 do Código Florestal. A União já editou
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atos normativos nesse sentido (como, por exemplo, o Decreto nº 7.830/2012, o
Decreto nº 8.325/2014 e a Instrução Normativa nº 2/2014 do MMA) e, na sequência,
vários Estados também já aprovaram legislações locais tratando da matéria.
Note-se os curiosos casos de São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina e
Rio Grande do Sul que aprovaram, respectivamente, a Lei Estadual Paulista nº
15.684/2015, a Lei Estadual Mineira nº 20.922/2013, a Lei Estadual Catarinense nº
16.342/2014 e a Lei Estadual Gaúcha nº 15.434/2020. Tais Estados estão, em grande
parte, inseridos no Bioma Mata Atlântica (69% do território de SP; 47% do
território de MG; e 52% do território de RS), sendo que SC está 100% contida nesse
Bioma. É evidente que, diante desse cenário legislativo-político, não há qualquer
espaço para simplesmente excluir de aplicação o regime de transição das áreas
consolidadas fixado pelo Código Florestal.
Portanto, a concessão de medida cautelar é fundamental para se
renovar a força normativa dessas legislações estaduais que hoje, por conta dessa
discussão, também se encontram inaplicáveis, sob o efeito de uma dúvida quanto às
suas validades.

VI. CONCLUSÃO E PEDIDOS
Ante o exposto, considerando as informações e argumentos aqui
lançados, a CNA vem à presença de Vossa Excelência requerer, preliminarmente:
(1) o deferimento de seu pedido de ingresso no feito na condição de
amicus curiae, nos termos do art. 6º, § 2º da Lei nº 9.868/99 (em
conformidade com o art. 7º, § 2º, da Lei nº 9.868/99 (art. 131, § 3º, do
RISTF), facultando-se assim a apresentação de razões; e
(2) a concessão da possibilidade de sustentação oral, quando do
julgamento final da presente Ação Direta de Inconstitucionalidade,
nos termos da jurisprudência do STF.
No mérito, a CNA, sólida na defesa dos pontos aqui alinhavados e
firme na aplicação plena do Código Florestal ao Bioma Mata Atlântica
(especialmente, dos arts. 61-A e 61-B), requer:
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(3) preliminarmente, a reconsideração de Vossa Excelência, para, com
base na presença do fumus boni iuris e do periculum in mora,
notadamente para a proteção da segurança jurídica e para a defesa
de milhares de pequenos produtores rurais que desenvolvem suas
atividades produtivas na área do Bioma Mata Atlântica, a concessão
de medida cautelar de maneira monocrática ou a submissão de seu
pedido ao Plenário do STF (art. 10 da Lei nº 9.868/99), franqueada a
possibilidade de sustentação oral (art. 10, § 3º, da Lei nº 9.686/99)
de maneira a suspender, ao menos, (i) a validade das autuações
formalizadas; (ii) o pagamento/cumprimento das multas e
embargos aplicados; (iii) a formalização de novas autuações pela
fiscalização ambiental; e (iv) os processos judiciais que tenham
por objeto a defesa da não aplicação do Código Florestal ao Bioma
Mata Atlântica; e
(4) em julgamento final, a decisão plenária de declaração de nulidade
parcial, sem redução de texto, do conjunto normativo formado
pelos arts. 61-A e 61-B da Lei nº 12.651/2012 e arts. 2º, parágrafo
único, 5º e 17 da Lei nº 11.428/2006, de modo a excluir do
ordenamento jurídico interpretação inconstitucional dos referidos
dispositivos que impeça a aplicação do regime ambiental de áreas
consolidadas, previsto no Código Florestal, a todas as áreas de
preservação permanente inseridas no Bioma Mata Atlântica.
Nesses termos,
Pede deferimento.
Brasília/DF, 29 de junho de 2020.

RUDY MAIA FERRAZ
OAB/DF 22.940

RODRIGO DE OLIVEIRA KAUFMANN
OAB/DF 23.866

TACIANA MACHADO DE BASTOS
OAB/DF 30.385
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