EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO LUIZ FUX, DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL
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Autor: Presidente da República

Fundação SOS Pró-Mata Atlântica (SOS Mata Atlântica), fundação com
personalidade jurídica de direito privado, sem fins lucrativos ou econômicos, qualificada
como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIP1, inscrita no CNPJ
sob nº 57.354.540/0001-90, com sede na Avenida Paulista, 2073, Torre Horsa I, cj. 1.318,
na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo (doc. 01), WWF-Brasil, associação civil
com personalidade jurídica de direito privado, sem fins lucrativos ou econômicos, inscrita
no CNPJ sob nº 26.990.192/0001-14, com sede na CLS Quadra 114, Bloco D, Loja 35,
Asa Sul, na cidade de Brasília, Distrito Federal (doc. 02); Instituto Socioambiental
(ISA), associação civil sem fins econômicos, qualificada como Organização da Sociedade
Civil de Interesse Público - OSCIP, inscrita no CNPJ sob o nº 00.081.906/0002-69, com
sede na Av. Higienópolis, 901, sala 30, São Paulo/SP (doc. 03), Rede de Organizações
Não Governamentais da Mata Atlântica (RMA), associação civil sem fins lucrativos,
inscrita no CNPJ sob o nº 01.721.361/0001-90, com sede na SCLN, 210, bloco C,
Brasília/DF (doc. 04), Associação Mineira de Defesa do Ambiente (AMDA),
associação civil com personalidade jurídica de direito privado, sem fins partidários ou
econômicos, inscrita no CNPJ sob o nº 20.473.625/0001-88, com sede na Rua Antares nº
100, Bairro Santa Lúcia, na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais (doc. 05),
Associação de Preservação do Meio Ambiente e da Vida (Apremavi), associação civil
sem fins econômicos, qualificada como Organização da Sociedade Civil de Interesse

1 Nos termos da Lei Federal nº 9.790/1999.

Público - OSCIP, inscrita no CNPJ sob o nº 79.355.269/0001-40, com sede na Estrada
Geral s/n, localidade de Alto Dona Luiza, município de Atalanta, Estado de Santa
Catarina (doc. 06), vêm respeitosamente à presença de Vossa Excelência, com
fundamento no artigo 138 do Código de Processo Civil (“CPC”) e no artigo 7º, parágrafo
2º, da Lei Federal nº 9.869/1999, requerer ingresso na qualidade de
AMICI CURIAE
nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI nº 6.446, ajuizada pelo
Presidente da República, o que fazem pelos motivos de fato e de Direito a seguir expostos.
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I – LEGITIMIDADE DAS ENTIDADES PARA ATUAR COMO AMICI CURIAE

1.

A figura do amicus curiae, introduzida em nosso ordenamento pela Lei

Federal nº 9.869/1999, abre a possibilidade de participação em processos de controle
concentrado de constitucionalidade para entidades capazes de contribuir para o deslinde
da controvérsia.

2.

Por se tratar de instrumento de fortalecimento da democracia, responsável por

ampliar o acesso à jurisdição constitucional, diversificar os pontos de vista representados
nos autos e, consequentemente, contribuir com o aprofundamento da cognição
jurisdicional, esse Supremo Tribunal Federal tem valorizado a presença de Amici Curiae
nos julgamentos que realiza2.
3.

Como explica o eminente Ministro Luiz Fux:
“a despeito de sua tradicional qualificação como processo objetivo, o controle
abstrato de constitucionalidade não deve cingir-se apenas ao mero cotejo de
diplomas normativos, mas também considerar o cenário fático sobre o qual
incide a norma objurgada, ampliando o acesso à jurisdição constitucional a
novos atores que, em alguma medida, sejam afetados em sua esfera jurídica”
(ADI 5663, decisão monocrática publicada em 23/03/2018).

4.

De acordo com a jurisprudência dessa Suprema Corte3, fundada no artigo 138

do Código de Processo Civil e no parágrafo 2º do artigo 7º da Lei federal nº 9.868/1999,
há dois requisitos para a admissão de amicus curiae em processos de controle abstrato de
constitucionalidade: a relevância da matéria e a representatividade adequada do
postulante.

2

Por exemplo: “(...)1. A interação dialogal entre o STF e pessoas naturais ou jurídicas, órgãos ou entidades
especializadas, que se apresentem como amigos da Corte, tem um potencial epistêmico de apresentar
diferentes pontos de vista, interesses, aspectos e elementos nem sempre alcançados, vistos ou ouvidos pelo
Tribunal diretamente da controvérsia entre as partes em sentido formal, possibilitando, assim, decisões
melhores e também mais legítimas do ponto de vista do Estado Democrático de Direito. 2. Conforme
os arts. 7º, §2º, da Lei 9.868/1999 e 138 do CPC/15, os critérios para admissão de entidades como amicus
curiae são a relevância da matéria, especificidade do tema ou repercussão social da controvérsia, assim
como a representatividade adequada do pretendente (...).” (sem grifos no original) - Supremo Tribunal
Federal. ADI 4858 AgR, Tribunal Pleno, votação unânime, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em
24/03/2017, DJe – 066, publicado em 03/04/2017.
3
Ob. cit.

3

5.

A matéria é relevante quando a questão jurídica controversa extrapola os

interesses subjetivos das partes, repercutindo em amplo segmento econômico, político ou
social, em direitos difusos ou coletivos ou, ao menos, numa vasta gama de direitos
individuais homogêneos.
6.

No caso concreto, o Autor provoca a jurisdição constitucional desse Supremo

Tribunal Federal para pleitear resolução de conflito de normas infraconstitucionais (o que,
registre-se desde já, é absolutamente incabível em sede de controle concentrado de
constitucionalidade), buscando a revogação parcial de importantíssimos dispositivos da
Lei Federal nº 11.428/2006 (Lei da Mata Atlântica) a partir de entendimento infundado
de certos artigos da Lei Federal nº 12.651/2012 (Lei da Vegetação Nativa4), com redação
dada pela Lei nº 12.727/2012.
7.

Apesar do patente não cabimento da presente ADI, eventual pronunciamento

jurisdicional de mérito pode, conforme se comprovará, acarretar prejuízos graves para a
Mata Atlântica, bioma que se estende por dezessete Estados federados, que foi
consagrado como patrimônio nacional pela Constituição Federal e que é imprescindível
à manutenção do núcleo essencial do direito fundamental da coletividade, em suas
presentes e futuras gerações, ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. É evidente,
pois, a relevância matéria.

8.

O segundo pressuposto é a representatividade adequada, que estará

presente sempre que houver nexo de pertinência entre, de um lado, as finalidades
institucionais da entidade interessada e, de outro, o objeto da ação.

9.

As organizações da sociedade civil signatárias possuem como objeto central

de atuação, há décadas, matérias relacionadas à proteção do meio ambiente
ecologicamente equilibrado e têm longa tradição na promoção do desenvolvimento
sustentável no país, razão pela qual têm interesse no julgamento da ação e podem
colaborar com o processo decisório, aportando dados, informações e argumentos. Isso
lhes confere legitimidade para ingressar no feito na qualidade de Amici Curiae.

4

Chamada de “Código Florestal” por alguns.
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10.

A SOS Mata Atlântica é uma fundação privada criada em 1986, qualificada

como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIP pelo Ministério da
Justiça, que atua em todos os Estados da Mata Atlântica, com a missão de promover a
conservação da diversidade biológica e cultural do Bioma Mata Atlântica e ecossistemas
costeiros e marinhos sob sua influência, estimulando ações para o desenvolvimento
sustentável, bem como promover a educação e o conhecimento sobre a Mata Atlântica,
mobilizando, capacitando e estimulando o exercício da cidadania socioambiental, nos
termos do artigo 2º do seu estatuto social (doc. 01).
11.

A SOS Mata Atlântica é uma referência nacional e internacional em Mata

Atlântica, sendo ela responsável por importantes projetos de pesquisa sobre o bioma,
como o Atlas dos Remanescentes Florestais da Mata Atlântica, desenvolvido em parceria
com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) desde 1989; programas de
restauração florestal com vistas ao plantio de mudas de espécies nativas, como o
Programa Florestas do Futuro, que já restaurou 23 mil hectares de Mata Atlântica no
país; o projeto Observando os Rios, com a participação de cerca de 3,5 mil voluntários
que monitoram a qualidade da água de 181 rios e córregos em 9 bacias hidrográficas dos
17 estados do bioma; e aprimoramento da legislação ambiental e ações de advocacy, com
participação ativa na formulação e discussão de projetos de lei e políticas públicas
voltados à proteção da biodiversidade e da Mata Atlântica (a exemplo da Lei nº
11.428/2006 e Lei nº 12.651/2012), dentre outros temas de relevância ambiental.
12.

O WWF-Brasil é uma organização da sociedade civil brasileira, constituída

como associação civil sem fins lucrativos. A entidade desenvolve projetos em todo o
território nacional e integra, autonomamente, a Rede WWF – Fundo Mundial para a
Natureza, a maior rede independente de organizações ambientalistas do mundo, com
atuação em mais de 100 países e criada em 1961.

13.

A missão institucional do WWF-Brasil, prevista no artigo 3º do seu estatuto

social, é “contribuir para que a sociedade brasileira conserve a natureza, harmonizando
a atividade humana com a conservação da biodiversidade e com o uso racional dos
recursos naturais, para o benefício dos cidadãos de hoje e das futuras gerações” (doc.
02).
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14.

Desde o início de sua atuação, a organização – em parceria com o governo

federal, governos estaduais, empresas, instituições acadêmicas e outras organizações não
governamentais – vem desempenhando com afinco esse mister. Apenas em 2019, setenta
e dois projetos foram desenvolvidos, em nove frentes de atuação: conservação de
ecossistemas, espécies e biodiversidade, paisagens sustentáveis, recursos hídricos,
mudanças climáticas, restauração florestal, áreas protegidas, produção responsável e
consumo responsável5.
15.

Essas frentes envolvem, aliás, a participação em processos decisórios sobre

políticas ambientais6. Em 2019, por exemplo, a organização foi admitida como Amicus
Curiae na ADI nº 6.157, cujo objeto é a Lei Federal nº 13.887/2020, que alterou a Lei da
Vegetação Nativa.

16.

O WWF-Brasil participou ativamente dos debates legislativos que

resultaram na Lei Federal nº 12.651/20127, inclusive com a elaboração de pesquisas sobre
o impacto das áreas de preservação permanente (APPs) na produção agropecuária
brasileira8. Posteriormente, a organização desenvolveu uma série de projetos para
promover a efetiva implementação da citada lei. O relatório Compensação Prioritária9,
por exemplo, apresenta uma série de opções para a compensação das Reservas Legais
degradadas (art. 66, III), em uma tentativa de potencializar os ganhos ecossistêmicos dos
instrumentos criados pelo legislador de 2012.

17.

O Instituto Socioambiental – ISA é uma associação civil sem fins lucrativos,

fundada em 1994, qualificada como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público
pelo Ministério da Justiça, cuja finalidade institucional e efetiva atuação é, de acordo com
o art. 2º de seu estatuto social, dentre outras, “estimular o desenvolvimento
5 Disónível em: https://www.wwf.org.br/informacoes/bliblioteca/relatorioanual/?76509/Relatorio-Anual2019 (último acesso em 19.06.2020)
6 Confira, por exemplo:
https://www.wwf.org.br/informacoes/?uNewsID=71882 (último acesso em 02.10.2019).
7 Confira, por exemplo: https://www.wwf.org.br/?uNewsID=30662 (último acesso em 19.06.2020)
8
Confira: https://www.wwf.org.br/informacoes/noticias_meio_ambiente_e_natureza/?24940/Estudosressaltam-importancia-ambiental-do-Codigo-Florestal (último acesso em 19.06.2020)
Confira também: https://d3nehc6yl9qzo4.cloudfront.net/downloads/work_cf_wwfbrasil_scara.pdf (último
acesso em 19.06.2020)
9 Estudo disponível em:
https://d3nehc6yl9qzo4.cloudfront.net/downloads/compensacaoprioritaria_final_impressao.pdf
(último acesso em 19.06.2020)
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socioeconômico através da garantia do acesso e gestão democráticos e ecologicamente
sustentável dos recursos naturais, com a manutenção da diversidade cultural e biológica,
para as presentes e futuras gerações” (alínea ‘b’); “promover a defesa de bens e direitos
sociais, coletivos e difusos relativos ao meio ambiente, ao patrimônio cultural, aos
direitos humanos e dos povos” (alínea ‘a’); e “promover, realizar e divulgar pesquisas e
estudos, organizar documentação e desenvolver projetos aplicados a defesa do meio
ambiente, do patrimônio cultural e dos direitos humanos e dos povos, especialmente de
povos indígenas e populações tradicionais” (alínea ‘c’). Ainda de acordo com seu estatuto
social (doc. 03), o ISA poderá, no cumprimento de seus objetivos, por si ou em
cooperação com terceiros “promover ação civil pública e outras iniciativas judiciais com
a finalidade de defender bens e direitos sociais, coletivos ou difusos, especialmente os
relativos ao meio ambiente e patrimônio cultural” (artigo 2º, parágrafo único, alínea ‘f’).

18.

No cumprimento de seus deveres estatutários, o ISA vem, há vinte e seis anos,

atuando efetivamente na defesa dos interesses difusos e coletivos dos povos indígenas,
comunidades quilombolas e do meio ambiente ecologicamente equilibrado. Uma breve
análise de seu sítio na internet10 demonstra que a organização desenvolve, em parceria
com organizações locais, projetos de ordenamento territorial11, de geração de renda com
uso sustentável de produtos da sociobiodiversidade12, de recuperação ambiental13, realiza
o monitoramento do desmatamento ilegal14 e de outros fatores de degradação ambiental15,
gera conhecimento aplicado à conservação e uso sustentável da sociobiodiversidade16, e
promove ações judiciais e extrajudiciais na defesa de direitos dos povos indígenas17 e do
meio ambiente ecologicamente equilibrado18, inclusive com atuação específica no bioma
Mata Atlântica.
19.

Nesse sentido, já foi admitido como amicus curiae em outras ADIs relativas

a temas socioambientais, como é o caso, por exemplo, das ADIs nº 4901, 4902 e 4903,

10

Confira em: www.socioambiental.org (último acesso em 19.06.2020)
11 Confira em: https://bit.ly/2v1YvKy (último acesso em 19.06.2020)
12 Confira em: https://bit.ly/2EzYZaj (último acesso em 19.06.2020)
13 Confira em: https://bit.ly/2GQ3P4Y (último acesso em 19.06.2020)
14 Confira em: https://bit.ly/2HnOABm (último acesso em 19.06.2020)
15 Confira em: https://bit.ly/2HrSDMY (último acesso em 19.06.2020)
16 Confira em: https://bit.ly/2qnapct (último acesso em 19.06.2020)
17 Confira em: https://bit.ly/2EAS0xI (último acesso em 19.06.2020)
18 Confira em: https://bit.ly/2ffY7wB (último acesso em 19.06.2020)
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que versavam a constitucionalidade de dispositivos da Lei Federal nº 12.651/2012; e da
ADI nº 3239, por meio da qual se questionava a constitucionalidade do Decreto Federal
nº 4.887/2003, que regulamenta a titulação de terras de quilombos em todo o país.

20.

Criada em 1992, durante a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio

Ambiente e o Desenvolvimento19, a Rede de Organizações Não Governamentais da
Mata Atlântica (RMA) é uma associação civil sem fins lucrativos que tem por objetivo
a “defesa, preservação, conservação e recuperação da Mata Atlântica através da promoção
do intercâmbio de informações, da mobilização, da ação política coordenada e do apoio
mútuo entre as ONGs” (doc. 04).
21.

Entre suas finalidades específicas, destaca-se: “(...) elaborar, propor e

participar da discussão de propostas de legislação ambiental nos âmbitos federal, estadual
e municipal; (...) fazer uso dos meios judiciais e extrajudiciais previstos na legislação
brasileira e nos acordos internacionais ratificados no Brasil, para responsabilizar
administrativa, civil, ou penalmente pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou privadas que
causarem danos ou ameaça de danos ao meio ambiente, seja agredindo, destruindo,
poluindo, exterminando ou fazendo uso de outra forma ou meio de comprometimento do
equilíbrio ecológico” (doc. 04).
22.

A RMA congrega 121 (cento e vinte uma) entidades ambientalistas, que

trabalham pela conservação da Mata Atlântica em 15 (quinze) dos 17 (dezessete) Estados
Federados abrangidos pelo bioma20. Além de desempenhar papel fundamental no
combate ao desmatamento e à destruição dos remanescentes ainda existentes, a atuação
da organização contribuiu para a aprovação da Lei da Mata Atlântica pelo Congresso
Nacional, em 200621.
23.

A RMA também já foi admitida como amicus curiae em ADIs relativas a

temas ambientais, como as já citadas ADIs nº 4901, 4902 e 4903.
24.

A Associação Mineira de Defesa do Ambiente – AMDA é uma entidade

civil sem fins lucrativos, existente há mais de quarenta anos, que trabalha para contribuir
19

Confira em: http://rma.org.br/institucional/historia/ (último acesso em 27.06.2020).
Confira em: http://rma.org.br/institucional/participantes/?sorts[data]=1 (último acesso em 27.06.2020).
21
Confira em: http://rma.org.br/institucional/a-rede/ (último acesso em 27.06.2020).
20
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com a compatibilização de atividades econômicas e preservação de ambientes naturais.
A atuação da organização sempre se pautou na influência em políticas públicas e
atividades privadas, mobilização da sociedade, alianças e parcerias. Além disso, a
AMDA desenvolve diversos projetos técnicos associados a conservação, como, por
exemplo, propostas de criação de áreas protegidas, brigadas de combate a incêndio
florestal e soltura de animais silvestres.
25.

A finalidade da AMDA está prevista no artigo 2º de seu Estatuto Social (doc.

02), que afirma: “a entidade tem como finalidade, lutar pela defesa do meio ambiente
natural, sob o princípio da conciliação de atividades produtivas necessárias ao bem estar
humano e proteção ao meio ambiente natural através do uso responsável dos recursos
naturais, e como objetivo, contribuir para preservação de ambientes naturais e
promoção da sustentabilidade ambiental, através da influência em políticas públicas e
atividades privadas, mobilização da sociedade, alianças e parcerias.”
26.

Nos últimos anos, a organização tem promovido e participado de debates

públicos sobre a Lei da Vegetação Nativa e as propostas feitas para alterá-la, com o
objetivo de contribuir para o processo institucional de tomada de decisão22. Nesse sentido,
a AMDA foi admitida como amicus curiae nos autos das mencionadas ADIs nº 4901,
4902, 4903 e 6.157.
27.

Fundada em 1987 por um grupo de ambientalistas preocupados com a rápida

degradação da Mata Atlântica no Alto Vale do Itajaí, a Associação de Preservação do
Meio Ambiente e da Vida (Apremavi) é uma associação civil sem fins lucrativos,
qualificada como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público pelo Ministério
da Justiça, cuja finalidade institucional é “trabalhar pela defesa, preservação e
recuperação do meio ambiente e dos valores culturais, buscando a sustentabilidade em
todas as dimensões e a qualidade de vida na Mata Atlântica e em outros biomas” (artigo
1º de seu atual estatuto social – doc. 06).

22 Nesse sentido, confira, por exemplo: https://www.amda.org.br/index.php/comunicacao/noticias/4535amda-realiza-mesa-redonda-codigo-florestal-4-anos-de-retrocesso ou
https://www.amda.org.br/index.php/comunicacao/noticias/5655-dialogo-florestal-se-posiciona-sobre-ocodigo-florestal
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28.

Além disso, são objetivos da Apremavi: “promover, estimular e apoiar ações

e trabalhos em defesa, conservação, preservação e recuperação do meio ambiente, do
patrimônio paisagístico e dos bens e valores culturais, prioritariamente no âmbito da Mata
Atlântica e ecossistemas associados” (artigo 3º, alínea ‘a’); “realizar, incentivar e custear
pesquisas de caráter científico sobre preservação, conservação e uso sustentável dos
recursos naturais, incluindo fauna, flora, água, solo e ar” (alínea ‘d’); “estimular e exigir
das autoridades federais, estaduais e municipais, instituições públicas e privadas, pessoas
físicas e jurídicas, a adoção de medidas práticas que visem a preservação, conservação,
recuperação e uso sustentável dos recursos naturais e do meio ambiente, mitigação e
adaptação às mudanças climáticas, bem como controle de todas as formas de poluição e
degradação” (alínea ‘e’); “fazer uso dos meios judiciais e extrajudiciais previstos na
legislação brasileira para responsabilizar administrativa, civil, ou penalmente todo aquele
que causar danos ao meio ambiente, seja agredindo, destruindo, poluindo, exterminando
ou fazendo uso de outra forma ou meio de comprometimento do equilíbrio ecológico”
(alínea ‘j’); entre outros.

29.

Ao longo de sua história, a Apremavi mobilizou grande esforço pelo

aprimoramento das políticas públicas e da legislação ambiental, com destaque para a
aprovação e regulamentação da Lei da Mata Atlântica e a recuperação do bioma,
incentivando a adequação de propriedades por meio do planejamento de paisagens
sustentáveis. Com a ajuda da Apremavi mais de 8 milhões de árvores foram plantadas
em centenas de propriedades23.

30.

Destaque-se, por fim, que todas essas organizações fazem parte do Pacto

pela Restauração da Mata Atlântica24, movimento da sociedade civil formado por
centenas de entidades, dentre instituições públicas e privadas, governos, empresas,
comunidade científica e proprietários de terras. Constituído em 2009 com a missão de
induzir ações que resultem em benefícios ambientais, sociais e econômicos no bioma, o
Pacto anunciou, em dezembro de 2019, a intensão promover a recomposição de mais um
milhão de hectares de mata nativa até 202525.
23

Confira em: https://apremavi.org.br/institucional/30-anos-30-causas-ambientais/ (último acesso em
07.06.2020).
24 Confira em: https://www.pactomataatlantica.org.br/o-pacto (último acesso em 20.06.2020).
25
Confira em: https://www.wwf.org.br/?uNewsID=74444 (último acesso em 20.06.2020)
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31.

Não resta dúvida, portanto, que as organizações da sociedade civil signatárias

têm a representatividade adequada para participar do presente feito na qualidade de Amici
Curiae, como também podem oferecer, em função da experiência acumulada e
conhecimento produzido, um conjunto de informações e argumentos úteis para o deslinde
da controvérsia.

32.

Desta maneira, presentes os requisitos legais necessários, a SOS Mata

Atlântica, o WWF-Brasil, o ISA, a RMA, a AMDA e a Apremavi requerem seu
ingresso na presente ação como Amici Curiae.
II

–

BREVE

HISTÓRICO

DOS

FATOS

QUE

RESULTARAM

NA

PROPOSITURA DA ADI Nº 6.446/DF
33.

Em 06.04.2020, às vésperas de se completar um mês da declaração da

pandemia da Covid-19 pela Organização Mundial de Saúde26, em um dia em que os
editoriais e as capas dos principais jornais brasileiros tratavam apenas de assuntos
diretamente relacionados à doença causada pelo novo coronavírus27, o Ministério do Meio

“(...) Nós, portanto, avaliamos que a Covid-19 pode ser caracterizada como pandemia. Pandemia não é
uma palavra para ser utilizada de modo leviano ou negligente. É uma palavra que, se utilizada de modo
impróprio, pode causar medos desarrazoados ou uma aceitação injustificada de que a batalha foi perdida,
acarretando mortes e sofrimentos desnecessários. Descrever a situação como pandemia não altera a
avaliação da OMS sobre a ameaça imposta por esse vírus. Não muda o que a OMS está fazendo e não muda
o que os países deveriam fazer. Jamais havíamos visto uma pandemia causada por coronavírus. Essa é a
primeira pandemia causada por coronavírus (...)”. - ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE, Diretor
Geral (2017-2022: Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus). Discurso inicial por ocasião da conferência de
imprensa sobre a Covi-19 no dia 11 de março de 2020. Tradução livre. Disponível em:
https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefingon-covid-19---11-march-2020 (último acesso em 21.06.2020).
27
Nessa data, as capas dos principais jornais do país traziam as seguintes manchetes: O PERIGO DA
DESINFORMAÇÃO: Recente pesquisa do Datafolha sobre a percepção acerca da epidemia mostrou que
o grau de desinformação sobre a doença é maior entre os mais pobres e menos escolarizados. O Estado de
São Paulo, 06.04.2020. Editorial. Disponível em: https://opiniao.estadao.com.br/noticias/notas-einformacoes,o-perigo-da-desinformacao,70003261230 (último acesso em 21.06.2020). CAIXA DE
PANDORA: Projeto que muda relações privadas na crise precisa evitar risco do voluntarismo. Folha de
São Paulo, 06.04.2020. Editorial. Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2020/04/caixade-pandora.shtml (último acesso em 21.06.2020). NO PASSO CERTO: Datafolha mostra ampla aceitação
das medidas penosas para o combate à pandemia. Folha de São Paulo, 06.04.2020. Editorial. Disponível
em: https://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2020/04/no-passo-certo.shtml (último acesso em 21.06.2020).
EFEITOS DA CRISE. O Estado de São Paulo, 06.04.2020. Capa. - CRESCE A PROCURA POR
TELECONSULTA APÓS COVID-19. O Estado de São Paulo, 06.04.2020. Capa. - SP PROJETO 220 MIL
CASOS DE CORONAVIRUS. O Estado de São Paulo, 06.04.2020. Capa. - BRASILEIRO JÁ FAZ
PLANO PARA DEPOIS DO CONFINAMENTO. O Estado de São Paulo, 06.04.2020. Capa. - NA
QUARENTENA. O Estado de São Paulo, 06.04.2020. Capa. - DOE ABRAÇOS AOS HERÓIS DA
26
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Ambiente (MMA) publicou ato infralegal para alterar entendimento há anos
sedimentado sobre áreas de preservação permanente em Mata Atlântica, causando, com
isso, frontal violação da Lei 11.428/2006 (Lei da Mata Atlântica) e inegável prejuízo
ambiental para um dos biomas mais degradados do Brasil28.

34.

Com efeito, consta do Diário Oficial da União desta data29 o Despacho nº

4.410/2020, por meio do qual o MMA revogou o Despacho nº 64773/2017-MMA (doc.
07) e obrigou todos os seus órgãos e todas as entidades a si vinculadas a seguir o
entendimento jurídico constante do Parecer nº 00115/2019/DECOR/CGU/AGU
(doravante: Parecer nº 00115).

35.

Destaque-se, inicialmente, que o revogado Despacho nº 64773/2017-MMA

havia pacificado entendimento sobre a inaplicabilidade parcial, na Mata Atlântica, dos
artigos 61-A e 61-B da Lei nº 12.651/2012 (Lei da Vegetação Nativa), com redação dada
pela Lei nº 12.727/2012. Em linhas gerais, sustentava que o regime jurídico especial de
conservação do bioma era incompatível com os mencionados dispositivos de caráter geral

SAÚDE. O Estado de São Paulo, 06.04.2020. Capa. - CONTRA ‘EMPOÇAMENTO’, BC COMPRARÁ
TÍTULOS E CARTEIRAS. O Estado de São Paulo, São Paulo, 06.04.2020. Capa. “Uma das propostas do
governo para combater a crise provocada pela covid-19 é a compra direta, pelo Canco Central, de carteiras
de crédito e títulos das empesas (...)”. - ‘A CANETA VAI FUNCIONAR’, DIZ BOLSONARO SOBRE
‘MINISTRO’. BC COMPRARÁ TÍTULOS E CARTEIRAS. O Estado de São Paulo, São Paulo,
06.04.2020. “(...) Na semana passada, Bolsonaro criticou Luiz Henrique Mandetta (Saúde), com quem
mantém divergências quanto ao combate à pandemia (...)”. - ESTADOS UNIDOS SE PREPARAM PARA
A ‘SEMANA DE HORROR’. O Estado de São Paulo, 06.04.2020. Capa. - Disponível em:
https://acervo.estadao.com.br/ (último acesso em 21.06.2020). ISOLAMENTO CONTRA VÍRUS TEM
APOIO DE 76%, DIZ DATAFOLHA. Folha de São Paulo, 06.04.2020. Capa. – ALGUNS PAÍSES
EUROPEUS VEEM QUEDA NA TAXA DE CONTÁGIO. Folha de São Paulo, 06.04.2020. Capa. –
BOLSONARO FALA EM USAR CANETA CONTRA QUEM VIROU ESTRELA. Folha de São Paulo,
06.04.2020. Capa. – FAMÍLIA LUTA POR OITO DIAS PARA CONSEGUIR INTERNAR AVÔ COM
CONVID-19 NA ITÁLIA. Folha de São Paulo, 06.04.2020. Capa. – CRISE VAI REFORÇAR VALORES
FEMINISTAS. Folha de São Paulo, 06.04.2020. Capa. – QUARENTENA EM SP. Folha de São Paulo,
06.04.2020. Capa. – INDÚSTRIA SE MOVE PARA PRODUZIR INSUMOS EM FALTA Folha de São
Paulo, 06.04.2020. Capa. – APENAS 15% DOS IDOSOS DA CIDADE DE SP MORAM SÓS. Folha de
São Paulo, 06.04.2020. Capa. – SÉRIE RELATA ROTINA DE TRABALHADORES ESSENCIAIS NA
CRISE. Folha de São Paulo, 06.04.2020. Capa. – TEMOS DE ISOLAR O VÍRUS DA HISTERIA. Folha
de São Paulo, 06.04.2020. Capa. – MEDO FAZ GESTOR RADICALIZAR AÇÕES Folha de São Paulo,
06.04.2020. Capa. – BOLSA ESTÁ BARATA, MAS CENÁRIO TURVO RECOMENDA CALMA. Folha
de São Paulo, 06.04.2020. Capa. – Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/fsp/facsimile/2020/04/06/index.shtml (último acesso em 21.06.2020).
28 Confira em: https://mapbiomas.org/infograficos-1?cama_set_language=pt-BR (último acesso em
26.06.2020).
29
Disponível em:
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=06/04/2020&jornal=515&pagina=74
(último acesso em 20.06.2020).
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da Lei da Vegetação Nativa, que autorizam a continuidade do exercício de atividades
econômicas em APP irregularmente degradadas até 22.07.2008. Não se discutia a
constitucionalidade da citada Lei da Vegetação Nativa, mas a harmonização de algumas
de suas regras com as normas específicas que foram criadas com o objetivo de garantir a
conservação da Mata Atlântica.
36.

A referida pacificação hermenêutica infraconstitucional, fundamentada em

três pareceres e uma nota técnica da Advocacia-Geral da União30, elaborados em 2014,
2015 e 2017, conferia tratamento adequado para as APPs situadas no bioma.

37.

Nesse sentido, entende-se que proprietários e possuidores de imóveis rurais

com APP ilicitamente desmatadas entre 26.09.1990 (data da entrada em vigor do
primeiro diploma normativo de caráter especial, voltado à proteção da Mata Atlântica, o
Decreto 99.547/1990) e 22.07.2008 não poderiam se beneficiar das regras de uso
consolidado previstas na Lei da Vegetação Nativa, subsistindo, para eles, o dever de
reparação do dano ambiental, derivado do subsistema normativo especial formado pela
Lei da Mata Atlântica, pelo Decreto Federal nº 750, de 1993, e pelo Decreto Federal nº
99.547, de 1990.
38.

No entanto, essa interpretação legislativa foi completamente alterada no

Parecer nº 00115, em cuja conclusão sustentava-se que as regras de especial proteção da
Mata Atlântica não imporiam qualquer limitação aos artigos 61-A e 61-B da Lei da
Vegetação Nativa. Por força do Despacho nº 4.410/2020, essa conclusão foi dotada de
efeito vinculante, o que resultou na desobrigação do dever de desocupação e de
restauração, no bioma, das APPs irregularmente desmatadas entre 26.09.1990 e
22.07.2008.
39.

Ao tomar ciência deste fato, o Ministério Público (MP), a Ordem dos

Advogados do Brasil e representantes da sociedade civil organizada reagiram
imediatamente.

30

Parecer nº 392/2014/PFE/PR/IBAMA/AGU, Parecer nº 13/2015/CONEP/PFE-IBAMASEDE/PGF/AGU, Parecer nº 773/2015/CGAJ/CONJURMMA/CGU/AGU/omtrn e Nota nº
00052/2017/CONJUR-MMA/CGU/AGU – doc.15.
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40.

O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil publicou Nota

Técnica para manifestar “sua discordância com os termos do Despacho n° 4.410/2020,
do Ministro do Meio Ambiente, requerendo ao Ibama e às entidades vinculadas (...) que
deixem de aplicar o mencionado despacho, e ao senhor Ministro do Meio Ambiente, a
imediata revogação de tal ato administrativo, sob pena de promoção das medidas
judiciais cabíveis” (doc. 08).
41.

Também em nota, o Conselho Nacional da Reserva da Biosfera da Mata

Atlântica repudiou o citado Despacho nº 4.410/2020, destacando que a inexigibilidade
de reparação de “áreas na Mata Atlântica que sofreram supressão ilegal da vegetação
nativa seria um golpe desproporcional e (...) ilegal” (doc. 09).
42.

Por sua vez, o Observatório do Clima, coalizão que congrega cinquenta

organizações especializadas em meio ambiente, apontou diversas inconsistências
jurídicas no novo entendimento do MMA, destacando que “a extensão da leitura que
coloca a lei geral (nova Lei da Vegetação Nativa) afastando a lei especial mais protetiva
(Lei da Mata Atlântica) poderá gerar ataques a outras regras de proteção do bioma”
(doc. 10).
43.

Nesse contexto, no dia 06 de maio, a SOS Mata Atlântica, a Associação

Brasileira dos Membros do Ministério Público de Meio Ambiente (Abrampa) e o
Ministério Público Federal ingressaram com Ação Civil Pública na 4a. Vara Federal Cível
da SJDF com o objetivo de anular o Despacho nº 4.410/2020, em defesa da integridade
da Lei da Mata Atlântica31.
44.

Adicionalmente, ao menos duas ações populares foram ajuizadas com o

objetivo de anular o Despacho nº 4.410/2020. Ademais, o Ministério Público, cumprindo
com sua função de zelar pela ordem jurídica e pelos interesses sociais, recomendou
formalmente ao IBAMA e a diversos órgãos estaduais de meio ambiente que deixassem
de seguir as conclusões constantes do Parecer nº 0011532.

31

ACP nº 1026950-48.2020.4.01.3400
Confira, por exemplo: http://www.mpf.mp.br/go/sala-de-imprensa/noticias-go/mpf-e-mp-go-emitemrecomendacao-conjunta-para-preservacao-da-mata-atlantica (último acesso em 27.06.2020);
http://www.mpf.mp.br/se/sala-de-imprensa/noticias-se/mpf-e-mp-se-enviam-recomendacao-paraproteger-o-bioma-mata-atlantica (último acesso em 27.06.2020);
http://www.mppr.mp.br/2020/04/22534,11/MPPR-e-MPF-recomendam-ao-Ibama-e-ao-IAT-que-Lei-da32
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45.

O MP também propôs ações civis públicas em face de representações

estaduais do IBAMA e órgãos estaduais ambientais para que se abstivessem de, com base
no Despacho nº 4.410/2020, cancelar autos de infração ambiental, termos de embargos e
interdição e termos de apreensão lavrados em virtude de supressão, corte ou utilização
não autorizados de remanescente de Mata Atlântica33.
46.

Não bastasse, ao final do mês de maio, a Procuradoria-Geral da República

(PGR) recebeu duas representações para apurar possíveis crimes de responsabilidade
cometidos pelo Ministro do Meio Ambiente: uma formulada pela 4ª Câmara de
Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal – 4ª CCR-MPF (doc. 11) e outra
pelo Presidente e pelo Vice-Presidente da Comissão de Meio Ambiente (CMA) do
Senado Federal34.
47.

As representações eram uma resposta institucional a um cenário complexo,

que incluía, entre outras coisas, o Despacho nº 4.410/2020 e o conteúdo da reunião
ministerial realizada em 22.04.2020, durante a qual o Ministro do Meio Ambiente
sugeriu que se aproveitasse o momento em que “a atenção da imprensa tá voltada
exclusivamente ... quase que exclusivamente pro COVID” para “passar as reformas
infralegais de desregulamentação, simplificação...”. Segundo o Ministro, era preciso
“um esforço nosso aqui [isto é, do Governo Federal] enquanto estamos nesse momento
de tranquilidade no aspecto de cobertura da imprensa, porque só fala de COVID, e ir
passando a boiada e mudando todo o regramento e simplificando normas” (nos termos
da gravação35 divulgada por decisão do Ministro Celso de Mello no Inquérito 4.831DF36).

Mata-Atlantica-prevaleca-sobre-Codigo-Florestal-para-a-protecao-do-bioma.html (último acesso em
27.06.2020); https://www.mpmg.mp.br/areas-de-atuacao/defesa-do-cidadao/meioambiente/noticias/mpmg-e-mpf-recomendam-ao-ibama-e-a-semad-que-mantenham-a-vigencia-da-lei-damata-atlantica-sobre-o-codigo-florestal-para-proteger-o-bioma.htm (último acesso em 27.06.2020).
33
Esses fatos, aliás, já foram trazidos aos autos na manifestação de amicus curiae da Organização das
Cooperativas Brasileiras (p. 8).
34
Conforme noticiado em: https://www.brasildefato.com.br/2020/05/28/senadores-pedem-investigacao-eafastamento-de-salles-por-fala-de-passar-a-boiada (últmo acesso em 21.06.2020).
35 Disponível em: https://www.migalhas.com.br/quentes/327572/celso-de-mello-decide-divulgar-videode-reuniao-ministerial (último acesso em 21.06.2020).
36
Disponível em: https://www.migalhas.com.br/arquivos/2020/5/B23F0C4B40E227_decisao4831.pdf
(último acesso em 21.06.2020).
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48.

Aliás, destaque-se que o próprio Ministro de Estado afirmou, claramente,

que esse modus operandi de se valer da desatenção dos meios de comunicação foi
conscientemente utilizado para “simplificar a Lei da Mata Atlântica”, “a pedido do
Ministério da Agricultura”. Conforme a representação da 4ª CCR-MPF:
A Câmara de Defesa do Meio Ambiente e Patrimônio Cultural – 4ª Câmara
de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, por seus
integrantes, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, em defesa dos
princípios da moralidade, impessoalidade, eficiência administrativa e
legalidade, tendo em vista recente divulgação de vídeo de reunião
ministerial realizada em 22 de abril de 2020, vêm formular
REPRESENTAÇÃO para apuração de possível CRIME DE
RESPONSABILIDADE, em face do Excelentíssimo Senhor RICARDO
SALLES, Ministro de Estado do Meio Ambiente, em razão dos fatos e
fundamentos a seguir declinados.
(...)
Desde o início da gestão do Representado à frente do Ministério do Meio
Ambiente, como pública e notoriamente conhecido, inúmeras iniciativas de
Sua Excelência vem [sic] sendo adotadas em flagrante violação ao dever
de tutela do bem maior que lhe incumbe proteger, o meio ambiente.
(...)
Pois bem, a partir do pronunciamento do Ministro ora representado, na
reunião ministerial com o Excelentíssimo Senhor Presidente da
República, ocorrida no dia 22 de abril de 2020, esse quadro se desnudou
por completo.
Tornou-se evidente, por expressa declaração do autor, que todas as condutas
do Ministro representado guardam mais que meros traços comuns,
coincidências, traduzem verdadeiro encadeamento premeditado, lógica e
teleologicamente, passo a passo, de atuar contrário à proteção ambiental,
caracterizando o dolo.
Eis a transcrição da fala do Sr. Ministro, que desvelou todo o seu atuar: (...)
porque tudo que a gente faz é pau no judiciário, no dia seguinte. Então pra
isso precisa ter um esforço nosso aqui enquanto estamos nesse momento de
tranquilidade no aspecto de cobertura de imprensa, porque só fala de
COVID e ir passando a boiada e mudando todo o regramento e
simplificando normas. De IPHAN, de ministério da Agricultura, de
ministério de Meio Ambiente, de ministério disso, de ministério daquilo.
Agora é hora de unir esforços pra dar de baciada a simplificação regulam
… é de regulatório que nós precisamo [sic], em todos os aspectos. E deixar
a AGU – o André não tá aí né? E deixar a AGU de stand by pra cada pau
que tiver, porque vai ter, essa semana mesmo nós assinamos uma medida a
pedido do ministério da Agricultura, que foi a simplificação da lei da mata
atlântica, pra usar o código florestal. Hoje já tá nos jornais dizendo que vão
entrar com medi … com ações judiciais e ação civil pública no Brasil inteiro
contra a medida. Então pra isso nós temos que tá com a artilharia da AGU
preparada pra cada linha que a gente avança ter uma coi … Porque coisa
que precisa de congresso também, nesse, nesse mas tem uma lista enorme, em
todos os ministérios que têm papel regulatório aqui, pra simplificar. Não
precisamos de congresso. Fuzuê que está aí, nós não vamos conseguir apo
… apos . .. é …aprovar. Agora tem um monte de coisa que é só, parecer,
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caneta, parecer, caneta. Sem parecer também não tem caneta, porque dar
uma canetada sem parecer é cana. (...)
(...)
Sem a pretensão de exaurimento, mas apenas para elencar algumas das
condutas praticadas no âmbito da política ambiental do país comandada
pelo representado, apresenta-se a descrição resumida de algumas que
deram causa direta e indiretamente ao aumento do desmatamento, das
queimadas, da ocupação de terras públicas e de diversos outros crimes
ambientais. Tais atos possuem origem no próprio Ministério do Meio
Ambiente e nos demais órgãos que conduzem a política ambiental do país
a partir das diretrizes, como agora ficou bem evidenciado na
supramencionada Reunião, do Ministério titularizado pelo representado.
Nesse contexto temos:
(...)
6) despacho nº 4.410/2020 que aprova e torna vinculante a Nota nº
00039/2020/CONJUR-MMA/CGU/AGU para legalizar a exploração de
áreas da Mata Atlântica que foram ocupadas irregularmente afrontando
a lei especial que rege o bioma. (...)”.

49.

Uma semana após a formulação das citadas representações, mais

especificamente no dia 03.06.2020, o Ministro do Meio Ambiente, pressionado por ter
expressado suas intenções de desregulamentar a legislação específica protetiva da Mata
Atlântica, veio a público informar37 que o Despacho nº 4.410/2020 seria revogado e que
a jurisdição constitucional desse Supremo Tribunal Federal seria provocada para que a
Corte resolvesse o conflito infraconstitucional entre a Lei da Vegetação Nativa e a Lei da
Mata Atlântica.
50.

Na mesma data, às 19h10, o Presidente da República protocolou a exordial

da ADI nº 6.44638, pleiteando, em sede cautelar, a validade do Despacho nº 4.410/2020
e, no mérito, a declaração de nulidade da interpretação jurídica que sobrepõe o regime
especial de proteção da Mata Atlântica às regras gerais da Lei da Vegetação Nativa. Nos
exatos termos da petição inicial:
(a) a concessão de medida cautelar, inaudita altera pars, para suspender a
eficácia da interpretação do conjunto normativo formado pelos artigos
61-A e 61-B da Lei nº 12.651/2012 e pelos artigos 2º, par. único, 5º e 17 da
Lei nº 11.418/2006 que resulte no afastamento do regime ambiental de
áreas consolidadas previsto pelo Código Florestal de todas as áreas de
preservação permanente inseridas no bioma da Mata Atlântica, mantendo37

Confira em: https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2020/06/e-o-caso-de-revogar-diz-salles-sobredespacho-que-regularizava-invasoes-na-mataatlantica.shtml?utm_source=whatsapp&utm_medium=social&utm_campaign=compwa (último acesso em
21.06.2020).
38
De acordo com informações disponíveis no sítio eletrônico desse Supremo Tribunal Federal, disponíveis
em: http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5929755 (último acesso em 22.06.2020)
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se, com isso, a validade do Despacho nº 4.410/2020, do Ministro do Meio
Ambiente; (…) (c) seja julgado procedente o pedido, confirmando-se a
cautelar para declarar a nulidade parcial, sem redução de texto, do
conjunto normativo formado pelos artigos 61-A e 61-B da Lei nº
12.651/2012 e pelos artigos 2º, par. único, 5º e 17 da Lei nº 11.418/2006, 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 de todas as áreas de
preservação permanente inseridas no bioma da Mata Atlântica”
(grifamos).

51.

Apesar do expresso pedido de validade do Despacho nº 4.410/2020, tal ato

administrativo foi revogado no dia seguinte ao protocolo da petição inicial, nos termos
do Despacho nº 19.258/2020, publicado no Diário Oficial da União de 04.06.202039.

52.

Cerca de duas semanas depois, após o Presidente da Câmara dos Deputados,

o Presidente do Senado Federal e o próprio Presidente da República serem oficiados pelo
Ministro Relator da ADI nº 6.446 para prestarem informações sobre a controvérsia
jurídica, nos termos do artigo 12 da Lei Federal nº 9.868/1999, o Autor voltou aos autos
para: (i) corrigir equívoco de redação constante da exordial (referência incorreta ao
número da Lei da Mata Atlântica), (ii) informar sobre a revogação do Despacho nº 4.410
e (iii) aditar formalmente a petição inicial, reiterando seu interesse de agir e esclarecendo
que o pedido formulado na exordial se referia a dispositivos da Lei da Mata Atlântica40.

53.

Nesse contexto, a ADI nº 6.446 pode ser entendida como um instrumento

jurídico manejado de forma atípica, com a intenção, consciente ou não, de colocar esse
Supremo Tribunal Federal na inusitada posição de órgão consultivo do Ministério do
Meio Ambiente e do Ministério da Agricultura. Na prática, o governo usa o STF para
fugir do debate público e do controle político, na tentativa de revogar parte da Lei da
Mata Atlântica, que está em vigor há quatorze anos sem jamais ter tido sua
constitucionalidade questionada, sem precisar passar pelo crivo do Congresso Nacional.

39

Disponível em:
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=04/06/2020&jornal=515&pagina=77
(último acesso em 21.06.2020).
40
Nos termos da petição: “(...) [R]eafirmando a plena subsistência do interesse de agir na presente ação,
pede-se o aditamento formal dos termos da petição inicial para que se esclareça que o pedido de
interpretação conforme nela veiculado dirige-se a dispositivos da Lei nº 11.428/2006 (bioma Mata
Atlântica)”.
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III – ENQUADRAMENTO ADEQUADO DA QUESTÃO SUB JUDICE E DE
SUAS

CONSEQUÊNCIAS

FÁTICAS:

RESPOSTA

NECESSÁRIA

À

DESINFORMAÇÃO CONSTANTE DOS AUTOS

54.

Como mencionado acima, a ADI nº 6.446 busca, inusitadamente, resolver

conflito entre os artigos 61-A e 61-B da Lei Federal nº 12.651/2012 e os artigos 2º, 5º e
17 da Lei Federal nº 11.428/2006, na esteira dos debates jurídicos derivados do Despacho
nº 64773/2017-MMA, do Despacho nº 4.410/2020 e das inúmeras recomendações, ações
civis públicas e ações populares propostas nos últimos meses.

55.

Nesse contexto, mais do que interpretar os citados dispositivos da Lei da

Vegetação Nativa à luz da Lei da Mata Atlântica, a adequada apreciação da controvérsia
também depende da análise e da consideração das normas constantes do Decreto Federal
nº 750/1993 e do Decreto Federal nº 99.547/1990; afinal, foram esses atos normativos
que instituíram o regime especial de conservação do bioma (como se demonstrará com
mais detalhe no tópico V.1.1 e V.1.2 a seguir).

56.

Há de se reconhecer, portanto, que a presente disputa hermenêutica se

limita à possibilidade de consolidação da ocupação irregular em áreas de preservação
permanente localizadas no bioma Mata Atlântica, entre 26.09.1990 e 22.07.2008. Esse
enquadramento se baseia nas seguintes premissas:
i.
ii.

iii.

iv.

v.

Os artigos 61-A e 61-B da Lei da Vegetação Nativa tratam exclusivamente das áreas
rurais consolidadas em áreas de preservação permanente;
De acordo com o artigo 3º, inciso IV, da supracitada Lei, área rural consolidada é a
“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”;
Portanto, a primeira delimitação do objeto jurídico controvertido é estabelecida pelos
artigos 61-A e 61-B da Lei nº 12.651/2012: a ADI nº 6.446 trata, pois, de ocupações
antrópicas preexistentes a 22.07.2008 em áreas de preservação permanente;
Além disso, discute-se a aplicabilidade de tais dispositivos em face do regime jurídico
especial criado com o objetivo de conservar o bioma Mata Atlântica, fato que impõe
a segunda delimitação do objeto jurídico controvertido: a ADI nº 6.446 trata, pois, de
ocupações antrópicas preexistentes a 22.07.2008 em áreas de preservação
permanente situadas no bioma Mata Atlântica;
Ademais, o regime jurídico especial da Mata Atlântica não remonta a tempos
imemoriais, mas foi instituído em 26.09.1990, com o advento do Decreto Federal nº
99.547, e aperfeiçoado por meio do Decreto Federal nº 750/1993 e pela Lei Federal
nº 11.428/2006;

19

vi.

vii.

57.

Desse enquadramento temporal resulta a terceira delimitação do objeto jurídico
controvertido: a ADI nº 6.446 trata, portanto, de ocupações antrópicas
preexistentes a 22.07.2008, mas posteriores a 26.09.1990, em áreas de preservação
permanente situadas no bioma Mata Atlântica, de modo que as ocupações
anteriores a 26.09.1990 não integram a controvérsia;
Conclui-se, assim, que esse Supremo Tribunal Federal foi provocado a se
pronunciar sobre a possibilidade de se consolidar ocupações antrópicas,
ocorridas entre 26.09.1990 e 22.07.2008, em áreas de preservação permanente do
bioma Mata Atlântica, em razão de conflito de normas infraconstitucionais.

Percebe-se, nesse sentido, que a solução da matéria controvertida não guarda

qualquer relação com a constitucionalidade da Lei da Vegetação Nativa e nem com uma
discussão genérica sobre a aplicação dessa Lei no bioma Mata Atlântica.

58.

Não se questiona a constitucionalidade dos artigos 61-A e 61-B da Lei Federal

nº 12.651/2012. Sabe-se que esses dispositivos foram declarados constitucionais por esse
Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 4.902. O que se questiona é a
incidência de tais artigos sobre os desmatamentos ilegais ocorridos a partir de 26.09.1990
nas áreas de preservação permanente da Mata Atlântica, dado o regime jurídico de
especial proteção surgido a partir de tal marco, incompatível com a tolerância e
regularização de usos consolidados.
59.

Frise-se, aliás, que essa questão jurídica específica não foi debatida no citado

julgamento realizado por essa Suprema Corte, o que se evidencia pelo simples fato de não
haver qualquer citação específica à Lei da Mata Atlântica (Lei Federal nº 11.428/2006)
no acórdão da ADI nº 4.902 (portanto, em nenhum momento o STF deixou expresso que
as regras de uso consolidado aplicáveis às APPs afastariam o regime de especial proteção
da Mata Atlântica e que, via de consequência, teriam incidência obrigatória no bioma).
60.

Tampouco há dúvida sobre a aplicação da Lei Federal nº 12.651/2012 sobre

esse bioma. Afinal, a própria Lei 11.428/2006 faz referência à Lei Federal nº 4.771/1965,
que foi revogada e substituída pela Lei da Vegetação Nativa, como norma passível de ser
invocada para a proteção da Mata Atlântica (naquilo que não lhe contrariar, por óbvio).
Reconhece-se, inclusive, a plena eficácia das regras de uso consolidado de APP para os
desmatamentos ocorridos no bioma antes do marco de 26.09.1990; afinal, nesse período
inexistia um regime jurídico específico para proteger o bioma, e as áreas desmatadas antes
desta data, ainda que em contrariedade com a lei em vigor, não são consideradas
20

“remanescentes florestais da Mata Atlântica” para fins de proteção legal, mesmo estando
localizadas na área de abrangência do bioma. O que se discute é a sua incidência para os
ilícitos ambientais ocorridos depois do surgimento das normas especiais.

61.

O enquadramento correto da questão jurídica controvertida esvazia de

significado os argumentos econômicos sustentados pelo Autor e por alguns Amici
Curiae.
62.

Destaque-se, de início, que a constitucionalidade de uma lei não está

condicionada aos benefícios que ela produz para a economia e para os interesses
empresariais. Uma lei pode ser constitucional mesmo que não agrade determinados
empresários ou setores econômicos – ou, no caso em apreço, parcela do setor do
agronegócio ou do empresariado ligado à construção civil –, principalmente se esta lei
realizar direitos fundamentais como é o direito ao meio ambiente ecologicamente
equilibrado e o direito à conservação de um bioma considerado patrimônio nacional,
como a Mata Atlântica. Não bastasse isso, é reprovável a tentativa do Autor e de alguns
Amici Curiae de sensibilizar esta Corte com dados inadequados para sugerir a iminência
de uma inexistente tragédia econômica caso prevaleça o entendimento de que os arts. 61A e 61-B da Lei da Vegetação Nativa não se aplicam à Mata Atlântica.
63.

Na tentativa de “identificar (...) a abrangência territorial da discussão posta

na presente ADI”41, a OCB afirma que, se negada a incidência do regime de áreas
consolidadas da Lei da Vegetação Nativa à Mata Atlântica, “as regras específicas de
áreas rurais consolidadas não se aplicariam para 44,8% do total de imóveis rurais do
país, dos quais 93,5% são formados por pequenos agricultores, de modo a retirar de
2.192.527 imóveis rurais (...) a possibilidade de regularização ambiental” 42. O Autor,
por sua vez, cita nota técnica elaborada pela Embrapa para sustentar que, apenas nas
regiões acima de 1.000 (mil) metros de altitude, a “hipotética restrição da produção
agropecuária nas áreas consolidadas (...) atingiria diretamente mais de 200.000
agricultores, dos quais mais de 180.000 são pequenos (menos de quatro módulos
fiscais)”43. A Embrapa chega a dizer que a atividade agropecuária seria afetada em 75,8

41

Página 16 (43674/2020: petição inicial).
Página 18 (43674/2020: petição inicial).
43
Página 23 (40201/2020: petição inicial).
42
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milhões de hectares44, que é praticamente a totalidade da área ocupada por imóveis
rurais privados na área original do bioma (doc. 12), ignorando que o regime de
proteção da Mata Atlântica não incide sobre a área original do bioma mas sobre os
remanescentes vegetacionais existentes em 1990. Na mesma linha, a Confederação
Nacional da Agricultura alega que “mais de 2 milhões de pequenos agricultores (...)
certamente seriam lançados a pobreza, pois seriam forçados a abandonar suas
atividades agrícolas”45.
64.

Esses dados, que prenunciam uma suposta catástrofe social, são

absolutamente inverídicos e inapropriados à presente ação. Estariam corretos apenas
se a “discussão posta na presente ADI” abrangesse absolutamente todos os
desmatamentos ocorridos no bioma Mata Atlântica, desde séculos passados – antes,
portanto, do marco protetivo especial de 1990 e da própria ordem constitucional
inaugurada em 1988. Obviamente, não é disso que se trata.
65.

Longe desse funesto cenário, a verdade é que a interpretação jurídica que

o Autor quer expressamente extirpar do ordenamento jurídico não chega a produzir
efeitos sequer sobre 1% (um por cento) da área total ocupada por imóveis rurais
privados localizados no bioma Mata Atlântica, conforme mapeamento elaborado pelo
Projeto de Mapeamento Anual da Cobertura e Uso do Solo do Brasil – MapBiomas46
(doc. 12).

66.

Como a presente ADI trata de usos consolidados em APP, vale apresentar os

seguintes dados: em imóveis rurais privados, apenas 329,7 mil hectares – e não 75,8

44

Página 20 (40201/2020: documento 3).
Página 17 (50237/2020: pedido de ingresso como Amicus Curiae).
46
O MapBiomas é uma iniciativa que envolve uma rede colaborativa formada por universidades, empreasas
de tecnologias e organizações da sociedade civil, que utiliza alta tecnologia para gerar mapas de cobertura
e uso da terra do Brasil. Compõe essa rede: Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS),
Universidade Federal de Goiás (LAPIG/UFG), Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS),
Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia (IPAM), Instituto de Manejo e Certificação Florestal e
Agrícola (IMAFLORA), Instituto de Energia e Meio Ambiente (IEMA), Instituto Tecnológico Vale /
Solved, Google, ArcPlan, Agrosatélite, Terras App Solutions, EcoStage, GeoDatin, Coalizão Clima,
Floresta e Agricultura, Fundação SOS Mata Atlântica, Instituto SOS Pantanal, Instituto Arapyaú, Instituto
Democracia e Sustentabilidade (IDS), Associação Plantas do Nordeste (APNE), Fundação AVINA, The
Nature Conservancy (TNC), WWF Brasil, WRI Brasil, Instituto Socioambiental (ISA) e Observatório do
Clima. O Comitê Independente de Assessoramento Científico do MapBiomas é formado por representantes
das seguintes instituições: Embrapa, IBAMA, INPE, Serviço Florestal Brasileiro, Universidade de
Maryland, Universidade de Brasília e TNC. Mais informações em: https://mapbiomas.org/
45
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milhões de hectares – de vegetação nativa de Mata Atlântica foram desmatados
entre 1990 e 2008 em áreas de preservação permanente de cursos d’água, lagos ou
lagoas, reservatórios artificiais, áreas em altitude superior a 1.800 metros ou encostas com
declividade superior a 45º (isto é, as áreas indicadas nos incisos I, II, III, V e X, do artigo
4º, da Lei Federal nº 12.651/2012). E esse levantamento não levou em consideração
eventuais supressões de vegetação previamente autorizadas, o que passou a ser possível
a partir da edição do Decreto 750/1993 e da Lei da Mata Atlântica. Descontadas as
supressões autorizadas, esse passivo ambiental pode ser, inclusive, menor. De todo modo,
329,7 mil hectares representam cerca de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) da área
ocupada por imóveis rurais no bioma Mata Atlântica, segundo dados do MapBiomas
(doc. 12).
67.

Se não bastasse, fato é que apenas ínfima parcela desse passivo de 329,7

mil hectares foi ocupada com atividades agrícolas. Com efeito, no ano de 2018,
desenvolvia-se atividades agrícolas em apenas 42 mil hectares desse total de 329,6 mil
hectares, o que representa 0,1% (zero vírgula um por cento) da área de agricultura
mapeada no bioma Mata Atlântica (doc. 12).

68.

Destaque-se, ademais, que o passivo ambiental de 329,7 mil hectares não

abrange dois milhões de imóveis rurais, dos quais mais de 93% seriam de posse ou
propriedade de pequenos produtores, como alegado erroneamente nesta ADI pelo Autor
e por alguns amici curiae. Pelo contrário, esse passivo abrange tão somente 53.858
(cinquenta e três mil oitocentos e cinquenta e oito) imóveis, o que representa meros
2,6% (dois vírgula seis por cento) do total de imóveis rurais privados localizados na
área original do bioma Mata Atlântica, de acordo com o MapBiomas (doc. 12). Notese, ainda, a confirmar o que se aduz, que os próprios pedidos do Autor se vinculam a
apenas uma pequena parcela da área de cada um dos imóveis – justamente, a área de
preservação permanente desmatada ilegalmente a partir do marco de 1990.

69.

Por ocupar menos de 1% da área total abrangida por imóveis rurais, por

abranger menos de 3% do número total de imóveis rurais e por impactar irrisórios
0,1% das atividades agrícolas desenvolvidas no bioma Mata Atlântica, é óbvio que
a interpretação jurídica que o Autor quer expressamente extirpar do ordenamento
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jurídico não tem qualquer aptidão para justificar o falacioso argumento de que
poderiam ser lançados à pobreza mais de dois milhões de pequenos agricultores,
como alega a CNA. Esse prenúncio catastrófico é irreal.

70.

Tampouco faz sentido os dados alardeados pelo Autor em relação aos

Campos de Altitude. Para que se compreenda bem esse ponto, necessário esclarecer que
os Campos de Altitude não são um tipo de área de preservação permanente, mas uma
fitofisionomia específica do bioma Mata Atlântica.
71.

A Lei da Vegetação Nativa, em seu artigo 4º, descreveu quais são os

espaços juridicamente conceituados como área de preservação permanente, não
mencionando em qualquer de seus incisos os Campos de Altitude, que são um tipo de
formação biológica caracterizado por vegetação com estrutura herbácea ou herbáceaarbustiva, dotada de comunidades florísticas próprias, que ocorre sob clima tropical,
subtropical e temperado, geralmente nas serras de altitudes elevadas, nos planaltos e nos
refúgios vegetacionais, em faixas de altitude que variam de 600 a 2000 metros – como
explica o doutor em botânica João de Deus Medeiros (doc. 13).
72.

Considerados de forma autônoma, os Campos de Altitude não se configuram

como APP. Tampouco podem ser classificados assim por se localizarem em altitude
superior a 1.000 metros e inferior a 1.800 metros, já que inexiste qualquer referência
específica a isso no artigo 4º da Lei da Vegetação Nativa. O que, sim, pode ocorrer é a
sobreposição de espaços conceituados como APPs em fragmentos da fitofisionomia
Campos de Altitude. Por exemplo, as margens dos rios que cruzam os Campos de Altitude
ou as áreas acima de 1800 metros são áreas de preservação permanente, mas isso é muito
diferente de dizer que os Campos de Altitude por si só são áreas de preservação
permanente.
73.

Julgamos importante destacar esse ponto pois a Nota Técnica da Embrapa,

juntada pelo Autor e referida pela CNA, dedica longo trecho aos usos consolidados nos
imóveis acima de 1000 metros, como se áreas de preservação permanente fossem (ou
como se estivessem abrangidos pelos arts. 61-A e 61-B da Lei 12.651/2012)47. Percebe47

O tema é tratado nas fls. 6 a 19 da Nota Técnica sobre “As Dimensões Territoriais, Sociais e Econômicas
das Atividades Agropecuárias em Áreas Consolidadas do Bioma Mata Atlântica e do Bioma Pampa”,
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se, desde logo, que o referido dado sustentado pelo Autor não se presta a instruir o
julgamento da presente demanda, visto que destoa de seu objeto.

74.

Pois bem, esclarecida essa diferença, cumpre destacar o seguinte: (i.) na

forma original do bioma Mata Atlântica, os Campos de Altitude ocupavam uma área de
cerca de 4 milhões de hectares; (ii.) em relação à área de incidência da Lei da Mata
Atlântica, a área ocupada por Campos de Altitude consiste em 2,3 milhões de hectares;
(iii.) desse total, apenas 400 mil hectares podem ser classificados como áreas de
preservação permanente de cursos d’água, lagos ou lagoas, reservatórios artificiais,
áreas em altitude superior a 1.800 metros ou encostas com declividade superior a 45º;
(iv.) desse universo de APPs, menos de 30 mil hectares foram desmatados entre 1990
e 2008 e esse passivo está limitado à 3,9 mil propriedades, somente; (v.) nesse
enquadramento, a interpretação que sobrepõe o regime especial de proteção da Mata
Atlântica sobre os artigos 61-A e 61-B da Lei da Vegetação Nativa afeta cerca de 1% da
área total dos Campos de Altitude e menos de 2% do total de imóveis rurais que o
Autor alega que seriam impactados (doc. 12).
75.

Esclarece-se, por fim, que a área de abrangência do regime jurídico especial

de proteção do bioma Mata Atlântica – isto é, os remanescentes de vegetação existentes
no ano de 1990 – consiste, aproximadamente, em 43 milhões de hectares48, enquanto a
área original do bioma consiste em aproximadamente 130 milhões de hectares; já os
imóveis rurais privados localizados no bioma ocupam uma área total de cerca 79 milhões
de hectares, enquanto os imóveis rurais privados localizados na área de incidência do
regime jurídico especial de proteção da Mata Atlântica ocupam por volta de 23 milhões
de hectares – e a quase totalidade desses imóveis não tem qualquer indício de
supressão irregular em área de preservação permanente no período de 1990 à 2008
(somente os mencionados 53.858 imóveis rurais têm passivo de APP). Portanto, nem sob
a mais remota hipótese é possível alegar que a prevalência do regime especial da Mata
Atlântica sobre os artigos 61-A e 61-B da Lei da Vegetação Nativa pode afetar em torno

produzida pela Embrapa em maio de 2019, sob o seguinte título “A) Qual o impacto econômico da restrição
de produção agropecuária nas áreas consolidadas nos campos de altitude do bioma Mata Atlântica? É
possível fazer essa estimativa?” (cf. Documentos Comprobatórios 3)
48
Não incluídas as áreas aluviais e as ilhas oceânicas.
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de 75 milhões de hectares ou dois milhões de agricultores, já que isso é muito superior
ao alcance geográfico do citado regime especial.

Autor, CNA e OCB

MapBiomas

Consequências da prevalência
do regime especial da Mata Atlântica:
Sobre a área total ocupada por imóveis

Mais de 75 milhões

Menos de 330 mil

rurais localizados no bioma – em hectares

(95% da área total, aprox.)

(menos de 1%)

Sobre o número de imóveis localizados

Mais de 2 milhões

Menos de 54 mil

no bioma

(100% do número total)

(2,6%)

Sobre o número de imóveis localizados

200 mil

3,9 mil

De acordo com:

em Campos de Altitude

Tabela 1 – Quadro comparativo da repercussão fundiária da causa de pedir

76.

Diante desses dados, é absolutamente incorreta a tese da tragédia econômica,

sugerida pelo Autor, pela OCB e pela CNA.
77.

Por outro lado, a recuperação desse passivo florestal é extremamente

importante do ponto de vista ambiental, vez que contribui de forma decisiva para a
conexão dos remanescentes de Mata Atlântica e, consequentemente para integridade e a
saúde desse bioma49.

78.

A essencialidade dessas áreas para o meio ambiente ecologicamente

equilibrado se mostra ainda mais relevante por se tratar da recuperação do bioma mais
degradado do país, considerado um dos 25 (vinte e cinco) hotspots de biodiversidade
do mundo isto é, uma região caracterizada por níveis excepcionais de endemismo50, que

49

Cf. RODRÍGUEZ, Víctor Arroyo, et all. Desining optimal human-modified ladscapes for forest
biodiversity conservation. Ecology Letters. 2020. doi: 10.1111/ele.13535. Disponível em:
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/ele.13535 (último acesso em 30.06.2020). Confira, de
forma ilustrativa: Riparian forest can also function as ecological corridors,
50
Formas de vida que se desenvolvem apenas em uma região.
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perdeu ao menos 70% (setenta por cento) de sua cobertura vegetal original mas que,
considerada conjuntamente com os demais hotspots, abriga mais de 60% (sessenta por
cento) de todas as espécies terrestres do planeta – como lembra o Observatório das
Águas51 (doc. 14). Na realidade, segundo dados da SOS Mata Atlântica, mais de 87%
da floresta52 que existia originalmente já foi destruída53.
79.

A conservação dos remanescentes de Mata Atlântica é fundamental para a

vida saudável das populações urbanas e rurais, vez que desempenham relevantes serviços
ambientais e ecossistêmicos, como a regulação do clima, a manutenção do ciclo
hidrológico, a fertilidade do solo, a prevenção de erosões e até a regulação da composição
química dos oceanos. Em suma, a conservação da Mata Atlântica é condição sine qua non
para que milhões de brasileiros possam usufruir de um recurso vital como a água, por
exemplo. É o que explica o Observatório das águas:
“A conservação dos seus remanescentes florestais é essencial para garantir
relevantes serviços ambientais e ecossistêmicos, como a regulação do clima,
a manutenção do ciclo hidrológico e do fluxo dos mananciais, para assegurar
a fertilidade do solo, prevenir erosão e manter a sua estrutura e estabilidade,
protegendo escarpas e encostas, para produzir oxigênio e carbono, com grande
relevância para o clima, além de contribuir para regular a composição química
dos oceanos.
“A manutenção da vegetação nativa garante os serviços ambientais que a Mata
Atlântica fornece. Esses serviços são vitais e de interesse coletivo de extrema
relevância para a sociedade, com impactos locais, regionais, nacionais e de
âmbito global, com ênfase para as áreas urbanas e as regiões metropolitanas
altamente adensadas. O desmatamento acarreta um alto impacto ao equilíbrio
regional e grandes perdas no provimento desses serviços ambientais e afeta as
populações de forma diferente, com ameaças negativas maiores para as
comunidades mais pobres e em condição de vulnerabilidade. Portanto, a
decisão de proteger os ecossistemas e garantir o provimento de serviços
ambientais é também uma escolha ética, de justiça e equilíbrio social.
(...)

51

Grupo de instituições da sociedade civil, do setor privado e setor público que atuam na gestão dos recursos
hídricos do Brasil, com a missão de gerar, sistematizar e difundir informações das práticas de governança
das águas pelos atores e instâncias do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, por meio
do acompanhamento de suas ações. Mais informações em: https://observatoriodasaguas.org/editorial/
(último acesso em 27.07.2020)
52
Desconsideradas formações não florestais, como manguezais, restingas e campos de altitude. Ao se
considerar as demais formas de vegetação nativa, a destruição aproximada do bioma é de 85%.
53
Cf. Fundação SOS Mata Atlântica e Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais - Atlas dos remanescentes
florestais da Mata Atlântica - período 2018-2019, relatório técnico, 2020. Consta deste relatório que restam
12,4% de florestas nativas no bioma Mata Atlântica. Somando todas as classes e áreas naturais não
florestais, somam 13% da área original.
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“A situação de isolamento dos remanescentes da Mata Atlântica e o aumento
nos índices de desmatamento colocam em risco a Capacidade do bioma de
prover serviços ambientais para a sociedade
(...)
“A presença de cobertura florestal da Mata Atlântica em bacias hidrográficas
promove a regularização do regime de rios e a melhora na qualidade da água.
A floresta auxilia no equilíbrio do regime hídrico, mantendo as nascentes
perenes. Com seus vários componentes (folhas, galhos, troncos, raízes,
serapilheira e solo), age como uma poderosa esponja fazendo com que a água
percole o solo e alimente gradualmente lençol freático, mantendo os rios com
vazões regulares ao longo do ano, inclusive nos períodos de estiagem” (doc.
14).

80.

Nesse cenário, não se pode abrir mão da reparação de nem ao menos um

hectare de área degradada, muito menos quando esse dever decorre diretamente das
normas em vigor, especialmente em casos de flagrante violação da legislação
(desmatamento ilegal).
81.

Deferir o pedido formulado pelo Autor implicaria chancelar a quase duas

décadas de desmatamento ilegal, nas quais, em média, a cada ano, se derrubou de forma
criminosa uma área de floresta equivalente a 15 mil campos de futebol, aproximadamente.
Em outros termos, essa negativa de vigência à Lei da Mata Atlântica significa abrir mão
da recuperação de uma área superior à área Parque Estadual da Serra do Mar – que, aliás,
é a segunda maior Unidade de Conservação na Mata Atlântica. Esse é um prejuízo que o
meio ambiente não pode suportar, e que autoridade pública alguma deveria se orgulhar
de promover – ainda mais se aproveitando das atenções da imprensa focadas na cobertura
da pandemia atualmente em curso.

82.

Por tudo isso, é evidente que a matéria controvertida se limita à possibilidade

de consolidação da ocupação irregular em áreas de preservação permanente, em
Mata Atlântica, entre 26.09.1990 e 22.07.2008. Essa controvérsia não tem a repercussão
econômica alegada pelo Autor e pelos Amici Curiae que o seguem, mas tem evidentes
consequências para o meio ambiente, já que a aplicação plena da Lei 11.428/2006 é
fundamental para a recuperação e para a integridade do bioma mais degradado do país.
Por isso, se vitoriosa a tese sustentada pelo Autor, a economia ganhará pouco. Mas a Mata
Atlântica perderá muito.
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IV

–

EVIDENTE

CONSTITUCIONAL

NÃO

CABIMENTO

REFLEXA

DA

CONSTITUI

ADI:
OBJETO

LITIGIOSIDADE
INVÁLIDO

E

INADEQUADO PARA FISCALIZAÇÃO NORMATIVA ABSTRATA

83.

Ações diretas de inconstitucionalidade são instrumentos aptos para impugnar

leis ou atos normativos federais ou estaduais que estejam em pleno vigor e que violem
diretamente a Constituição Federal (art. 102, I, ‘a’, da CF/88). Seu objeto é, portanto,
claro e inconfundível: atos normativos primários, vigentes e que inovam na ordem
jurídica. E sua finalidade é certa: extirpá-los do ordenamento jurídico por
incompatibilidade frontal com ditames constitucionais.

84.

O Ministro Luís Roberto Barroso, em obra acadêmica que analisa

minuciosamente o controle de constitucionalidade brasileiro, apresenta esses limites de
forma inequívoca:
“Na ação direta, cabe ao autor indicar os atos infraconstitucionais que
considera incompatíveis com a Constituição e as normas constitucionais em
face das quais estão sendo questionados, com as respectivas razões. Como
regra geral, o Supremo Tribunal Federal adota o entendimento de que não
pode estender a declaração de inconstitucionalidade a dispositivos que não
tenham sido impugnados, ainda que os fundamentos sejam os mesmos. (...)
“Os atos impugnáveis mediante ação direta de inconstitucionalidade são a lei
e o ato normativo federal ou estadual (art. 102, I, a). (...)
“São passíveis de controle de constitucionalidade pelo Supremo Tribunal
Federal as múltiplas espécies normativas constantes do elenco do art. 59 do
texto constitucional, conforme análise objetiva que se segue:
“a) Emenda constitucional. (...)
“b) Lei complementar. (...)
“c) Lei ordinária. (...)
“d) Lei delegada. (...)
“e) Medida provisória. (...)
“f) Decretos legislativos e resoluções. (...)
“De parte o elenco do art. 59 da Constituição, outras espécies normativas
sujeitam-se ao controle de constitucionalidade abstrato e concentrado, em
sede de ação direta. Vejam-se algumas delas:
“g) Decretos autônomos. (...)
“h) Legislação estadual. (...)
“i) Tratados internacionais. (...)
(...)
“Em suma: o objeto da ação direta de inconstitucionalidade consiste nos atos
normativos primários, federais ou estaduais, aptos a inovar na ordem jurídica.
Excluem-se, portanto, os atos normativos secundários, os de efeitos
concretos, os anteriores à Constituição ou já revogados, os que ainda estejam
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em processo de formação e os que não têm suficiente grau de
normatividade”54 (sem grifos no original).

85.

Desse modo, o controle abstrato de constitucionalidade por ação direta não

é suscetível de validar ou invalidar atos já revogados ou de resolver eventuais
antinomias entre normas infraconstitucionais, já que nesses casos inexiste violação
frontal à Constituição por ato normativo primário em vigor. A disputa sobre
interpretações que envolvem artigos diversos de leis distintas e conflitantes entre si
não constitui objeto de ADI. Aliás, no âmbito dos Tribunais Superiores, a resolução
desse tipo de conflito é matéria reservada ao Superior Tribunal de Justiça, em julgamento
de recursos especiais, por força do artigo 105, I, ‘a’, da Carta Magna.

86.

Essa tese é ancorada pela jurisprudência pacífica desse Supremo Tribunal

Federal, formada de longa data. Confira, por exemplo:
“Ação direta de inconstitucionalidade. Ato estatal e conteúdo de norma
infraconstitucional. Precedente da Corte. 1. A pretensão de cotejo entre o
ato estatal impugnado e o conteúdo de outra norma infraconstitucional
não enseja ação direta de inconstitucionalidade, na linha de precedentes
da Corte. (...)
"Ocorre que este cotejo, entre leis infraconstitucionais, não permite a
utilização da ação direta de inconstitucionalidade, que faz parte do
sistema concentrado da constitucionalidade das leis. A violação deve ser
direta contra a Constituição Federal”. (ADI nº 1692, Rel. Min. Ilmar
Galvão, j. 29.10.1997)
"Não se legitima a instauração do processo de fiscalização normativa
abstrata sempre que o juízo de constitucionalidade depender, para efeito
de sua formulação, de prévio confronto entre o ato estatal questionado e
o conteúdo de outras normas jurídicas infraconstitucionais editadas pelo
Poder Público. A ação direta não pode ser degradada em sua condição
jurídica de instrumento básico de defesa objetiva da ordem normativa
inscrita na Constituição. A válida e adequada utilização desse meio
processual exige que o exame "in abstracto" do ato estatal impugnado seja
realizado, exclusivamente, à luz do texto constitucional. A
inconstitucionalidade deve transparecer, diretamente, do próprio texto
do ato estatal impugnado. A prolação desse juízo de desvalor não pode
nem deve depender, para efeito de controle normativo abstrato, da prévia
análise do diploma estatal objeto da ação direta, examinado em face de
outras espécies jurídicas revestidas de caráter meramente
infraconstitucional. Precedentes. (...)
“A alegada ofensa (...) depende, necessariamente, da interpretação de
diplomas impregnados de índole meramente infraconstitucional (....). O que
54

BARROSO, Luís Roberto. O controle de constitucionalidade no direito brasileiro: exposição sistemática
da doutrina e análise crítica da jurisprudência. 8ª edição. São Paulo: Saraiva Educação, 2019.
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se pretende (...) é o exame de constitucionalidade de ato legislativo a ser
realizado - com evidente subversão dos princípios que regem o controle
normativo abstrato - a partir do confronto do seu conteúdo com espécies
jurídicas de índole igualmente legislativa, para, daí, e em desdobramento
exegético ulterior, estabelecer-se, mediante prévia aferição, o cotejo
consequente com o texto da própria Constituição da República. (...) Como se
sabe (...), situações de litigiosidade constitucional reflexa não se qualificam,
por absoluta ausência de possibilidade jurídica, como objeto válido e
adequado à fiscalização normativa abstrata". (ADI nº 1419, Rel. Min. Celso
de Mello, j. 24.04.1996)
“(…) 4. Inviabilidade do exame de constitucionalidade da Lei rondoniense:
questão posta para cotejar a Lei rondoniense n. 1.126/2002 com a Lei nacional
n. 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor). Exame de legalidade que
não viabiliza o controle abstrato da lei estadual por meio da ação direta.
Precedentes. 5. Ação direta de inconstitucionalidade não conhecida”. (ADI
nº 2.876, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 21.10.2009).
“Destarte, por ser necessário, in casu, que se faça o confronto entre as
legislações infraconstitucionais, para análise da inconstitucionalidade
arguida, não cabe controle normativo abstrato de constitucionalidade”
(ADI nº 4131, Rel. Min. Luiz Fux, j. 21.09.2019 – decisão monocrática).
“O recurso especial, por sua vez, está vocacionado, no campo de sua
específica atuação temática, à tutela do direito objetivo infraconstitucional
da União. A sua apreciação jurisdicional compete ao STJ, que detém, ope
constitutionis, a qualidade de guardião do direito federal comum. O
legislador constituinte, ao criar o STJ, atribuiu-lhe, dentre outras eminentes
funções de índole jurisdicional, a prerrogativa de uniformizar a
interpretação das leis e das normas infraconstitucionais emanadas da
União Federal (CF, art. 105, III, c)” (AI nº 603.866 AgR, Rel. Min. Marco
Aurélio, j. 09.06.2009)

87.
análise de

Dado que nem a resolução de conflito de normas infraconstitucionais, nem a
atos

revogados,

podem

constituir matéria de ação

direta

de

inconstitucionalidade, a ADI nº 6.446 não pode ser conhecida.

88.

Lembre-se, de início, que o Autor requeria, no pedido cautelar originalmente

formulado, a validação do Despacho nº 4.410/2020 (conforme exposto acima).
Entretanto, a ação direta é instrumento que visa a declaração de inconstitucionalidade
de atos normativos primários, e não a declaração de validade de atos administrativos.
89.

Além disso, referido Despacho, como já dito, foi formalmente revogado

pelo Despacho nº 19.258/2020, publicado no Diário Oficial da União de 04.06.2020. Mais
do que isso, de acordo com a Nota Técnica nº 603/2020, do Ministério do Meio Ambiente,
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até o momento de sua revogação o Despacho nº 4.410/2020 não havia produzido
quaisquer efeitos55.
90.

É óbvio, portanto, o não cabimento de uma ação direta de

inconstitucionalidade dotada de tal pedido; afinal, esse instrumento jurídico é inapto para
a declaração de validade de atos administrativos, ainda mais aqueles revogados e que,
reconhecidamente, não geraram efeitos.

91.

Nem mesmo o pedido de aditamento formal da petição inicial apresentado

pelo Autor é capaz de sanar tal vício.
92.

Conforme firme jurisprudência desse Supremo Tribunal Federal, o

aditamento à inicial de ação direta de inconstitucionalidade só é possível quando
“dispensar a requisição de novas informações e manifestações” (confira, por exemplo:
ADI nº 1.926/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 17.04.2020). No presente caso,
como o pedido de aditamento foi formulado após a requisição de informações à Câmara
dos Deputados e ao Senado Federal, o Ministro Relator não poderia “dispensar a
requisição de novas informações”, resultando daí a imperiosa necessidade de seu
indeferimento.
93.

Ademais, nem mesmo se a petição inicial pudesse ser aditada nos termos

requeridos a ADI nº 6.446 poderia ser conhecida. Afinal, conforme exposto acima, antes
de qualquer debate constitucional, a controvérsia levantada pelo Autor diz respeito,
fundamentalmente, ao modo de se interpretar os artigos 61-A e 61-B da Lei Federal nº
12.651/2012 em face da Lei Federal nº 11.428/2006 e, por extensão, do Decreto Federal
nº 750/1993 e do Decreto Federal nº 99.547/1990. O que se busca, em essência, é a
uniformização da interpretação de normas infraconstitucionais, consideradas entre
si. Esse pronunciamento jurisdicional, no entanto, não tem o mínimo espaço em controle
concentrado e abstrato de constitucionalidade, conforme pacífico e remansoso
entendimento doutrinário e jurisprudencial.

“3. SUMÁRIO EXECUTIVO: 3.1 Aplicabilidade do Despacho nº 4.410/2020. Fiel cumprimento do
entendimento da Advogacia-Geral da União. Correção jurídica do entendimento. Ausência de efeitos
práticos do ato administrativo até o momento (...)” (doc. 16).
55
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94.

Como bem ponderado pelo Senado Federal, na prestação de informações, a

presente ação há de ser julgada improcedente por não trazer qualquer tipo de conflito de
normas infraconstitucionais em face do texto constitucional:
“Assim sendo, a questão discutida nos autos versa sobre antinomia de
normas e não constitucionalidade das leis envolvidas. Não há dúvidas de
que a Lei da Mata Atlântica é formal e materialmente constitucional e de que
as suas normas têm a finalidade de assegurar a preservação e o equilíbrio do
meio ambiente. De outro lado, os artigos do Código Florestal mencionados
pelo requerente já foram expressamente declarados constitucionais por este
STF. O que se discute é se nas áreas geográficas definidas como Mata
Atlântica as normas aplicáveis seriam a da Lei nº 11.428/2006, anterior e
específica, ou do Código Florestal, posterior e geral.
Nesse sentido, não parece ser o caso de declaração de inconstitucionalidade
de determinada interpretação das normas citadas, a afastar inclusive a
necessidade de controle de constitucionalidade por esta Suprema Corte, mas
sim de definição acerca dos limites de aplicação de cada uma delas no plano
infraconstitucional.
(...)
Ante o exposto, não se está diante de hipótese de duas ou mais possibilidades
interpretativas a demandar o reconhecimento de interpretação conforme aos
artigos 61-A e 61-B do Código Florestal, por se tratar de conflito aparente de
normas no plano infraconstitucional, passível de resolução mediante a
aplicação dos critérios tradicionais de hermenêutica” [fls. 07 do evento 32
(48043/2020)].

95.

Em outras palavras, para julgar o mérito desta demanda, esse Supremo

Tribunal Federal precisaria realizar operação vedada em jurisdição constitucional: cotejar
atos normativos infraconstitucionais, para encontrar a melhor forma de harmonizá-los
entre si, sem a necessidade de proceder, de plano, a qualquer análise sobre a
compatibilidade direta entre dispositivos específicos constantes de leis e decretos federais
e artigos da Constituição Federal.
96.

Como se sabe, o Poder Executivo pode propor, por meio de Pareceres e

Despachos, a resolução de conflitos entre normas infraconstitucionais para, com isso,
uniformizar a aplicação da legislação pelos órgãos administrativos. A eventual
discordância de atores sociais distintos sobre o entendimento jurídico defendido pela
Administração Pública deve, no limite, ser resolvida pelo Poder Judiciário. Mas não se
pode, no afã de se resolver um conflito, ignorar a repartição de competências e os
procedimentos estabelecidos pela ordem jurídica, submetendo a esse Supremo Tribunal
Federal uma disputa hermenêutica adstrita ao campo infraconstitucional.
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97.

A ação direta de inconstitucionalidade, como brilhantemente definido pelo

Ministro Celso de Mello no acórdão da ADI nº 1.419 (j.24.04.1996), é um “instrumento
básico de defesa objetiva da ordem normativa inscrita na Constituição”. Já o Supremo
Tribunal Federal, órgão mais antigo e cúpula do Poder Judiciário como lembra o Ministro
Gilmar Mendes56, é um pilar do Estado Democrático de Direito. Um instrumento dessa
importância não pode ser desvirtuado com o objetivo de transformar uma instituição de
tamanha magnitude em uma espécie consultor jurídico do Poder Executivo Federal.
98.

V

É evidente, portanto, o não cabimento da ação.
–

A

ADEQUADA

RESOLUÇÃO

DO

CONFLITO

DE

NORMAS

INFRACONSTITUCIONAIS SUBMETIDO A ESTE SUPREMO TRIBUNAL: A
PREVALÊNCIA DA LEI DA MATA ATLÂNTICA SOBRE AS REGRAS DE
TRANSIÇÃO DA LEI DA VEGETAÇÃO NATIVA
99.

Ainda que flagrante o descabimento da presente Ação Direta de

Inconstitucionalidade, conforme exposto acima, apresentamos a seguir, ad cautelam,
considerações sobre o seu mérito, de forma a, na qualidade de Amici Curiae, fornecer
subsídios a esse Excelso Pretório para a formação de sua cognição jurisdicional.
V.1 – Conflito entre as disposições da Lei nº 11.428/2006 e da Lei nº 12.651/2012:
prevalência das normas especiais em detrimento das normas gerais

100.

Embora a solução de conflito entre leis ordinárias não esteja entre as

competências constitucionais do Supremo Tribunal Federal, esse é o verdadeiro objeto da
pauta submetida a esta Corte na presente Ação Direta de Inconstitucionalidade. Como já
apontado nesta manifestação, o cerne da discussão é a aplicação da Lei da Vegetação
Nativa de 2012 ao bioma Mata Atlântica, que conta com uma legislação própria e
específica para a sua proteção.

101.

Por conta disso, não se pode deixar de tratar, nesta manifestação, da questão

da antinomia parcial entre as Leis nº 12.651/2012 e nº 11.428/2006, apenas para apontar

56

MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gonet. Curso de direito constitucional. 15ª edição. São
Paulo: Saraiva Educação, 2020 (Série IDP).
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o descabimento da aplicação dos arts. 61-A e 61-B da Lei da Vegetação Nativa aos
desmatamentos ilícitos ocorridos na Mata Atlântica a partir de 26.09.1990 (data da
entrada em vigor do primeiro diploma de especial proteção do bioma).
102.

Desde 1934 o Brasil conta com uma norma geral destinada a proteger a

vegetação nativa nacional. Podemos contar, desde então: (i.) o Código Florestal de 1934
(Decreto nº 23.793/1934); (ii.) o Código Florestal de 1965 (Lei nº 4.771/1965) e a Lei da
Vegetação Nativa de 2012 (Lei nº 12.651/2012), atualmente em vigor, que não se intitula
como código.
103.

Quando a Mata Atlântica foi declarada patrimônio nacional pela Constituição

Federal (art. 225, §4º), estava em vigor o Código Florestal de 1965.
104.

Sem desmerecer a importância da Lei nº 4.771/1965 para a defesa e

conservação da vegetação nativa brasileira, era notório que as disposições desta lei não
eram suficientes para a defesa e proteção da Mata Atlântica, bioma tão gravemente
ameaçado de extinção. Isso porque, no seu papel de norma geral, o Código Florestal
estabelecia, e a Lei da Vegetação Nativa estabelece, um patamar mínimo de proteção
para toda a flora brasileira, sem levar em conta as particularidades de cada bioma.
105.

Por ser um bioma da mais alta relevância socioambiental e, ao mesmo tempo,

o bioma mais ameaçado do país (como já dito), a Mata Atlântica necessitava de uma lei
própria, mais rigorosa do que o Código Florestal de 1965, para proteger suas riquezas –
ou, em outras palavras, para impedir sua dizimação. Para atender essa demanda, foram
aprovadas normas especiais para o bioma Mata Atlântica, tanto pelo Poder Executivo
como pelo Poder Legislativo, começando pelo Decreto nº 99.547/1990, substituído pelo
Decreto nº 750/1993, que, por sua vez, foi sucedido, anos mais tarde, pela Lei nº
11.428/2006 – a chamada “Lei da Mata Atlântica”.
106.

A relação generalidade x especialidade entre a legislação florestal e a

legislação de proteção da Mata Atlântica é nítida. A Lei da Vegetação Nativa de 2012,
que substituiu o Código Floresta de 1965, trata do gênero “vegetação nativa”, enquanto
a Lei da Mata Atlântica trata da espécie “vegetação nativa de Mata Atlântica”, daí o seu
caráter especial.
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107.

Apesar de ser a lei especial – e, portanto, preferencial – para a proteção da

Mata Atlântica, a Lei nº 11.428/2006 não dispensa a aplicação da Lei da Vegetação Nativa
- na verdade, a integra expressamente ao regime jurídico de proteção do bioma.
108.

Portanto, é importante que se reforce na presente manifestação que não se

está a negar a aplicação da Lei da Vegetação Nativa à Mata Atlântica, dado que a própria
Lei nº 11.428/2006 dispõe, em seu artigo 1º, que “a conservação, a proteção, a
regeneração e a utilização do bioma Mata Atlântica (...) observarão o que estabelece
esta Lei, bem como a legislação ambiental vigente, em especial a Lei 4.771, de 15 de
setembro de 1965”– revogada e substituída, como dito acima, pela Lei nº 12.651/2012.
109.

Mas este mesmo art. 1º da Lei da Mata Atlântica deixa claro que a sua

aplicação se dá de forma primária e imediata, restando à atual Lei da Vegetação Nativa
(que revogou o Código Florestal de 1965) apenas e tão somente a aplicação residual,
naquilo que não contrariar a referida lei especial.
110.

Nesse sentido, não se pode perder de vista que o acolhimento residual do Lei

da Vegetação Nativa (lei geral) pela Lei nº 11.428/2006 (lei especial) tem um objetivo
evidente: robustecer o regime de proteção da Mata Atlântica. Em outras palavras: somar
para melhor proteger. E é sob essa ótica que o art. 1º da Lei nº 11.428/2006 deve ser
interpretado.
111.

Portanto, quando ele diz que a conservação, a proteção, a regeneração e a

utilização do bioma Mata Atlântica observarão, em primeiro lugar, as disposições da lei
especial e, subsidiariamente, a Lei da Vegetação Nativa, está se referindo somente às
disposições da Lei da Vegetação Nativa que cumpram esse mister de somar os esforços
de defesa e conservação da Mata Atlântica. As disposições que fujam desse objetivo,
reduzindo ou mesmo anulando dispositivos protetivos da Mata Atlântica contidos na Lei
nº 11.428/2006, por óbvio, não compõem esse corpo normativo. Afinal, se a Lei nº
11.428/2006 tivesse acolhido as normas da Lei da Vegetação Nativa que
contrariassem as suas disposições, teria criado uma norma contra si própria.
Obviamente, não é o caso.
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112.

Como acertadamente observa Paulo de Bessa Antunes, ao criticar a tentativa

de aplicação do regime das APPs consolidadas da Lei da Vegetação Nativa à Mata
Atlântica, pelo Despacho nº 4.410/2020 (MMA), por entender que a norma geral não pode
contrariar a especial: “seria completamente ilógico que a aplicação subsidiária de uma
norma resultasse em grau menor de proteção ambiental do que o concedido pela Lei
especial de regência da matéria”57.

113.

Mas é justamente essa conclusão tão evidente e fortemente embasada que o

Autor busca infirmar na presente ADI.

114.

Para satisfazer os interesses de parcela de alguns grupos de setores

econômicos, o Autor e alguns amici curiae que o apoiam nesta ação buscam transpor para
o regime de proteção da Mata Atlântica dispositivos da lei geral (Lei nº 12.651/2012) que
contradizem frontalmente dispositivos da lei especial (Lei nº 11.428/2006), quais sejam:
os arts. 61-A e 61-B. Estes dois artigos reconhecem o uso consolidado das áreas de
preservação permanente ocupadas com atividades agrossilvipastoris, de ecoturismo e de
turismo rural até 22 de julho de 2008 e permitem que seus ocupantes prossigam com tais
atividades mediante o compromisso de recuperação de apenas uma parte das APPs – vale
frisar: uma parte significativamente menor do que a prevista no art. 4º da Lei da
Vegetação Nativa.

115.

A despeito de já se encontrar superada a questão sobre a inconstitucionalidade

dos arts. 61-A e 61-B da Lei da Vegetação Nativa (ADI nº 4.902, Rel. Min. Luiz Fux, j.
28.02.2018), sua aplicação aos desmatamentos ilícitos ocorridos no bioma Mata Atlântica
a partir de 26.09.1990 não é juridicamente possível pois esses dois artigos afrontam
disposições da Lei nº 11.428/2006, do Decreto nº 750/1993 e do Decreto nº 99.547/1990.
116.

A afirmada afronta da Lei da Vegetação Nativa à Lei da Mata Atlântica pode

ser comprovada a partir de um raciocínio lógico de baixa complexidade, que será melhor
aprofundado no tópico V.1.2 dessa manifestação, mas que se resume, desde já:

57

ANTUNES, Paulo de Bessa. Lei da Mata Atlântica ou Lei nº 12.651/2012? - Disponível em
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i. os Decretos nº 99.547/1990 e 750/1993 proibiam e a Lei nº
11.428/2006 atualmente proíbe, como regra, o corte e a supressão de
Mata Atlântica primária e secundária;
ii. o Decreto nº 750/1993 admitia e a Lei nº 11.428/2006 atualmente
admite, de forma excepcional, o corte e a supressão nos casos
especificados e sempre mediante autorização do órgão competente e
compensação;
iii. fora das hipóteses excepcionais e sem as devidas autorizações, os
cortes e as supressões efetuados na Mata Atlântica a partir de
26.09.1990, dentro ou fora da APP, são ilegais;
iv. por conta de sua ilegalidade, esses cortes e supressões não têm força
para tirar o status de Mata Atlântica da área desmatada, conforme
outrora determinado pelo art. 8º do Decreto 750/1993 e atualmente
determinado pelo art. 5º da Lei 11.428/2006;
v. assim, resta clara a men legis: se tais áreas continuam integrando o
bioma Mata Atlântica, devem voltar a abrigar vegetação nativa, sendo
necessário que os usos irregulares sejam cessados (removidos) e a área
seja restaurada, não havendo que se falar em perdão ou consolidação
das atividades;
vi. mas esse não é o único argumento jurídico em prol da cessação do
uso ilegal e da restauração da vegetação, já que as citadas intervenções
não são apenas ilegais (o que seria suficiente para sua reprovabilidade),
são também lesivas ao meio ambiente (dano in re ipsa);
vi. ora, se tais medidas representam um dano ambiental, a reparação,
que se dará mediante a desocupação e subsequente restauração florestal,
é obrigatória, pois esta é a regra geral insculpida na Lei nº 6.938/1981
(art. 14, §1º), que se aplica a todas as hipóteses de dano ambiental;
vi. como as normas especiais aplicáveis à Mata Atlântica combinadas
com a Lei nº 6.938/1981 exigem, de um lado, que os remanescentes de
Mata Atlântica sejam permanentemente preservados e, caso
ilegalmente desmatados, sejam reconstituídos e, de outro lado, não
estabelecem nenhum tipo de anistia para o uso ilegal consolidado –
pelo contrário, de acordo com o art. 8º do Decreto 750/1993 e art.
5º da Lei 11.428/2006, a supressão ilegal dos remanescentes não lhes
retira o status de Mata Atlântica, portanto, de área especialmente
38

protegida –, forçoso concluir que a Lei nº 11.428/2006 não aceita a
consolidação dos usos irregulares e, por consequência, rechaça a
aplicação dos arts. 61-A e 61-B ao bioma Mata Atlântica.

117.

É inelutável que mesmo que a Lei nº 12.651/2012 seja de igual nível

hierárquico ao da Lei nº 11.428/2006 e tenha sido editada posteriormente, os artigos
daquela lei geral que estiverem em conflito com os desta lei especial não poderão
prevalecer. Trata-se de conclusão firme e segura, totalmente respaldada pela
hermenêutica jurídica.

118.

Muitas vezes duas normas jurídicas contêm disposições contraditórias, não

sendo possível a sua convivência harmônica, já que uma anula a outra. A esse fenômeno
dá-se o nome de antinomia.

119.

Segundo Norberto Bobbio58, a antinomia consiste no encontro de duas

proposições incompatíveis, que não podem ser ambas verdadeiras, o que significa, num
sistema normativo, que não podem ser ambas aplicadas.

120.

No caso em apreço, há uma antinomia a ser enfrentada: os arts. 61-A e 61-B

da Lei da Vegetação Nativa permitem que APPs de propriedades rurais que tenham sido
irregularmente desmatadas e ocupadas até 22 de julho de 2008 permaneçam desmatadas
e ocupadas (embora não em sua totalidade). Já a Lei nº 11.428/2006 não admite que áreas
do bioma Mata Atlântica irregularmente desmatadas e ocupadas a partir de 1990, estejam
ou não em APP, permaneçam desmatadas e ocupadas.
121.

A hermenêutica jurídica nos oferece três critérios objetivos para solucionar a

contradição entre duas normas: lex posterior (critério cronológico), lex superior (critério
hierárquico), lex specialis (critério da especialidade).

122.

Pelo critério cronológico, o conflito de duas normas de mesmo nível

hierárquico resolve-se pela prevalência da norma posterior (lex posterior derogat priori).
Segundo Norberto Bobbio, “existe uma regra geral no Direito em que a vontade posterior
58

Teoria do Ordenamento Jurídico. São Paulo: Pólis, 1989, p. 91.
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revoga a precedente, e que de dois atos de vontade da mesma pessoa vale o último no
tempo”59.

123.

Pelo critério hierárquico, em caso de incompatibilidade de duas normas de

níveis hierárquicos diferentes, prevalece a de nível hierárquico superior (lex superior
derogat inferiori). Dessa forma, a lei prevalece sobre o decreto, o decreto prevalece sobre
a portaria e assim sucessivamente.

124.

Pelo critério da especialidade, havendo conflito entre duas normas de

mesmo nível hierárquico, sendo uma de caráter geral e a outra de caráter especial,
prevalece a especial (lex specialis derogat generali). Norberto Bobbio ensina que a lei
especial é aquela que subtrai de uma norma uma parte da sua matéria para submetê-la a
uma regulamentação diferente, e explica a lógica do critério da especialidade:
“A passagem de uma regra mais extensa (que abrange um certo genus) para
uma regra derrogatória menos extensa (que abrange uma species do genus)
corresponde a uma exigência fundamental de justiça, compreendida como
tratamento igual das pessoas que pertencem a mesma categoria. A passagem
da regra geral à regra especial correspondente a um processo natural de
diferenciação das categorias, e a uma descoberta gradual, por parte do
legislador, dessa diferenciação. Verificada ou descoberta a diferenciação, a
persistência na regra geral importaria no tratamento igual de pessoas que
pertencem a categorias diferentes, e, portanto, numa injustiça [...]
Entende-se, portanto, por que a lei especial deva prevalecer sobre a geral: ela
representa um momento ineliminável do desenvolvimento de um
ordenamento. Bloquear a lei especial frente à geral significaria paralisar esse
desenvolvimento.”60 (g.n)

125.

É necessário frisar que a lei especial prevalece sobre a lei geral nas

disposições incompatíveis, sem, contudo, revogá-la ou eliminá-la completamente – a lei
geral continua vigente e regrando as situações não abrangidas pela lei especial ou com
ela não conflitantes61.

126.

Quando o conflito é resolvido por um dos três critérios acima esposados, diz-

se que a antinomia é apenas aparente tendo em vista que a solução da divergência já está
posta no sistema. Aplicado um dos critérios, a antinomia rapidamente desaparece.
59

Ob.cit., p. 93.
Ob.cit., p. 96.
61
Cf. BOBBIO, Norberto. Ob.cit., p. 97.
60
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127.

Há casos, porém, em que a situação conflituosa não pode ser resolvida por

nenhum dos três critérios, como ocorre, por exemplo, quando há duas disposições
conflitantes presentes na mesma lei, já que foram editadas na mesma data, estão no
mesmo nível hierárquico e têm o mesmo nível de generalidade ou especialidade. E há
casos que, ao contrário, comportam a aplicação de mais de um critério. É o que se verifica
quando, por exemplo, uma norma especial anterior antagoniza com uma norma geral
posterior – hipótese que comporta, em tese, a aplicação de dois critérios: o cronológico e
o da especialidade. Sem uma solução clara e objetiva no sistema para os descritos
impasses, tem-se, em tais casos, uma antinomia real (ou antinomia própria).

128.

O conflito existente entre os arts. 61-A e 61-B da Lei da Vegetação Nativa e

a Lei nº 11.428/2006 revela uma antinomia real entre os dois diplomas (ou, sendo mais
precisos, entre alguns dispositivos desses dois diplomas, já que a antinomia não permeia
essas leis de forma integral, mas de forma parcial).

129.

Isso porque existe um choque entre a lei especial editada em 2006 (lei especial

anterior) e a lei geral editada em 2012 (lei geral posterior). Não é possível solucionar as
contrariedades destas duas leis aplicando-se, ao mesmo tempo, o critério cronológico e o
critério da especialidade. Aplicando-se o primeiro, prevaleceria a lei geral; aplicando-se
o segundo, prevaleceria a lei especial. Portanto, os próprios critérios se mostram
incompatíveis no caso concreto, pois um dá solução oposta à do outro.

130.

A antinomia que surge entre os próprios critérios aplicáveis a um conflito de

normas – designada por alguns autores de antinomia de segundo grau – impede que tais
critérios sejam utilizados ao mesmo tempo na solução da divergência, “pois a aplicação
de um levaria à preferência de uma das normas e a de outro resultaria na escolha da outra
norma”62.

62
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131.

Mesmo com tal dificuldade, a antinomia precisa ser resolvida. E, segundo a

melhor doutrina, em caso de concorrência de critérios, a solução hermenêutica está
na máxima: lex posterior generalis non derogat priori speciali, muito bem traduzida
por Norberto Bobbio, conforme segue: “Com base nessa regra, o conflito entre critério
de especialidade e critério cronológico deve ser resolvido em favor do primeiro: a lei
geral sucessiva não tira do caminho a lei especial precedente” (grifamos)63.

132.

Endossando este entendimento, Maria Helena Diniz professa que para a

solução da antinomia de segundo grau verificada quando o conflito se dá entre o critério
da especialidade (CF. art. 5º) e o cronológico (LINDB, art. 2º §1º), em caso de norma
anterior–especial conflitante com uma posterior–geral, “valerá o metacritério lex
posterior generalis non derogat priori speciali, segundo o qual o critério da especialidade
prevaleceria sobre o cronológico. Em regra, deverá prevalecer o da especialidade por ser
o mais forte.”64

133.

À vista disso, mesmo sendo a Lei da Vegetação Nativa posterior à Lei da

Mata Atlântica, esta norma geral não prevalecerá sobre a referida lei especial quando as
duas normas estiverem em conflito. Ao contrário, inequivocamente, prevalece a aplicação
primária da lei especial, em detrimento das disposições previstas na lei geral.
134.

Endossando esta colocação, a Nota Técnica elaborada pelo Núcleo

Interdisciplinar de Meio Ambiente – NIMA, da PUC/Rio, reforça que o bioma Mata
Atlântica é regido pela Lei nº 11.428/2006 (Lei da Mata Atlântica), aplicando-se
subsidiariamente a legislação geral de proteção do meio ambiente, como a Lei nº
12.651/2012 (Lei da Vegetação Nativa), naquilo que não confrontar com as regras
contidas naquela lei especial:
“De acordo com o princípio da especialidade, a aplicação da Lei 11.428/2006,
que dispõe sobre a utilização e proteção da vegetação nativa do Bioma Mata
Atlântica, deve prevalecer em relação ao Código Florestal, lei geral, em área
de incidência de Mata Atlântica, no que tange a restrições ao corte, supressão
e exploração do bioma, independentemente do fato da área ser ou não área de
preservação permanente.
Em outras palavras, a Lei 11.428/2006 (Lei da Mata Atlântica) deve ser
aplicada no lugar da Lei 12.651/2012 (Código Florestal), tendo em vista que
63
64

Ob.cit., p. 108.
Ob.cit., p. 240.

42

as restrições e limitações ao corte raso e à exploração econômica direta em
área de Mata Atlântica – seja ou não área de preservação permanente – se
justificam em razão do princípio constitucional da função socioambiental da
propriedade, aliado ao fato de que a legislação de 2006 comporta uma norma
de natureza especial, que afasta a incidência da lei florestal geral de 2012.” 65

V.1.1 – O conflito entre os arts. 61-A e 61-B da Lei nº 12.651/2012 e a Lei nº
11.428/2006
135.

Considerando-se as premissas largamente aceitas de que os arts. 61-A e 61-B

da Lei nº 12.651/2012 são constitucionais, pois assim reconhecido pelo STF, e que a Lei
da Vegetação Nativa se aplica subsidiariamente ao bioma Mata Atlântica, como
estabelece a própria Lei nº 11.428/2006, por que ora se defende enfaticamente a
incompatibilidade entre os indigitados artigos da Lei da Vegetação Nativa e a Lei da Mata
Atlântica?

136.

Apesar de as áreas de preservação permanente estarem positivadas no

ordenamento jurídico há mais de cinquenta anos (o Código Florestal de 1934 se referia a
elas como florestas protectoras; o Código Florestal de 1965 passou a designá-las áreas
de preservação permanente), é fato que a legislação florestal foi descumprida por
inúmeros proprietários rurais, que desmataram e ocuparam as APPs de seus imóveis ao
arrepio da lei.

137.

Partindo do princípio de que tais ocupações constituiriam fato consumado, a

Lei da Vegetação Nativa de 2012 criou um mecanismo para reconhecê-las e tirá-las da
ilegalidade. Criou, para tanto, a figura da “área rural consolidada”, qual seja, a área de
imóvel rural ocupada, até 22 de julho de 2008, com edificações, benfeitorias ou atividades
agrossilvopastoris (art. 3º, IV), e autorizou, nas áreas de preservação permanente das
áreas rurais consolidadas, a continuidade das atividades agrossilvopastoris, de ecoturismo
e de turismo rural (art. 61-A). Mas para não deixar tais áreas totalmente desprovidas das
APPs irregularmente desmatadas, determinou a recuperação de uma pequena parte, em
extensão significativamente menor do que a extensão original estabelecida no art. 4º da
Lei nº 12.651/2012 (art. 61-A e 61-B). Via de consequência, uma parte da APP suprimida
65
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de forma irregular não mais será recuperada. E os infratores que ajustarem suas condutas
às exigências dos art.s 61-A e 61-B não mais serão punidos.

138.

Os sobreditos artigos tiveram sua constitucionalidade questionada na ADI nº

4.902, tendo o STF rechaçado a sua inconstitucionalidade (ADI nº 4.902, Rel. Min. Luiz
Fux, j. 28.02.2018). Portanto, há que se aplicar os arts. 61-A e 61-B da Lei da Vegetação
Nativa às APPs existentes no país – exceto nas áreas que desde 1990 compõem os
remanescentes florestais do bioma Mata Atlântica.

139.

É forçoso reconhecer que a Lei nº 12.651/2012 (lei geral) não revogou,

explícita ou implicitamente, a Lei nº 11.428/2006 (lei especial) – prova disso é que esta
última vem sendo aplicada pacificamente em todos os 17 Estados da Mata Atlântica, sem
oposição judicial ou administrativa, mas, muito pelo contrário, com apoio vigoroso do
Poder Público. No único ponto que a Lei nº 12.651/2012 desejou alterar a Lei nº
11.428/2006 o fez de modo expresso, indicando qual artigo desta Lei passaria a ter nova
redação (no caso, o art. 35)66. Portanto, as duas leis estão em pleno vigor.

140.

Ocorre que há artigos da Lei da Vegetação Nativa de 2012, entre eles os arts.

61-A e 61-B, que colidem frontalmente com dispositivos da Lei da Mata Atlântica,
disparando uma antinomia real cuja solução já foi apresentada no tópico anterior: em caso
de conflito entre lei especial anterior e lei geral posterior, prevalecem as disposições da
lei especial anterior.

141.

Repise-se: o conflito não se espraia por todos os artigos da Lei da Vegetação

Nativa. Pelo contrário, a maior parte dos dispositivos da Lei nº 12.651/2012 tem aplicação
possível e desejável no bioma Mata Atlântica. No caso das APPs, por exemplo, há uma
série de artigos da Lei nº 12.651/2012, como os arts. 4º, 7º e 9º 67, que não colidem com

66

Trata-se do art. 81 da Lei 12.651/2012, que modificou o art. 35 da Lei da Mata Atlântica, conforme segue:
“A conservação, em imóvel rural ou urbano, da vegetação primária ou da vegetação secundária em qualquer
estágio de regeneração do Bioma Mata Atlântica cumpre função social e é de interesse público, podendo, a
critério do proprietário, as áreas sujeitas à restrição de que trata esta Lei ser computadas para efeito da
Reserva Legal e seu excedente utilizado para fins de compensação ambiental ou instituição de Cota de
Reserva Ambiental - CRA.”
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Lei:
[...]”
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o sistema protetivo da Lei nº 11.428/2006, já que agregam proteção a determinadas áreas
do bioma sem invalidar a proteção conferida pela lei especial. Logo, a inclusão de tais
artigos no regime jurídico de proteção da Mata Atlântica é absolutamente cabível, nos
termos do art. 1º da Lei nº 11.428/2006 (segundo o qual a Lei da Vegetação Nativa deve
ser aplicado subsidiariamente na Mata Atlântica, de forma complementar à Lei nº
11.428/2016).

142.

Ocorre que nem todos os artigos da Lei da Vegetação Nativa de 2012

apresentam a mesma harmonia com a Lei nº 11.428/2006, pois sua aplicação na Mata
Atlântica invalidaria a proteção que esta lei especial confere ao bioma. É o caso dos arts.
61-A e 61-B que não podem integrar o regime jurídico da Mata Atlântica pois o uso
consolidado de APP que tais artigos regularizam não é admitido em momento algum pela
Lei nº 11.428/2006. Se uma lei permite uma prática e a outra não a tolera, inegável é a
contradição.
143.

A intolerância da Lei da Mata Atlântica para com a consolidação das

intervenções e ocupações ilegais está nítida no conjunto de seus artigos.
144.

De início, há que se notar que a lei em apreço adota como regra a proibição

do corte e da supressão dos remanescentes de Mata Atlântica primária e secundária em
estágio avançado e médio de regeneração mas aceita, como exceção, o corte e a supressão
da vegetação nas hipóteses que especifica, desde que respeitadas uma série de condições
e restrições e sempre mediante autorização do órgão ambiental competente. Abaixo
alguns artigos que confirmam esta afirmação:
“Art. 14. A supressão de vegetação primária e secundária no estágio avançado
de regeneração somente poderá ser autorizada em caso de utilidade
“Art. 7º A vegetação situada em Área de Preservação Permanente deverá ser mantida pelo proprietário da
área, possuidor ou ocupante a qualquer título, pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado.
§ 1º Tendo ocorrido supressão de vegetação situada em Área de Preservação Permanente, o proprietário da
área, possuidor ou ocupante a qualquer título é obrigado a promover a recomposição da vegetação,
ressalvados os usos autorizados previstos nesta Lei.
§ 2º A obrigação prevista no § 1º tem natureza real e é transmitida ao sucessor no caso de transferência de
domínio ou posse do imóvel rural.
§ 3º No caso de supressão não autorizada de vegetação realizada após 22 de julho de 2008, é vedada a
concessão de novas autorizações de supressão de vegetação enquanto não cumpridas as obrigações
previstas no § 1º.”
“Art. 9º É permitido o acesso de pessoas e animais às Áreas de Preservação Permanente para obtenção de
água e para realização de atividades de baixo impacto ambiental.”
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pública, sendo que a vegetação secundária em estágio médio de regeneração
poderá ser suprimida nos casos de utilidade pública e interesse social, em
todos os casos devidamente caracterizados e motivados em procedimento
administrativo próprio, quando inexistir alternativa técnica e locacional ao
empreendimento proposto, ressalvado o disposto no inciso I do art. 30 e nos
§§ 1º e 2º do art. 31 desta Lei.
§ 1º A supressão de que trata o caput deste artigo dependerá de autorização
do órgão ambiental estadual competente, com anuência prévia, quando
couber, do órgão federal ou municipal de meio ambiente, ressalvado o
disposto no § 2º deste artigo.
§ 2º A supressão de vegetação no estágio médio de regeneração situada em
área urbana dependerá de autorização do órgão ambiental municipal
competente, desde que o município possua conselho de meio ambiente,
com caráter deliberativo e plano diretor, mediante anuência prévia do órgão
ambiental estadual competente fundamentada em parecer técnico.
Art. 20. O corte e a supressão da vegetação primária do Bioma Mata Atlântica
somente serão autorizados em caráter excepcional, quando necessários à
realização de obras, projetos ou atividades de utilidade pública, pesquisas
científicas e práticas preservacionistas.
Parágrafo único. O corte e a supressão de vegetação, no caso de utilidade
pública, obedecerão ao disposto no art. 14 desta Lei, além da realização de
Estudo Prévio de Impacto Ambiental/Relatório de Impacto Ambiental EIA/RIMA.
Art. 21. O corte, a supressão e a exploração da vegetação secundária em
estágio avançado de regeneração do Bioma Mata Atlântica somente serão
autorizados:
I - em caráter excepcional, quando necessários à execução de obras,
atividades ou projetos de utilidade pública, pesquisa científica e práticas
preservacionistas;
II - (VETADO)
III - nos casos previstos no inciso I do art. 30 desta Lei.
Art. 22. O corte e a supressão previstos no inciso I do art. 21 desta Lei no caso
de utilidade pública serão realizados na forma do art. 14 desta Lei, além da
realização de Estudo Prévio de Impacto Ambiental, bem como na forma do
art. 19 desta Lei para os casos de práticas preservacionistas e pesquisas
científicas.
Art. 23. O corte, a supressão e a exploração da vegetação secundária em
estágio médio de regeneração do Bioma Mata Atlântica somente serão
autorizados:
I - em caráter excepcional, quando necessários à execução de obras,
atividades ou projetos de utilidade pública ou de interesse social, pesquisa
científica e práticas preservacionistas;
II - (VETADO)
III - quando necessários ao pequeno produtor rural e populações tradicionais
para o exercício de atividades ou usos agrícolas, pecuários ou silviculturais
imprescindíveis à sua subsistência e de sua família, ressalvadas as áreas de
preservação permanente e, quando for o caso, após averbação da reserva legal,
nos termos da Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965 ;
IV - nos casos previstos nos §§ 1º e 2º do art. 31 desta Lei.
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[...]
Art. 24, Parágrafo único. Na hipótese do inciso III do art. 23 desta Lei, a
autorização é de competência do órgão estadual competente, informandose ao Ibama, na forma da regulamentação desta Lei.
Art. 25. O corte, a supressão e a exploração da vegetação secundária em
estágio inicial de regeneração do Bioma Mata Atlântica serão autorizados
pelo órgão estadual competente.
Parágrafo único. O corte, a supressão e a exploração de que trata este artigo,
nos Estados em que a vegetação primária e secundária remanescente do Bioma
Mata Atlântica for inferior a 5% (cinco por cento) da área original, submeterse-ão ao regime jurídico aplicável à vegetação secundária em estágio médio
de regeneração, ressalvadas as áreas urbanas e regiões metropolitanas.
Art. 28. O corte, a supressão e o manejo de espécies arbóreas pioneiras nativas
em fragmentos florestais em estágio médio de regeneração, em que sua
presença for superior a 60% (sessenta por cento) em relação às demais
espécies, poderão ser autorizados pelo órgão estadual competente, observado
o disposto na Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965.
Art. 30. É vedada a supressão de vegetação primária do Bioma Mata
Atlântica, para fins de loteamento ou edificação, nas regiões metropolitanas
e áreas urbanas consideradas como tal em lei específica, aplicando-se à
supressão da vegetação secundária em estágio avançado de regeneração as
seguintes restrições:
I - nos perímetros urbanos aprovados até a data de início de vigência desta
Lei, a supressão de vegetação secundária em estágio avançado de regeneração
dependerá de prévia autorização do órgão estadual competente e somente será
admitida, para fins de loteamento ou edificação, no caso de empreendimentos
que garantam a preservação de vegetação nativa em estágio avançado de
regeneração em no mínimo 50% (cinqüenta por cento) da área total coberta
por esta vegetação, ressalvado o disposto nos arts. 11, 12 e 17 desta Lei e
atendido o disposto no Plano Diretor do Município e demais normas
urbanísticas e ambientais aplicáveis;
II - nos perímetros urbanos aprovados após a data de início de vigência desta
Lei, é vedada a supressão de vegetação secundária em estágio avançado de
regeneração do Bioma Mata Atlântica para fins de loteamento ou edificação.
Art. 31. Nas regiões metropolitanas e áreas urbanas, assim consideradas em
lei, o parcelamento do solo para fins de loteamento ou qualquer edificação em
área de vegetação secundária, em estágio médio de regeneração, do Bioma
Mata Atlântica, devem obedecer ao disposto no Plano Diretor do Município e
demais normas aplicáveis, e dependerão de prévia autorização do órgão
estadual competente, ressalvado o disposto nos arts. 11, 12 e 17 desta Lei.
§ 1º Nos perímetros urbanos aprovados até a data de início de vigência desta
Lei, a supressão de vegetação secundária em estágio médio de regeneração
somente será admitida, para fins de loteamento ou edificação, no caso de
empreendimentos que garantam a preservação de vegetação nativa em
estágio médio de regeneração em no mínimo 30% (trinta por cento) da
área total coberta por esta vegetação.
§ 2º Nos perímetros urbanos delimitados após a data de início de vigência
desta Lei, a supressão de vegetação secundária em estágio médio de
regeneração fica condicionada à manutenção de vegetação em estágio
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médio de regeneração em no mínimo 50% (cinqüenta por cento) da área
total coberta por esta vegetação.
Art. 32. A supressão de vegetação secundária em estágio avançado e médio
de regeneração para fins de atividades minerárias somente será admitida
mediante:
I - licenciamento ambiental, condicionado à apresentação de Estudo
Prévio de Impacto Ambiental/Relatório de Impacto Ambiental EIA/RIMA, pelo empreendedor, e desde que demonstrada a inexistência de
alternativa técnica e locacional ao empreendimento proposto;
II - adoção de medida compensatória que inclua a recuperação de área
equivalente à área do empreendimento, com as mesmas características
ecológicas, na mesma bacia hidrográfica e sempre que possível na mesma
microbacia hidrográfica, independentemente do disposto no art. 36 da Lei nº

9.985, de 18 de julho de 2000.
145.

Mesmo nas hipóteses acima, que em tese admitiriam o corte e a supressão, a

intervenção pode ser negada se a área a ser ocupada apresentar uma das características
dispostas no art. 11:
“Art. 11. O corte e a supressão de vegetação primária ou nos estágios
avançado e médio de regeneração do Bioma Mata Atlântica ficam vedados
quando:
I - a vegetação:
a) abrigar espécies da flora e da fauna silvestres ameaçadas de extinção, em
território nacional ou em âmbito estadual, assim declaradas pela União ou
pelos Estados, e a intervenção ou o parcelamento puserem em risco a
sobrevivência dessas espécies;
b) exercer a função de proteção de mananciais ou de prevenção e controle de
erosão;
c) formar corredores entre remanescentes de vegetação primária ou secundária
em estágio avançado de regeneração;
d) proteger o entorno das unidades de conservação; ou
e) possuir excepcional valor paisagístico, reconhecido pelos órgãos executivos
competentes do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA;
II - o proprietário ou posseiro não cumprir os dispositivos da legislação
ambiental, em especial as exigências da Lei nº 4.771, de 15 de setembro
de 1965, no que respeita às Áreas de Preservação Permanente e à Reserva
Legal”

146.

Traduzindo em miúdos: não pode se outorgar autorização para o corte ou

supressão de vegetação do bioma Mata Atlântica para as áreas de maior fragilidade ou
riqueza ambiental ou quando o proprietário ou possuidor não mantiver preservada a APP
e a Reserva Legal do imóvel.

147.

A lei também deixa clara a necessidade de que as intervenções

excepcionalmente admitidas não resultem em prejuízo ao bioma, ao condicionar o corte
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e a supressão de mata primária ou secundária em estágio avançado e médio de
regeneração à compensação:
“Art. 17. O corte ou a supressão de vegetação primária ou secundária nos
estágios médio ou avançado de regeneração do Bioma Mata Atlântica,
autorizados por esta Lei, ficam condicionados à compensação ambiental, na
forma da destinação de área equivalente à extensão da área desmatada,
com as mesmas características ecológicas, na mesma bacia hidrográfica,
sempre que possível na mesma microbacia hidrográfica, e, nos casos
previstos nos arts. 30 e 31, ambos desta Lei, em áreas localizadas no
mesmo Município ou região metropolitana.
§ 1º Verificada pelo órgão ambiental a impossibilidade da compensação
ambiental prevista no caput deste artigo, será exigida a reposição florestal,
com espécies nativas, em área equivalente à desmatada, na mesma bacia
hidrográfica, sempre que possível na mesma microbacia hidrográfica.”68

148.

E mais: a compensação é admitida apenas para as supressões legais, i.e,

autorizadas pelo órgão ambiental competente por estarem em conformidade com as
normas aplicáveis. Em caso de corte ou supressão efetuados em desacordo com a lei,
não se admite que o infrator proponha uma compensação para regularizar o uso:
deve, portanto, restaurar a área indevidamente desmatada, conforme se extrai do art.
17:

68

O Decreto nº 6.660/2008 detalha a forma de destinação/compensação:
“Art. 26. Para fins de cumprimento do disposto nos arts. 17 e 32, inciso II, da Lei no 11.428, de 2006, o
empreendedor deverá:
I - destinar área equivalente à extensão da área desmatada, para conservação, com as mesmas características
ecológicas, na mesma bacia hidrográfica, sempre que possível na mesma microbacia hidrográfica e, nos
casos previstos nos arts. 30 e 31 da Lei no 11.428, de 2006, em áreas localizadas no mesmo Município ou
região metropolitana; ou
II - destinar, mediante doação ao Poder Público, área equivalente no interior de unidade de conservação de
domínio público, pendente de regularização fundiária, localizada na mesma bacia hidrográfica, no mesmo
Estado e, sempre que possível, na mesma microbacia hidrográfica.
§ 1o Verificada pelo órgão ambiental a inexistência de área que atenda aos requisitos previstos nos incisos
I e II, o empreendedor deverá efetuar a reposição florestal, com espécies nativas, em área equivalente à
desmatada, na mesma bacia hidrográfica, sempre que possível na mesma microbacia hidrográfica.
§ 2o A execução da reposição florestal de que trata o § 1o deverá seguir as diretrizes definidas em projeto
técnico, elaborado por profissional habilitado e previamente aprovado pelo órgão ambiental competente,
contemplando metodologia que garanta o restabelecimento de índices de diversidade florística compatíveis
com os estágios de regeneração da área desmatada.
Art. 27. A área destinada na forma de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 26, poderá constituir Reserva
Particular do Patrimônio Natural, nos termos do art. 21 da Lei no 9.985, de 18 de julho de 2000, ou servidão
florestal em caráter permanente conforme previsto no art. 44-A da Lei no 4.771, de 15 de setembro de 1965 Código Florestal.
Parágrafo único. O órgão ambiental competente promoverá vistoria prévia na área destinada à
compensação para avaliar e atestar que as características ecológicas e a extensão da área são equivalentes
àquelas da área desmatada.
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“Art. 17, § 2º A compensação ambiental a que se refere este artigo não se
aplica aos casos previstos no inciso III do art. 23 desta Lei ou de corte ou
supressão ilegais.”

149.

Na lição de Alexandre Gaio, o § 2º do art. 17 da Lei nº 11.428/2006 determina

a não incidência do sistema de compensação nas hipóteses de corte ou supressões ilegais
de vegetação da Mata Atlântica porque, em casos tais, “impõe-se a exigência da reparação
integral do dano ambiental, que deve contemplar, sempre que possível, a restauração in
natura do bem lesado”69

150.

Por fim, o argumento contrário à regularização dos usos ilegais consolidados

é fortalecido pelo art. 5º da Lei 11.428/2006, que, trazendo a mesma orientação do art. 8º
do Decreto nº 750/1993, estabelece expressamente que a vegetação primária e a vegetação
secundária em qualquer estágio de regeneração do bioma não perderão esta classificação
nos casos de incêndio, desmatamento ou qualquer outro tipo de intervenção não
autorizada ou não licenciada. Torna inequívoco, portanto, que as áreas ilegalmente
desmatadas e ocupadas continuam sendo consideradas “remanescentes de Mata
Atlântica” e sujeitas ao regime de proteção especial do bioma. E, nessa qualidade, essas
áreas não admitem a consolidação de usos irregulares.
151.

Diante desse conjunto de normas, não há outra conclusão possível: a Lei da

Mata Atlântica trata duramente as intervenções ilegais ocorridas no bioma, não admitindo
a perpetuação da ilegalidade muito menos sua “legalização”. Ora, se ela só admite o corte
e a supressão em situações excepcionais, mediante autorização do órgão ambiental
competente e condicionados à compensação, e se veda expressamente a utilização da
compensação em caso de supressão ilegal, claro está que não há espaço nesta lei para o
perdão e para a regularização das intervenções levadas a efeito contrariando as suas
disposições, ainda que possam ser consideradas ocupações consolidadas. A desocupação
e a restauração são obrigações inafastáveis, seja como forma de reparação do dano
ambiental, nos termos do art. 14, §1º da Lei nº 6.938/1981 (que atinge o causador do dano,
no âmbito da responsabilidade civil objetiva), seja como forma de cumprimento de
obrigação propter rem atrelada à propriedade (que atinge o proprietário ou possuidor do

69

Ob.cit., p. 220.

50

imóvel, mesmo que não tenha sido o causador do dano), e que, conforme entendimento
pacificado e sumulado no STJ, permeia as obrigações ambientais70.

152.

Esse entendimento é partilhado pelo Senado Federal, que se manifesta nesses

autos no seguinte sentido:
“[...] a Lei da Mata Atlântica não reconhece a consolidação de uso
indevido trazida pelo Código Florestal, e, mesmo nas hipóteses de
supressão autorizadas, exige compensação ambiental de área equivalente, não
admitida em caso de supressão irregular de área de preservação permanente
(APP). A aplicação dos artigos 61-A e 61-B da Lei Florestal consolida uma
espécie de perdão a supressões realizadas em desacordo com as metragens
regulares das APPs ao reduzir as faixas obrigatórias de vegetação, implicando
regime de proteção diverso daquele instituído pela Lei da Mata
Atlântica.” (grifos nossos) - [fls. 07 do evento 32 (48043/2020)]

153.

Disso tudo se extrai que as APPs situadas na Mata Atlântica são beneficiadas

com uma dupla proteção: em primeiro lugar, a estabelecida pela Lei nº 11.428/2006, que
disciplina a conservação e o uso dos remanescentes de vegetação primária e secundária
de toda a área de abrangência da Mata Atlântica, criando, como regra, vedações ao corte
e à supressão da vegetação primária e secundária e, como exceção, o corte e a supressão
em situações específicas, dentro de rigorosos critérios e sempre mediante autorização do
órgão ambiental competente e compensação. Em segundo lugar, e adicionalmente, a
determinada pela Lei nº 12.651/2012 (art. 4º e seguintes), que agrega às áreas de Mata
Atlântica já protegidas pela Lei 11.428/2006, um grau adicional de proteção.
154.

Não é por outra razão que, quando alguém intenciona desenvolver obra ou

atividade em área de preservação permanente localizada no bioma Mata Atlântica, deve
observar tanto as normas que disciplinam as intervenções na Mata Atlântica
constantes da Lei nº 11.428/2006 como as normas que disciplinam as intervenções
em APPs constantes da Lei da Vegetação Nativa de 2012. Se o projeto de intervenção
estiver de acordo com apenas uma dessas leis, não obterá as licenças e autorizações
correspondentes para ser conduzido adiante.

70

Súmula 623, STJ: "As obrigações ambientais possuem natureza propter rem, sendo admissível cobrálas do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor."
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155.

Dessa dupla proteção resulta que: nas áreas consolidadas, embora as regras

gerais de proteção da APP tenham sido afastadas pelos arts. 61-A e 61-B da Lei da
Vegetação Nativa, as regras especiais de proteção da Mata Atlântica ditadas pela Lei
11.428/2006 não foram. É dizer que continuam incidindo sobre tais áreas as disposições
da Lei nº 11.428/2006, inclusive as que proíbem supressão e ocupação da vegetação fora
das hipóteses excepcionais elencadas na própria Lei da Mata Atlântica, as que
condicionam tais intervenções à prévia autorização do órgão competente e à compensação
e as que garantem que a área desmatada ilegalmente não perde o status nem a proteção
própria dos remanescentes de Mata Atlântica.

156.

Como observado por Erika Bechara, em artigo publicado sobre o extinto

Despacho nº 4.410/2020, do Ministro do Meio Ambiente:
“Não se pode perder de vista que as normas aplicáveis às APPs fazem
incidir uma “segunda camada” de proteção sobre a Mata Atlântica. A
“primeira camada” de proteção é a própria Lei da Mata Atlântica. Vale
dizer, exemplificando: em uma mata ciliar da Mata Atlântica, temos
primeiramente as normas de proteção da Lei 11.428/2006 e, adicionalmente,
as normas de proteção das APPs do Código Florestal. Dessa forma, se o
Código Florestal todo fosse revogado, a segunda camada de proteção deixaria
de existir, logo não haveria mais APPs na Mata Atlântica (e em nenhum outro
bioma). Mas isso não afetaria a primeira camada de proteção ditada pela Lei
11.428/2006 e tais áreas continuariam sujeitas às regras restritivas de corte,
supressão e exploração.” (grifamos)71

157.

Mesmo que a Lei da Vegetação Nativa de 2012 admita a continuidade das

atividades consolidadas até 22.07.2008 nas áreas de preservação permanente, quando se
tratar de APPs localizadas no bioma Mata Atlântica, as atividades nelas consolidadas não
serão beneficiadas nestes mesmos termos. Isso porque as florestas e demais formas de
vegetação existentes nestes locais não fazem parte, apenas, de uma APP; fazem parte,
também, de área remanescente de Mata Atlântica, protegida por uma lei especial que não
admite a permanência das atividades perpetradas de forma ilegal.

71

Reflexões sobre a não incidência do regime de uso consolidado da Área de Preservação Permanente
(APP) no Bioma Mata Atlântica. Disponível em https://www.migalhas.com.br/depeso/325851/reflexoessobre-a-nao-incidencia-do-regime-de-uso-consolidado-da-area-de-preservacao-permanente-app-nobioma-mata-atlantica. Acesso em 18.06.2020.
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158.

É isso que explica o tratamento diferenciado dado à Mata Atlântica com

relação aos demais biomas, no que tange ao uso consolidado. Nem todos os biomas
brasileiros têm a sorte de contar com a dupla proteção de uma lei especial e de uma lei
geral. Na ausência de uma lei especial para a Amazônia, Pantanal, Caatinga, entre outros,
as regras sobre conservação e uso de seus recursos naturais ficam somente na órbita da
Lei da Vegetação Nativa (salvo os espaços transformados em unidades de conservação,
que passam a ser tutelados pela Lei 9.985/2000, norma especial com relação à Lei da
Vegetação Nativa). Com isso, a barreira à regularização dos usos consolidados só se
verifica na Mata Atlântica.

159.

Portanto, as áreas de preservação permanente do bioma Mata Atlântica que

foram ocupadas e desmatadas em desacordo com a Lei nº 11.428/2006 e os decretos que
a antecederam terão que ser desocupadas e recuperadas, pois as ocupações iniciadas a
partir de 26.09.1990, sem o devido respaldo legal, seguem sendo, até o presente momento,
ocupações ilegais.

160.

E diante de ocupações e desmatamentos ilegais, cabe às autoridades

competentes puni-las, no âmbito da responsabilidade penal e administrativa, além de
exigir a recuperação da área afetada, no âmbito da responsabilidade civil (tudo dentro dos
preceitos da tríplice responsabilidade ambiental) ou da obrigação propter rem.

161.

E antes que acusem estes Amici Curiae de estar tentando reverter a decisão

proferida pelo STF no âmbito da ADI 4.902, vale frisar: justamente por reconhecer que
não cabe mais discutir a constitucionalidade dos arts. 61-A e 61-B da Lei nº 12.651/2012,
não se defende a restauração das APPs consolidadas do bioma Mata Atlântica. Defendese, isso sim, a restauração dos remanescentes de Mata Atlântica suprimidos após 1990
que jamais deveriam ter sido suprimidos, independentemente de estarem localizados em
uma APP. Por isso, se a Lei 12.651/2012 já não vê mais ilicitude nas ocupações realizadas
em APPs até 22.07.2008, não é com base nesta lei que se dará a punição dos infratores e
a exigência de reparação in natura das áreas de Mata Atlântica ilegalmente desmatadas.
A restauração da Mata Atlântica é devida e deve ser exigida, portanto, com base em outras
previsões legais, constantes da Lei nº 11.428/2006, Lei nº 9.605/1998 (Lei dos Crimes
Ambientais) e Lei nº 6.938/1981 (Lei da Política Nacional do Meio Ambiente).
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162.

Repise-se: não é a APP que será restaurada, é o remanescente de Mata

Atlântica. Dessa forma, o fundamento legal para a recuperação das APPs ilegalmente
desmatadas a partir de 1990 no bioma Mata Atlântica não é o art. 7º, §1º da Lei da
Vegetação Nativa, que determina que o proprietário, possuidor ou ocupante de imóvel
promova a recomposição da vegetação de preservação permanente em caso de supressão
ilegal, mas sim os diversos artigos da Lei nº 11.428/2006 que proíbem a supressão da
vegetação primária e secundária, tirante as hipóteses excepcionais previstas nos arts. 14,
20, 21, 23, 25, 28, 30, 31 e 32 (e ainda assim mediante compensação, conforme art. 17),
combinado com o art. 5º da mesma lei, que mantém o status de Mata Atlântica para as
áreas que sofreram intervenções ou desmatamentos ilegais (o que as mantém sob a
proteção da lei especial, mesmo desmatadas e ocupadas), e o art. 14, §1º, Lei nº
6.938/1981 que trata da responsabilidade civil objetiva.
V.1.2 – Áreas consolidadas no bioma Mata Atlântica e áreas excluídas da incidência
dos arts. 61-A e 61-B da Lei nº 12.651/2012

163.

A Mata Atlântica original ocupava aproximadamente 1,3 milhão de

quilômetros quadrados do território nacional, dela restando, nos dias atuais, apenas 12,4%
de remanescentes de florestas naturais acima de 3 hectares de áreas bem preservadas e
sem sinais de alteração. Se consideradas as áreas remanescentes de outros tipos de
vegetação nativa, o que inclui formações não florestais, como manguezais, restingas e
campos de altitude, chega-se ao percentual aproximado de 15% (cf. dados do Atlas dos
Remanescentes Florestais da Mata Atlântica do período 2017-2018, produzido pela
Fundação SOS Mata Atlântica em parceria com o Instituto Nacional de Pesquisas
Espaciais – INPE72).

164.

Diante desse cenário, por óbvio que a legislação protetora da Mata Atlântica

não incide sobre todas as áreas que um dia foram Mata Atlântica (i.e, área de abrangência
da Mata Atlântica) pois isso implicaria a desconstituição de ocupações históricas e
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Disponível em https://www.sosma.org.br/wp-content/uploads/2019/05/Atlas-mata-atlantica_17-18.pdf.
Acesso em 27.04.2020 e Projeto MapBiomas – Coleção 41 da Série Anual de Mapas de Cobertura e Uso
de Solo do Brasil, acesso em 18.06.2020 por meio do link: https://mapbiomas.org
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irremediavelmente consolidadas, que datam de muitas décadas ou séculos, anteriores à
entrada em vigor da legislação especial protetiva da Mata Atlântica.

165.

Por conta disso, é pacífico o entendimento de que as normas especiais de

proteção da Mata Atlântica incidem apenas sobre os remanescentes vegetacionais do
bioma existentes quando de sua entrada em vigor (i.e, área de incidência da Lei da Mata
Atlântica) e não sobre toda a área de abrangência da Mata Atlântica – o que, conforme
Nota Técnica do MapBiomas, corresponde a 42,9 milhões de hectares.
166.

Confundem-se (ou tentam confundir os demais) aqueles que alegam que os

“ambientalistas” desejam impedir a aplicação do regime de uso consolidado em todas as
ocupações antrópicas na Mata Atlântica, inclusive as que ocorreram muito antes de 1990.
Ora, nem os mais ardorosos defensores do bioma abraçam essa tese. A serenidade que
caracteriza esta Corte Constitucional, no entanto, não dará lugar a expedientes
questionáveis, que buscam despertar indignação a partir de alardeadas consequências
prejudiciais para a economia do país – as quais, como já evidenciado no tópico III, são
absolutamente irreais e falaciosas.
167.

Também é pacífico – ou deveria ser – o entendimento de que os

remanescentes florestais do bioma não são apenas aqueles existentes em dezembro de
2006 – data de aprovação da Lei nº 11.428/2006 – mas sim os existentes à época da edição
da primeira norma especial da Mata Atlântica, o Decreto nº 99.547/1990. Afinal, foi este
decreto, e não a Lei nº 11.428/2006, que inaugurou a proteção especial do bioma
Mata Atlântica no ordenamento jurídico brasileiro, seguindo a determinação
constitucional do art. 225, §4º.

168.

Os que advogam em sentido contrário, na tentativa de excluir da proteção as

áreas irregularmente desmatadas antes de 2006, invocam, para tanto, o art. 2º, parágrafo
único da Lei nº 11.428/2006, segundo o qual “somente os remanescentes de vegetação
nativa no estágio primário e nos estágios secundário inicial, médio e avançado de
regeneração na área de abrangência definida no caput deste artigo terão seu uso e
conservação regulados por esta Lei”, em conjunto com art. 1º, §1º do Decreto nº
6.660/2008, que dispõe que a legislação não interferirá “em áreas já ocupadas com
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agricultura, cidades, pastagens e florestas plantadas ou outras áreas desprovidas de
vegetação nativa.”

169.

Mas essa não é leitura correta de tais dispositivos, já que nenhum deles

estabelece um marco específico para a incidência da legislação de proteção do bioma.
Dizem apenas que a norma será aplicada aos “remanescentes de vegetação nativa” da área
de abrangência da Mata Atlântica. Não dizem que a norma será aplicada aos
“remanescentes de vegetação nativa existentes em 22 de dezembro de 2006” ou aos
“remanescentes de vegetação nativa existentes na data de aprovação desta lei”. E não o
dizem por uma razão evidente: a Lei nº 11.428/2006 não desprezaria, como de fato não
desprezou, todo o histórico de proteção jurídica do bioma, (isto é, Decreto Federal nº
750/1993 e Decreto Federal nº 99.547/1990), a ponto de “esquecer” as intervenções
ilegais efetuadas a partir de 1990 e de abrir mão de exigir a recuperação de tais áreas.

170.

O propósito da Lei nº 11.428/2006 e do seu decreto regulamentador é,

portanto, reforçar a ideia de que a Lei da Mata Atlântica não retroagirá para
prejudicar ou desfazer ocupações históricas que foram realizadas antes do advento
das normas especiais de proteção do bioma, i.e, antes de setembro de 1990.

171.

Quanto às intervenções e ocupações efetivadas a partir de setembro de 1990,

em desacordo com os Decretos nº 99.547/1990 e 750/1993, eram ilegais e ilegais
continuam até o presente momento. A área devastada em desacordo com tais diplomas
não perdeu o status de Mata Atlântica, nos termos expressamente dispostos pelo Decreto
nº 750/1993 e pela Lei nº 11.428/2006, conforme se demonstra:
“Art. 5º, Lei 11.428/2006. A vegetação primária ou a vegetação secundária
em qualquer estágio de regeneração do Bioma Mata Atlântica não perderão
esta classificação nos casos de incêndio, desmatamento ou qualquer outro tipo
de intervenção não autorizada ou não licenciada.”
“Art. 8º, Decreto 750/1993. A floresta primária ou em estágio avançado e
médio de regeneração não perderá esta classificação nos casos de incêndio
e/ou desmatamento não licenciados a partir da vigência deste Decreto.”

172.

Ao refletir sobre este ponto, Alexandre Gaio enfrenta o seguinte

questionamento:

56

“Todas as supressões de vegetação do bioma Mata Atlântica realizadas
anteriormente ao advento da Lei n 11.428/2006 e a ocupação dos seus espaços
com atividades diversas estariam anistiadas? Em outras palavras, somente a
porção sobrevivente do bioma Mata Atlântica, tendo como marco temporal a
data de 26 de dezembro de 2006, teria amparo legal?
“A resposta é claramente negativa. A partir do início da vigência da
Constituição Federal de 1988 [...], a Mata Atlântica recebeu ampla proteção
legal específica, de aplicação imediata, independentemente de outros
diplomas legais que já lhe conferiam proteção indireta, para condicionar a sua
utilização ao atendimento de condições que assegurem a preservação do meio
ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais. E essa proteção legal
[...] recebeu complementação ainda mais expressa com a edição do Decreto nº
99.547, que vigeu do dia 25 de setembro de 199073 ao dia 11 de fevereiro de
1993, e com a edição do Decreto nº 750, que vigeu entre o dia 11 de fevereiro
de 1993 ao dia 26 de dezembro de 2006”74.

173.

À vista disso, os remanescentes de Mata Atlântica submetidos à proteção da

Lei nº 11.428/2006 são os observados na área de abrangência da Mata Atlântica desde
setembro de 1990.

174.

Fixar este marco é da mais alta relevância para combater um dos mais

recorrentes argumentos dos defensores do (revogado) Despacho nº 4.410/2020.

175.

O Autor, por exemplo, apega-se à tese lançada no Parecer nº 00115, da

Advocacia-Geral da União, que fundamentou o referido Despacho nº 4.410/2020, de que
os arts. 61-A e 61-B da Lei da Vegetação Nativa não conflitam com a Lei da Mata
Atlântica pois eles tratam de áreas consolidadas, que já não têm cobertura florestal, e que,
por esta razão, não podem ser consideradas remanescentes de Mata Atlântica como
também não podem ser colocadas sob a proteção da Lei nº 11.428/2006. Eis a ementa do
mencionado parecer:
“EMENTA: DIREITO AMBIENTAL. BIOMA MATA ATLÂNTICA.
ARTS. 61-A E 61-B DO CÓDIGO FLORESTAL. [...] III - As áreas sobre as
quais não incidem as medidas protetivas da Mata Atlântica, ainda que
inseridas no espaço geográfico correspondente a esse Bioma, sofrem a
incidência do Código Florestal, inclusive dos arts. 61-A e 61-B, eis que o
conceito de área consolidada não parece ser compatível com a presença de
vegetação nativa primária ou secundária em suas fases de recuperação. Se há
mata nativa, não se pode falar em área rural consolidada.” (g.n)
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176.

Como diz o parecer, se há mata nativa numa determinada área da propriedade,

não se pode designá-la de área rural consolidada. Afinal, se ainda há mata nativa é
porque não há outros usos no local. Mas o subscritor do parecer parece olvidar que a área
de remanescentes de Mata Atlântica que recebe proteção legal nem sempre tem vegetação
nativa. Muitas vezes sua cobertura florestal foi substituída por atividades ilegais mas nem
por isso a área correspondente perdeu o status de Mata Atlântica dado que, como
determinava o art. 8º do Decreto nº 750/1993 e agora determina o art. 5º da Lei nº
11.428/2006, não perde a classificação de Mata Atlântica a vegetação primária ou a
vegetação secundária em qualquer estágio de regeneração suprimida ou perdida em
virtude de incêndio, desmatamento ou qualquer outro tipo de intervenção não autorizada
ou não licenciada.

177.

Por conseguinte, as áreas ocupadas irregularmente a partir de 26.09.1990

(data de introdução no ordenamento jurídico da legislação especial sobre Mata Atlântica)
mantém o status de Mata Atlântica, o que as coloca sob as regras de uso, conservação e
restauração estabelecidas na Lei nº 11.428/2006 e as exclui da incidência dos arts. 61-A
e 61-B da Lei da Vegetação Nativa.

178.

É certo, então, que o conceito de área consolidada da Lei da Vegetação

Nativa, se levado ao pé da letra, abrangeria áreas de remanescentes de vegetação primária
e secundária da Mata Atlântica, ilegalmente ocupadas e desmatadas. Por isso faz todo
sentido deixar claro que os arts. 61-A e 61-B da Lei nº 12.651/2012 não podem ser
aplicados a este bioma, ainda que reste demonstrado o uso consolidado. Ou seja: ainda
que se reconheça que há usos consolidados em área de Mata Atlântica desmatada
posteriormente a setembro de 1990, esses usos não podem ser tolerados muito menos
regularizados.
VI – INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO A QUAISQUER PRECEITOS
CONSTITUCIONAIS

179.

Quer o Autor convencer esta Corte Suprema que, se o regime jurídico de

APPs consolidadas previsto na Lei nº 12.651/2012 não for aplicado ao bioma Mata
Atlântica, haveria grave lesão aos direitos à propriedade e à segurança jurídica (e o faz de
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forma bastante dramática e alarmante porque se vale de argumento equivocado de que o
objeto da discussão é o uso consolidado ocorrido desde os primórdios, quando, como já
demonstrado nesta manifestação, discute-se apenas o uso consolidado em APP iniciado a
partir da aprovação do primeiro diploma de proteção da Mata Atlântica, o Decreto nº
99.547/1990).

180.

Na visão do Autor, a Lei nº 12.651/2012 busca realizar os direitos

constitucionais de propriedade e da segurança jurídica ao permitir a ocupação consolidada
de APPs; e a Lei nº 11.428/2006, pelo contrário, impede a realização de tais direitos ao
resistir à ocupação consolidada de APPs na Mata Atlântica.

181.

Resumindo a questão, sob a ótica do Autor: a Lei nº 12.651/2012 apresentaria

a “solução” para o problema relacionado à ocupação irregular e consolidada das áreas de
preservação permanente. Como a Lei nº 11.428/2006 não aceita solucionar o problema
da forma proposta pela Lei da Vegetação Nativa de 2012 ela passaria a ser
inconstitucional.
182.

Dito de outro modo: se não tivesse sido aprovada a Lei da Vegetação Nativa

em 2012, a Lei da Mata Atlântica continuaria sendo aplicada como sempre foi (ou seja,
impedindo a regularização dos usos consolidados ilegais e exigindo a restauração das
áreas desmatadas sem amparo legal). Bastou a Lei nº 12.651/2012 ser aprovada, com dois
artigos permissivos das intervenções até então ilegais, que a interpretação restritiva da
Lei da Mata Atlântica teria se tornado inconstitucional.

183.

Nada poderia ser mais descabido. Ao acusar a Lei nº 11.428/2006 de uma

inconstitucionalidade “adquirida”, que surgiu não de uma afronta à Constituição mas de
um conflito com uma lei ordinária de caráter geral editada posteriormente, o Autor deixa
sua manobra às claras: lançar a tese de afronta a direitos constitucionais - que, à toda
evidência não foram afrontados - apenas para tentar justificar a propositura da descabida
ação perante esta Corte Constitucional.

184.

Como se demonstrará, não há inconstitucionalidade alguma na Lei nº

11.428/2006 e nem na interpretação que lhe é dada para fins de rejeitar a aplicação dos
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arts. 61-A e 61-B da Lei nº 12.651/2012 ao bioma Mata Atlântica, impedindo o uso rural
consolidado em APPs degradadas entre 26.09.1990 e 22.07.2008.
VI.1 – Não violação do direito de propriedade:

185.

A Lei nº 11.428/2006 estabelece regras sobre a conservação, a proteção, a

regeneração e a utilização do Bioma Mata Atlântica. Não é uma lei totalmente proibitiva,
já que admite a ocupação e o uso dos recursos naturais do bioma. Mas para garantir que
o uso seja conduzido de forma racional e sem comprometer o ecossistema, cria as
hipóteses e as condições para tanto, ao mesmo tempo em que estabelece vedações
pontuais ao desmatamento de áreas de maior fragilidade ou maior riqueza ambiental.

186.

Por conta disso, as normas que restringem ou condicionam as intervenções

nas áreas dos remanescentes de vegetação nativa da Mata Atlântica, dispostas, por
exemplo, nos artigos arts. 5º, 14, 20, 21, 23, 25, 28, 30, 31 e 32 da Lei nº 11.428/2006,
não ferem o direito de propriedade. Como também não feriam o direito de propriedade as
normas dispostas nos decretos anteriores.

187.

Para que uma norma seja acusada de desrespeitar o direito de propriedade, ela

deve esvaziar por completo o seu conteúdo econômico. Basta a leitura da Lei nº
11.428/2006 para constatar que ela não segue por este caminho, já que suas normas,
atendendo o disposto no art. 225, §4º da Constituição Federal, admitem e regulam a forma
de utilização do bioma “dentro de condições que assegurem a preservação do meio
ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais”.

188.

Não está errado o Autor quando afirma, em sua petição inicial, que o art. 225

§4º da Constituição Federal permite o uso dos biomas que menciona (além da Mata
Atlântica, Floresta Amazônica, Zona Costeira, Serra do Mar e Pantanal Mato-grossense).
Mas não o uso absoluto, sem limites e conforme os desejos do proprietário ou possuidor.
Afinal, se é preciso garantir o direito de propriedade, é preciso igualmente garantir a
proteção do meio ambiente para as presentes e futuras gerações, o que nos conduz ao
princípio da função social da propriedade, cujo cumprimento não é uma mera sugestão
constitucional, mas sim uma determinação categórica, nos termos do art. 5º, que logo
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depois de garantir o direito de propriedade (inc. XXII), adverte que “a propriedade
cumprirá sua função social” (inc. XXIII). Defende-se, inclusive, que o ordenamento
jurídico só reconhece o direito de propriedade quando a propriedade atende a sua função
social, a qual, segundo José Afonso da Silva, "transforma a propriedade capitalista, sem
socializá-la”75, manifestando-se na própria configuração estrutural do direito de
propriedade (no que se distingue, portanto, dos sistemas de limitação da propriedade).

189.

A função social da propriedade, como afirma Carlos Ari Sundfeld, não

extingue a propriedade privada mas a vincula “a interesses outros que não os exclusivos
do proprietário”, podendo-se incluir dentre os “interesses outros” a serem atendidos pela
propriedade, os relacionados à manutenção do equilíbrio ambiental, nos termos do art.
225 da Constituição, que dizem respeito a toda a coletividade.

190.

A própria Constituição Federal deixa expresso, em seu art. 186, que a

propriedade rural só cumprirá sua função social se utilizar adequadamente os recursos
naturais disponíveis e preservar o meio ambiente (inc. II), dentre outros requisitos de
cumprimento obrigatório, a saber: aproveitamento racional e adequado (inc. I);
observância das disposições que regulam as relações de trabalho (inc. III) e exploração
que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores (inc. IV).
191.

Com nova ordem democrática inaugurada pela Constituição de 1988, os

direitos de propriedade foram submetidos a um “regime sustentável”, que conforma o seu
exercício em função de variáveis ambientais e sociais. Conforme Nota Técnica elaborada
pelo Núcleo Interdisciplinar de Meio Ambiente – NIMA, da PUC/Rio
“Desse modo, a Constituição de 1988 garante no artigo 5º, inciso, XXII, o
direito de propriedade, mas, logo em seguida (inciso XXIII), o condiciona ao
atendimento da sua função social. Os princípios da ordem econômica, que têm
“por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça
social”, demonstram que a defesa da propriedade privada está condicionada à
observância de sua função social aliada à defesa do meio ambiente.
É nesse sentido que deve ser compreendida a chamada função socioambiental
da propriedade instituída pela Constituição de 1988: a definição de um regime
de exploração sustentável da propriedade condicionada ao cumprimento de
sua função social, na qual se observa um forte componente ambiental. Desta
feita, a propriedade privada apenas passa a ser tutelada se e quando respeitados
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a saúde humana, as normas trabalhistas e os processos e funções ecológicas
essenciais. Isso implica dizer que aquele que descumpre a função social da
propriedade perde as garantias judiciais e extrajudiciais de proteção da posse
inerentes à propriedade, como a autotutela e as ações possessórias”76.

192.

Com isso, o proprietário é obrigado a conformar a utilização de sua

propriedade aos delineamentos da lei, que definirá os usos permitidos e os usos proibidos,
não tendo o proprietário liberdade total e irrestrita para lhe dar todos os usos que bem
entender e desejar. Como bem pontuado pelo e. STJ, em acórdão relatado pelo Ministro
Herman Benjamin:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. MATA ATLÂNTICA.
DECRETO 750/1993. LIMITAÇÃO ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO
QÜINQÜENAL. ART. 1.228, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO, DO
CÓDIGO CIVIL DE 2002.
[...]
7. Nos regimes jurídicos contemporâneos, os imóveis – rurais ou urbanos –
transportam finalidades múltiplas (privadas e públicas, inclusive
ecológicas), o que faz com que sua utilidade econômica não se esgote em
um único uso, no melhor uso e, muito menos, no mais lucrativo uso. A
ordem constitucional-legal brasileira não garante ao proprietário e ao
empresário o máximo retorno financeiro possível dos bens privados e das
atividades exercidas.
8. Exigências de sustentabilidade ecológica na ocupação e utilização de bens
econômicos privados não evidenciam apossamento, esvaziamento ou
injustificada intervenção pública. Prescrever que indivíduos cumpram certas
cautelas ambientais na exploração de seus pertences não é atitude
discriminatória, tampouco rompe com o princípio da isonomia, mormente
porque ninguém é confiscado do que não lhe cabe no título ou senhorio.
9. Se o proprietário ou possuidor sujeita-se à função social e à função
ecológica da propriedade, despropositado alegar perda indevida daquilo que,
no regime constitucional e legal vigente, nunca deteve, isto é, a possibilidade
de utilização completa, absoluta, ao estilo da terra arrasada, da coisa e de suas
virtudes naturais. Ao revés, quem assim proceder estará se apoderando
ilicitamente (uso nocivo ou anormal da propriedade) de atributos públicos do
patrimônio privado (serviços e processos ecológicos essenciais), que são "bem
de uso comum do povo", nos termos do art. 225, caput, da Constituição de
1988” (grifos nossos) - (STJ – REsp 1.109.778 – SC, Rel. Min. Herman
Benjamin, j. 10.11.2009)

193.

A partir das considerações acima pode-se concluir que a Lei da Mata

Atlântica é constitucional porquanto estabelece normas de utilização dos recursos naturais
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do bioma “dentro de condições que assegurem a preservação do meio ambiente”, nos
termos do art. 225, §4º, e respeitando os princípios gerais da atividade econômica, nos
termos do art. 170, III (função social da propriedade) e VI (defesa do meio ambiente). E
se ela é constitucional, o proprietário deve cumprir todas as suas disposições para
promover a “utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio
ambiente”, nos moldes do art. 186, II, e, assim, atender a função social da propriedade.

194.

Pois bem. Se não há dúvidas de que a Lei nº 11.428/2006 é constitucional (aí

incluídos os arts. 2º, parágrafo único; 5º e 17, que o Autor pede sejam “reinterpretados”)
e que o proprietário deve cumpri-la para que sua propriedade atenda a função social, não
há como sustentar afronta ao direito de propriedade quando da aplicação firme dos
dispositivos desta lei que impedem a consolidação do uso ilegal nas APPs localizadas na
Mata Atlântica.

195.

Ora, se são compatíveis com o direito de propriedade as normas que

restringem determinadas ocupações na Mata Atlântica, como poderiam ser incompatíveis
com o direito de propriedade as normas que simplesmente impedem que as ocupações
que não obedeceram essas restrições sejam regularizadas e mantidas? Logo, se a Lei da
Mata Atlântica não fere o direito de propriedade quando restringe intervenções no bioma,
com maior razão não fere o direito de propriedade quando impede a regularização das
intervenções indevidas.

196.

Se a Lei nº 11.428/2016 abrigasse artigos que ferissem o direito de

propriedade, eles deveriam ser declarados inconstitucionais – mas isso é tão infundado
que nem o Autor ousou requerê-lo nesta ADI. Preferiu propor uma “reinterpretação” da
norma para que lhe seja dado um sentido que ela não tem: o de tolerar intervenções ilegais
na Mata Atlântica.

197.

Não é porque a Lei da Vegetação Nativa de 2012 autoriza o uso consolidado

nas APPs que a Lei nº 11.428/2006 tem que ser reinterpretada para autorizar o uso
consolidado na Mata Atlântica. A lei especial não precisa se curvar à lei geral. Mais do
que isso, como já anotado, a lei especial prevalece sobre a lei geral, em caso de
incompatibilidade entre elas.
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198.

Como

já

reconhecido

nesta

manifestação,

o

STF

admitiu

a

constitucionalidade dos arts. 61-A e 61-B da Lei da Vegetação Nativa para manter os usos
consolidados nas APPs (ADI nº 4.902, Rel. Min. Luiz Fux, j. 28.02.2018). Mas esta Corte
não analisou e não se pronunciou, até porque não lhe foi requerido, sobre um ponto que
foge à regra geral: se a regularização e manutenção desse uso consolidado valeria para a
Mata Atlântica, no período compreendido entre 26.09.1990 e 22.07.2008, haja vista que
este bioma goza de lei especial que, de seu turno, nitidamente opõe-se ao uso consolidado
autorizado pela Lei nº 12.651/2012 - diferentemente de todos os demais biomas
brasileiros, que não contam com uma lei própria disciplinando o uso e a proteção dos seus
recursos naturais e, por esta razão, ficam integralmente submetidos às normas da Lei da
Vegetação Nativa, sem ressalvas, i.e, inclusive no que diz respeito à regularização dos
usos consolidados observados em suas APPs.

199.

Além disso, é importante notar que, nos termos do voto proferido pelo

Ministro Luiz Fux na ADI nº 4.902, o STF não aduziu que a regularização do uso
consolidado em APP seria essencial para assegurar o direito de propriedade, mas tão
somente reconheceu que a lei poderia adotar referida medida como política legislativa de
transição de uma lei para outra. Afirmar que a lei (no caso a Lei da Vegetação Nativa)
pode adotar o regime do uso consolidado, estabelecido como norma de transição, sem
ferir a Constituição é muito diferente de afirmar que a lei (no caso, a Lei da Mata
Atlântica) é obrigada a adotar o regime de uso consolidado sob pena de incorrer em
inconstitucionalidade. O STF fez a primeira afirmação, mas não fez a segunda, até porque
sequer adentrou nesse mérito.

200.

Disso tudo se conclui que a interpretação que o Autor pede seja dada por esse

egrégio STF ao conjunto normativo composto 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 não se faz
necessária para garantir o direito de propriedade, mas sim para atender a uma
conveniência de proprietários que no passado utilizaram sua propriedade como bem
quiseram e desrespeitando as regras especiais de proteção do bioma Mata Atlântica, e que
agora desejam ter suas atividades regularizadas e continuadas.
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VI.2 – Não violação à segurança jurídica:

201.

A segurança jurídica é um princípio de grande valor, por propugnar pela

estabilidade das relações jurídicas e pela previsibilidade do direito e das decisões estatais
que aplicam o direito ao caso concreto. Por isso a Constituição Federal e as normas
infraconstitucionais dispõem de vários mecanismos para assegurá-la. Mas nem por isso a
segurança jurídica pode ser invocada, como faz o Autor, para, em nome da estabilidade,
alterar dramaticamente entendimento há muito consolidado para justificar a manutenção
de toda e qualquer atividade ilegal que perdure no tempo no bioma Mata Atlântica.

202.

Sobre a segurança jurídica, José Afonso da Silva leciona que se trata de uma

importante condição associada a “relativa certeza de que os indivíduos têm de que as
relações realizadas sob o império de uma norma devem perdurar ainda quando tal norma
seja substituída”77. E lembra que o art. 5º, XXXVI da Constituição, visando solucionar a
colisão de normas no tempo e resguardar as situações subjetivas constituídas sob o
império da lei velha, dispõe que “a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico
perfeito e a coisa julgada”78.
203.

Mas a segurança jurídica não existe apenas para proteger os administrados

frente às modificações do ordenamento jurídico. Ela também se destina a protegê-los da
eternização dos litígios potenciais e de comportamentos imprevisíveis e oscilantes por
parte do Estado.
204.

Para assegurar a segurança jurídica em tais situações, o ordenamento

disponibiliza diversos institutos jurídicos, conforme lembrado por Maria Sylvia Zanella
di Pietro: “(i) as regras sobre prescrição, decadência e preclusão; (ii) as que fixam prazo
para a propositura de recursos nas esferas administrativa e judicial, bem como para que
sejam adotadas providências, em especial a tomada de decisão; (iii) as que fixam prazo
para que sejam revistos os atos administrativos; (iv) a que prevê a súmula vinculante, cujo
objetivo, expresso no § 1º do art. 103-A da CF, é o de afastar controvérsias que gerem
“grave insegurança jurídica e relevante multiplicação de processos sobre questão
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Curso de Direito Constitucional Positivo. 27 ed. São Paulo: Malheiros, 2006, p. 433.
Ob.cit., p. 434.
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idêntica”; (v) a que prevê o incidente de resolução de demandas repetitivas, que também
tem o objetivo expresso no art. 976, inciso II, do Código de Processo Civil (CPC) de
proteger a isonomia e a segurança jurídica.”79
205.

Em suma, busca-se, com a segurança jurídica, “minorar os efeitos

traumáticos” de novas disposições legais sobre as situações já constituídas ou em curso80
(p.ex. fazendo a lei nova respeitar o direito adquirido sob a égide da lei antiga); eliminar
o estado de potencial modificação que pesa sobre as relações jurídicas81 (p.ex.
estabilizando, por meio da decadência e da prescrição, situações, atos e omissões
praticados no passado, que não foram questionados dentro do período estabelecido pela
lei para eventuais questionamentos); e garantir a previsibilidade dos julgamentos e da
aplicação concreta das leis (p.ex., editando o STF súmulas vinculantes, que levam os
órgãos do Poder Judiciário e da administração pública direta e indireta federal, estadual e
municipal, a aplicação as mesmas soluções jurídicas para situações idênticas ou
semelhantes).
206.

O Autor alega que impedir a continuidade e a regularização das ocupações

ilegais nas APPs da Mata Atlântica atentaria contra a segurança jurídica. Como se a
segurança jurídica estivesse a serviço de quem deliberadamente cometeu crime ambiental
e desmatou vegetação nativa sem autorização dos órgãos competentes (de forma ilícita,
portanto), passando por cima de normas proibitivas de caráter específico (as normas de
proteção da Mata Atlântica: Decreto nº 99.547/1990; Decreto nº 750/1993 e Lei nº
11.428/2006), todas elas revestidas de suficiente clareza sobre as vedações e condições
para as intervenções no bioma.
207.

É tão nítido que proibir a continuidade de usos nocivos da propriedade e

prejudiciais ao meio ambiente, especialmente no caso da Mata Atlântica, não atenta
contra a segurança jurídica que o STF recentemente sedimentou o entendimento de
que a ação para a reparação do dano ambiental é imprescritível, dado que a
segurança jurídica, que beneficia o autor do dano ambiental, não justifica a
79

O STJ e o princípio da segurança jurídica. Disponível em https://m.migalhas.com.br/depeso/302189/ostj-e-o-principio-da-seguranca-juridica. Acesso em 25.06.2020.
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MELLO, Celso Antonio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 33 ed. São Paulo: Malheiros,
2016, p. 90.
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VALIM, Rafael Ramires Araujo. O princípio da segurança jurídica no Direito Administrativo. Revista
argentina del régimen de la administración pública. Buenos Aires, v. 386, 2010, p. 99.
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perpetuação da lesão ao meio ambiente, que viola um direito fundamental
indisponível:
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 999.
CONSTITUCIONAL.
DANO
AMBIENTAL.
REPARAÇÃO.
IMPRESCRITIBILIDADE.
1. Debate-se nestes autos se deve prevalecer o princípio da segurança jurídica,
que beneficia o autor do dano ambiental diante da inércia do Poder Público;
ou se devem prevalecer os princípios constitucionais de proteção, preservação
e reparação do meio ambiente, que beneficiam toda a coletividade.
2. Em nosso ordenamento jurídico, a regra é a prescrição da pretensão
reparatória. A imprescritibilidade, por sua vez, é exceção. Depende, portanto,
de fatores externos, que o ordenamento jurídico reputa inderrogáveis pelo
tempo.
3. Embora a Constituição e as leis ordinárias não disponham acerca do prazo
prescricional para a reparação de danos civis ambientais, sendo regra a
estipulação de prazo para pretensão ressarcitória, a tutela constitucional a
determinados valores impõe o reconhecimento de pretensões
imprescritíveis.
4. O meio ambiente deve ser considerado patrimônio comum de toda
humanidade, para a garantia de sua integral proteção, especialmente em
relação às gerações futuras. Todas as condutas do Poder Público estatal devem
ser direcionadas no sentido de integral proteção legislativa interna e de adesão
aos pactos e tratados internacionais protetivos desse direito humano
fundamental de 3ª geração, para evitar prejuízo da coletividade em face de
uma afetação de certo bem (recurso natural) a uma finalidade individual.
5. A reparação do dano ao meio ambiente é direito fundamental
indisponível, sendo imperativo o reconhecimento da imprescritibilidade
no que toca à recomposição dos danos ambientais.
6. [...] Afirmação de tese segundo a qual É imprescritível a pretensão de
reparação civil de dano ambiental.” (grifamos) - (STF – Rext 654.833/AC,
Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 20.04.2020)

208.

Ora, se fosse imperioso manter as ocupações ilegais e danosas ao meio

ambiente para assegurar a segurança jurídica, o STF não teria decidido, em sede de
repercussão geral, que as ações para reparação do dano ambiental são imprescritíveis.

209.

O acolhimento do pedido do Autor, portanto, levaria o STF a um

contrassenso, consistente em decidir, de um lado, que, causado o dano ambiental, a sua
reparação pode ser exigida em juízo sem limitação de prazo (para todo o sempre) mesmo
que isso represente alguma instabilidade para o infrator, e, por outro lado, decidir que
não deveriam ser recuperadas áreas de Mata Atlântica ilegalmente ocupadas.
210.

Com efeito, o STF afastou a inconstitucionalidade dos arts. 61-A e 61-B da

Lei da Vegetação Nativa de 2012, demonstrando estar de acordo com o direcionamento
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da lei no sentido de autorizar a manutenção dos usos consolidados em APPs. Assim o fez
por entender que a lei pode, se assim o desejar, anistiar e regularizar usos ilegais por uma
questão de política legislativa, em período de transição. Todavia, não se pode extrair dessa
decisão o sentido ampliativo que deseja o Autor. O STF admite que a lei autorize a
continuidade dos usos consolidados mas não exige que ela o faça. E entre tolerar e exigir
há uma grande distância. Se a Lei da Vegetação Nativa, por exemplo, nada estabelecesse
sobre os usos consolidados em APP ou se até mesmo os proibisse, não padeceria de
nenhuma inconstitucionalidade neste ponto. Entendimento contrário redundaria em uma
premissa juridicamente insustentável: o de que a segurança jurídica atribuiria ao ocupante
ilegal um verdadeiro “direito implícito de permanência”. Naturalmente que a segurança
jurídica não se presta a esse papel. Portanto, somente com previsão expressa e não
conflitante com outro diploma legal é que o ocupante ilegal pode manter a atividade na
área e regularizá-la. A Lei da Vegetação Nativa de 2012 contém previsão expressa nesse
sentido com relação às ocupações consolidadas em APPs; mas esta previsão conflita com
a Lei da Mata Atlântica, consoante já demonstrado no tópico V.1. (e subtópicos V.1.1 e
V.1.2), motivo pelo qual ela não pode ser aplicada a este bioma especificamente.

VII – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE CONCESSÃO DE MEDIDA
CAUTELAR

211.

A presunção de validade dos atos estatais torna excepcional a concessão de

medidas cautelares em controle concentrado de constitucionalidade, que só podem ser
deferidas quando (i.) for plausível a tese constitucional sustentada pelo autor da demanda
e (ii.) houver evidente prejuízo decorrente do retardamento da decisão postulada
(periculum in mora).

212.

O periculum in mora fica descaracterizado, no entanto, quando o ajuizamento

da ação direta ocorre depois de transcorrido longo tempo da edição do ato normativo
combativo. Na lição do Ministro Luís Roberto Barroso:

“A Constituição prevê expressamente a possibilidade de pedido cautelar nas
ações diretas de inconstitucionalidade. Trata-se de providência de caráter
excepcional, como ensina a melhor doutrina, à vista da presunção de validade
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dos atos estatais, inclusive os normativos. (...) A jurisprudência estabeleceu,
de longa data, os requisitos a serem satisfeitos para a concessão da medida
cautelar em ação direta: a) a plausibilidade jurídica da tese exposta (fumus
boni iuris); b) a possibilidade de prejuízo decorrente do retardamento da
decisão postulada (periculum in mora) (...). O tardio ajuizamento da ação
direta, quando já decorrido lapso temporal considerável desde a edição do ato
normativo impugnado, normalmente irá desautorizar o reconhecimento de
periculum in mora, inviabilizando a concessão de medida cautelar”82.

213.

De acordo com a solida jurisprudência desse Supremo Tribunal, o tempo

decorrido entre a edição do ato normativo questionado e a propositura da ação direta de
inconstitucionalidade conjuram o periculum in mora, impedindo a concessão da medida
cautelar. Confira, por exemplo:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA
CAUTELAR. CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE SANTA CATARINA.
IMPUGNAÇÃO AO ART. 14, II, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL E AO
INTEIRO TEOR DA LEI ESTADUAL
DISCIPLINADORA Nº 1.178/94. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART.
37, II, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NORMAS QUE
INSTITUEM A PARTICIPAÇÃO OBRIGATÓRIA DE 1 (UM)
REPRESENTANTE DOS EMPREGADOS, POR ELES INDICADO,
MEDIANTE
PROCESSO
ELETIVO,
NO
CONSELHO
DE
ADMINISTRAÇÃO E NA DIRETORIA DAS EMPRESAS PÚBLICAS,
SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA E SUAS SUBSIDIÁRIAS.
NORMA ESTATUTÁRIA. COMPETÊNCIA DO ESTADO, ENQUANTO
ESTADO-ACIONISTA. INOCORRÊNCIA DE PRECEITO QUE
CONFLITE COM O ORDENAMENTO FEDERAL VIGENTE.
INSTRUMENTO DE GESTÃO DEMOCRÁTICA. EXERCÍCIO DO
DIREITO ASSEGURADO PELO ART. 7º, XI, DA
CRFB/88. LONGO PERÍODO DE VIGÊNCIA DAS NORMAS
IMPUGNADAS. AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA. MEDIDA
CAUTELAR JULGADA IMPROCEDENTE.
(ADI-MC 1229/SC – Relator do Acórdão: Min. Luiz Fux. Pleno. Dj
11.03.2013).

214.

No caso dos autos, a falta de plausibilidade do pedido já foi demonstrada nos

tópicos anteriores desta manifestação. Em primeiro lugar, a ação direta de
inconstitucionalidade não tem cabimento, afinal, a controvérsia está circunscrita a
conflito de normas infraconstitucionais. Além disso, pelas regras de resolução de conflito
de normas, é óbvio que o regime especial da Mata Atlântica prevalece sobre as regras
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BARROSO, Luís Roberto. O controle de constitucionalidade no direito brasileiro: exposição sistemática
da doutrina e análise crítica da jurisprudência. 8ª edição. São Paulo: Saraiva Educação, 2019.
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gerais de proteção da vegetação nativa contidas na Lei nº 12.651/2012. Por fim, a
interpretação que obriga a recuperação das áreas desmatadas está em plena consonância
com o direito constitucional de propriedade e o princípio da segurança jurídica.

215.

Já a ausência de periculum in mora resta evidenciada ao se considerar o

momento em que a presente ação direta de inconstitucionalidade foi ajuizada pelo Autor.

216.

Em primeiro lugar, a ação busca a revogação de parte de um regime jurídico

de especial proteção do bioma Mata Atlântica que vige desde 1990 e que inadmite a
consolidação do desmatamento ilegal. Além disso, a Lei da Mata Atlântica,
especificamente considerada, está em pleno vigor há cerca de quatorze anos, e há cerca
de três anos o próprio Ministério do Meio Ambiente, por meio do Despacho nº
64773/2017-MMA, pacificou entendimento sobre a prevalência do regime especial
da Mata Atlântica sobre os artigos 61-A e 61-B da Lei da Vegetação Nativa.
217.

Não pode o Poder Executivo Federal subitamente voltar atrás em seu próprio

entendimento e solicitar ao Supremo Tribunal Federal a suspenção cautelar de um regime
jurídico instaurado há décadas.
218.

A absoluta ausência de qualquer urgência no pedido autoral fica ainda mais

clara ao se considerar que o resultado que busca conseguir pela via judicial foi objeto do
Despacho 4.410 do Ministério do Meio Ambiente, que foi revogado menos de dois
meses após sua publicação no Diário Oficial da União. Se houvesse periculum in mora,
jamais tal Despacho poderia ter sido revogado – quanto menos, de forma tão célere.
219.

Por isso, é patente a ausência de periculum in mora, o que impede a concessão

da medida cautelar pleiteada.

VIII – REQUERIMENTOS

220.

Diante do exposto, a Fundação SOS Pró-Mata Atlântica, o WWF-Brasil,

o Instituto Socioambiental – ISA, a Rede de Organizações Não Governamentais da
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Mata Atlântica – RMA, a Associação Mineira de Defesa do Ambiente –AMDA e a
Associação de Preservação do Meio Ambiente e da Vida – Apremavi requerem:
a. Sua admissão no feito na qualidade de Amici Curiae;
b. O recebimento das contribuições ora trazidas e outras que possam
surgir no curso do processo;
c. O deferimento de sua participação, inclusive para fins de sustentação
oral na Sessão de Julgamento;
d. Para

facilitar

as

intimações,

que

sejam

realizadas,

concomitantemente, em nome dos seguintes advogados e
advogadas:
(i) Erika Bechara (erika@sbsa.com.br), OAB/SP 131.603,
com endereço profissional na Avenida 9 de Julho, 4.865, cj.
81, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo;
(ii) Rafael

Giovanelli

(rafaelgiovanelli@wwf.org.br),

OAB/SP nº 311.597, com endereço profissional na CLS
Quadra 114, Bloco D, Loja 35, Asa Sul, na cidade de
Brasília, Distrito Federal;
(iii) Mauricio Guetta (mauricioguetta@socioambiental.org),
OAB/DF nº 61.111, com endereço profissional na CLN
Quadra 210, Bloco C, sala 112, Asa Norte, Brasília, Distrito
Federal; e
(iv) Lígia Vial (ligia@amda.org.br), OAB/MG nº 148.009,
com endereço profissional na Rua Antares, nº 100, na
cidade de Belo Horizonte, estado de Minas Gerais.

221.

Além disso, pelas razões apresentadas acima, sugere-se a esse Supremo

Tribunal, preliminarmente, o não conhecimento da ADI nº 6.446; caso eventualmente
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seja conhecida, o que se admite ad cautelam, sugere-se, no mérito, o indeferimento da
medida cautelar pleiteada e a improcedência do pedido.

Termos em que,
Pedem deferimento.

Brasília, 28 de julho de 2020.
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