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Nota Técnica sobre função socioambiental da propriedade privada no contexto da Lei da Mata
Atlântica e do Código Florestal
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Em 06/04/2020, foi publicado o Despacho 4.410/2020, do Ministro do Meio Ambiente que,
ao aprovar o Parecer 00115/2019/DECOR/CGU/AGU, emitido pela Advocacia Geral da União,
enuncia uma mudança significativa de orientação do Ministério do Meio Ambiente, revogando o
Despacho 64773/2017-MMA, que estabelecia o entendimento de que prevalecem as disposições
contidas na Lei Federal 11.428/2006 (Lei da Mata Atlântica) para áreas de preservação permanente
existentes em regiões de incidência de Mata Atlântica em detrimento da Lei Federal 12.651/2012
(Código Florestal).
O afastamento da Lei da Mata Atlântica em favor de normas menos protetivas contidas no
Código Florestal deflagrou o ajuizamento de ação civil pública (processo n.º 1026950-
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48.2020.4.01.3400) pelo Ministério Público Federal, Fundação SOS Pró-Mata Atlântica (SOS Mata
Atlântica) e Associação Brasileira dos membros do Ministério Público de Meio Ambiente
(ABRAMPA), requerendo a nulidade do referido Despacho 4.410/2020, bem como que a União se
abstenha de emitir qualquer outro “ato normativo” que negue a preponderância da legislação
especial da Mata Atlântica sobre a Lei Federal 12.651/2012.
A repercussão negativa da medida governamental entre ambientalistas, acadêmicos e
defensores da proteção ambiental em geral levou, em 03/06/2020, à revogação do Despacho
4.410/2020 pelo Ministro do Meio Ambiente e à adoção de outra estratégia para tentar fazer
prevalecer o descabido entendimento de prevalência da lei geral (Código Florestal), menos
restritiva, em detrimento da lei especial (Lei da Mata Atlântica), mais restritiva.
A despeito da referida revogação, o Presidente da República, paralelamente, ajuizou ação
direta de inconstitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal (ADI 6.446-DF), pleiteando a
declaração de validade do Despacho 4.410/2020 (revogado), bem como a decretação de
inconstitucionalidade de interpretação que impeça a aplicação do regime jurídico de áreas rurais
consolidadas, previsto no Código Florestal, também para áreas de preservação permanente situadas
no bioma Mata Atlântica.
Um dos argumentos utilizados na ADI 6.446-DF para justificar a aplicação do Código
Florestal foi o de que a legislação ambiental deve ser interpretada à luz do feixe de direitos
reconhecidos pela Constituição de 1988, lembrando que o desenvolvimento econômico e a proteção
ambiental devem andar juntos, na medida em que tanto a defesa do meio ambiente, como a
propriedade privada consubstanciam princípios da ordem econômica.1

1

Artigo 170 da Constituição de 1988: “A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre
iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes
princípios: I - soberania nacional; II - propriedade privada; III - função social da propriedade; IV - livre concorrência; V
- defesa do consumidor; VI - defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto
ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação; VII - redução das desigualdades
regionais e sociais; VIII - busca do pleno emprego; IX - tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte
constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sua sede e administração no País”.
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Ocorre que o reconhecimento da dignidade da pessoa humana como fundamento da
República Federativa do Brasil na Constituição de 19882 acarretou uma despatrimonialização do
Direito, na medida em que valores extrapatrimoniais passaram a ser tutelados em detrimento de
valores meramente pecuniários.
Nesse contexto, a Constituição de 1988 elevou, no artigo 225, ao status de direito humano
fundamental o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, cabendo ao Poder Público e à
coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo, tendo em vista sua essencialidade para o bem-estar
e a qualidade de vida das presentes e futuras gerações. O direito à qualidade do meio ambiente,
entendido como macrobem, configura, pois, direito de 3ª geração – ou dimensão –, dotado das
características de transindividualidade, indisponibilidade e indivisibilidade, sendo, desse modo,
distinto dos recursos ambientais em sentido estrito (ou microbens ambientais, tais como ar, água,
flora, fauna etc.).3
Tal concepção holística de meio ambiente já estava prevista na Política Nacional do Meio
Ambiente (Lei 6.938/1981), na qual o meio ambiente deixa de ser protegido, de forma restrita ou
isolada, a partir de seus ‘microbens’ (fauna, flora, água, solo etc.). Passa-se a reconhecer seu caráter
sistêmico de ‘macrobem’, na medida em que as partes são resguardadas a partir do meio ambiente
como um todo, este em si mesmo bem jurídico, dotado de tutela jurídica.4
O meio ambiente, de acordo com o conceito previsto no artigo 3º, inciso I, da Lei
6.938/1981, consiste no “conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física,
química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas” (grifamos).

2

Artigo 1º da Constituição de 1988: “A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e
Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: (...) III - a
dignidade da pessoa humana”.
3

Artigo 225 da Constituição de 1988: “Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso
comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendêlo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações”.
4

BENJAMIN, Antonio Herman de V. e. Introdução ao Direito Ambiental Brasileiro. Revista de Direito Ambiental. v. 4.
n. 14, abr./jun. 1999, p. 52; MOREIRA, Danielle de Andrade. O direito a cidades sustentáveis. Revista de Direito da
Cidade, v. 2, 2006, p. 183; e MOREIRA, Danielle de Andrade e OLIVEIRA. Daniela Marques de Carvalho de. Direito
das futuras gerações e meio ambiente: utopia ou distopia? Revista de Direitos Difusos. v. 72, n. 2, jul./dez. 2019, p. 72.
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A partir de tal perspectiva sistêmica, o meio ambiente não se limita mais à mera soma de
seus elementos corpóreos para, em seu lugar, constituir uma teia em que ocorrem interferências
recíprocas entre os diversos elementos configurando uma relação de interdependência entre seus
componentes. Cuida-se, desse modo, de uma entidade dinâmica, cujo complexo de interações
proporciona e mantém a vida, em todas as suas formas.5
Por tal motivo, é necessário considerar que a proteção dos bens ambientais em si (fauna,
flora, água etc.) constitui fundamento indispensável ao equilíbrio do meio ambiente como bem
global incorpóreo, uma vez que os elementos corpóreos não devem ser vistos de maneira isolada,
mas, ao contrário, como partes integrantes de um todo complexo.6
No que tange à sua natureza jurídica, a Lei 6.938/1981 conferiu ao meio ambiente a
qualidade de “patrimônio público”,7 do que se deduz que seu domínio não pertence ao Estado, mas,
ao contrário, está à disposição de toda a coletividade,8 característica que será reforçada pelo texto
constitucional de 1988, ao conceber o meio ambiente como bem de uso comum do povo.9

5

LEITE, José Rubens Morato e MOREIRA, Danielle de Andrade. Sociedade de risco, danos ambientais
extrapatrimonais (morais) e a jurisprudência brasileira. Revista OABRJ, Rio de Janeiro. v. 26, n. 1, jan./jun. 2010, p. 113.
6

MIRRA, Álvaro Luiz Valery. Ação civil pública e reparação do dano ao meio ambiente. 2ª ed. atual. São Paulo:
Juarez de Oliveira, 2004, p. 13-15.
7

Artigo 2º da Lei 6.938/1981: “A Política Nacional do Meio Ambiente tem por objetivo a preservação, melhoria e
recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, visando assegurar, no País, condições ao desenvolvimento
socioeconômico, aos interesses da segurança nacional e à proteção da dignidade da vida humana, atendidos os seguintes
princípios: (...) I – ação governamental na manutenção do equilíbrio ecológico, considerando o meio ambiente como um
patrimônio público a ser necessariamente assegurado e protegido, tendo em vista o uso coletivo;”(grifamos).
8

Como consequências de sua natureza pública, podem-se citar as seguintes características do bem ambiente: (i)
indisponibilidade, já que o Estado e o particular não podem dispor do bem ambiental; (ii) inalienabilidade, sendo
proibido “vender” permissões para poluir, haja vista tratar-se de bem insuscetível de apropriação individual devido à sua
titularidade difusa e pulverizada; (iii) imprescritibilidade, qualidade resultante de sua titularidade difusa e
intergeracional, tendo em vista que até mesmo as gerações futuras são consagradas como beneficiárias do gozo ao
direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado (BENJAMIN, Antonio Herman de V. e. Função Ambiental.
BDJur, Brasília, DF, 1993, p. 81-82. Disponível em: http://bdjur.stj.jus.br/jspui/handle/2011/8754. Acesso em 12 Jun.
2012; BENJAMIN, Antonio Herman de V. e. Direito Constitucional Ambiental Brasileiro. In CANOTILHO, José
Joaquim Gomes, e LEITE, José Rubens Morato (orgs.). Direito Constitucional Ambiental Brasileiro. São Paulo:
Saraiva, 2007, p. 50-52. Disponível em: http://bdjur.stj.jus.br/jspui/bitstream/2011/31149. Acesso em 18 Out. 2016).
9

BENJAMIN, Antonio Herman de V. e. Função Ambiental. BDJur, Brasília, DF, 1993, p. 73-74. Disponível em:
http://bdjur.stj.jus.br/jspui/handle/2011/8754. Acesso em 12 Jun. 2012.
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O meio ambiente, visto como macrobem dotado de valor imaterial, é bem de uso comum,
consistindo em patrimônio de todos os cidadãos, o que se harmoniza perfeitamente com o fato de tal
complexo ambiental ser formado por microbens materiais (floresta, rio, mar, animal etc.) que podem
estar submetidos a dois regimes de titularidade distintos: o público, aqui entendido de propriedade
coletiva e o privado, devendo este último atender ao interesse público.10
Assim sendo, a qualidade ambiental, entendida como macrobem jurídico, é inapropriável,
indisponível e indivisível, somente podendo ser apropriados, com limites, certos recursos ambientais
(ou os “microbens”),11 circunstância que, no entanto, não poderá conduzir à exaustão ou destruição
da qualidade de tais recursos, já que, em tais casos, a qualidade de todo o ambiente estaria sendo
atingida.12
A constitucionalização do ambiente13 também estabelece um dever genérico de não
degradar, em oposição ao direito de explorar, inerente ao direito de propriedade. A instituição de tal
dever de não degradar acarreta a transformação definitiva do antigo regime de exploração plena e
praticamente incondicionada (o exercício do direito de propriedade apenas era limitado por regras
10

BENJAMIN, Antonio Herman de V. e. Função Ambiental. BDJur, Brasília, DF, 1993, p. 76-80. Disponível em:
http://bdjur.stj.jus.br/jspui/handle/2011/8754. Acesso em 12 Jun. 2012. No mesmo sentido ver: MIRRA, Álvaro Luiz
Valery. Ação civil pública e reparação do dano ao meio ambiente. 2ª ed. atual. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2004, p.
50, ao sintetizar a questão: “(...) ao proteger o meio ambiente, como bem incorpóreo, e os bens ambientais que o
compõem, sujeitando-os a regimes jurídicos específicos próprios dos bens de uso comum do povo e dos recursos
ambientais respectivamente, o sistema jurídico brasileiro concebeu, na sua generalidade, um regime que não apenas
permite uma verdadeira proteção da qualidade ambiental como também impede a aplicação ou a incidência, sobre os
mesmos elementos que integram o meio ambiente e os bens ambientais, de outros regimes eventualmente destruidores
ou degradadores, paralisando os efeitos perversos destes”.
11

A esse respeito, a título exemplificativo, lembre-se que a Constituição de 1988, em seu artigo 20, vedou a apropriação
privada de alguns microbens ambientais, como, por exemplo, a água e os recursos minerais.
12

STEIGLEDER, Annelise Monteiro. Responsabilidade Civil Ambiental: As dimensões do dano ambiental no direito
brasileiro. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2004, p. 103.
13

Tendo em vista que a proteção do meio ambiente – embora concentrada no artigo 225 da Constituição, a ele não se
restringe – se encontra em diversos dispositivos constitucionais (por exemplo: artigos 5°, XXII e XXIII, 20, II a VII, 21,
XIX, 22, IV, 23, VI e VII, 24, VI a VIII, 26, I, 170, VI, 184, § 2°, 186, II, e 200, VII e VIII), permeando o sentido de
diversos institutos e do próprio texto constitucional como um todo, tem-se afirmado que se operou a chamada
“Constitucionalização do Direito Ambiental” ou que teria se instaurado um “Estado de Direito Socioambiental”,
conforme esclarecem BENJAMIN, Antonio Herman de V. e. Direito Constitucional Ambiental Brasileiro. In
CANOTILHO, José Joaquim Gomes, e LEITE, José Rubens Morato (orgs.). Direito Constitucional Ambiental
Brasileiro. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 78-81. Disponível em: http://bdjur.stj.jus.br/jspui/bitstream/2011/31149. Acesso
em 18 Out. 2016; e MOREIRA, Danielle de Andrade e OLIVEIRA. Daniela Marques de Carvalho de. Direito das
futuras gerações e meio ambiente: utopia ou distopia? Revista de Direitos Difusos. v. 72, n. 2, jul./dez. 2019, p. 74-75.
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esparsas de política sanitária e de proteção da vizinhança) pelo regime de explorabilidade limitada e
condicionada pela fixação de regras claras e objetivas dispostas em lei que visem à manutenção dos
processos ecológicos.14
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.15 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.16
É nesse sentido que deve ser compreendida a chamada função socioambiental da
propriedade instituída pela Constituição de 1988:17 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 a saúde humana, as normas trabalhistas e os processos e funções ecológicas
14

BENJAMIN, Antonio Herman de V. e. Direito Constitucional Ambiental Brasileiro. In CANOTILHO, José Joaquim
Gomes, e LEITE, José Rubens Morato (orgs.). Direito Constitucional Ambiental Brasileiro. São Paulo: Saraiva, 2007, p.
15-16. Disponível em: http://bdjur.stj.jus.br/jspui/bitstream/2011/31149. Acesso em 18 Out. 2016.
15

Artigo 5º da Constituição de 1988: “Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se
aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à
segurança e à propriedade, nos termos seguintes: [...] XXII - é garantido o direito de propriedade; XXIII - a propriedade
atenderá a sua função social”.
16

Artigo 170 da Constituição de 1988: “A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre
iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes
princípios: [...] II - propriedade privada; III - função social da propriedade; [...] VI - defesa do meio ambiente, inclusive
mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de
elaboração e prestação”.
17

A função social da propriedade não é uma inovação trazida pelo texto constitucional de 1988, uma vez que já havia
sido prevista em outros regimes constitucionais, como nas Constituições de 1934, 1946 e 1967. Contudo, a introdução
constitucional de uma limitação de matiz ambiental à função social da propriedade remonta ao Constituinte de 1988.
(ALVES, Eliana Calmon. Aspectos Constitucionais do Direito da Propriedade Urbana. p. 1-3. Disponível em:
http://bdjur.stj.jus.br/jspui/bitstream/2011/8779. Acesso em 22 Abr. 2017). Antes disso, coube à Lei 4.504/1964
(Estatuto da Terra), em sede infraconstitucional, estabelecer, de forma vanguardista, os requisitos da função
socioambiental que devem ser concomitantemente atendidos pelo proprietário rural, conforme dispõe o artigo 2º, § 1º da
referida legislação: “É assegurada a todos a oportunidade de acesso à propriedade da terra, condicionada pela sua função
social, na forma prevista nesta Lei. § 1° A propriedade da terra desempenha integralmente a sua função social quando,
simultaneamente: a) favorece o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores que nela labutam, assim como de suas
famílias; b) mantém níveis satisfatórios de produtividade; c) assegura a conservação dos recursos naturais; d) observa
as disposições legais que regulam as justas relações de trabalho entre os que a possuem e a cultivem” (grifamos).
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essenciais.18 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.19 e 20
No caso de imóvel rural, a função social da propriedade é cumprida se atendidos
simultaneamente os requisitos previstos no artigo 186 da Constituição de 1988, a saber: (i)
aproveitamento racional e adequado; (ii) utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e
preservação do meio ambiente; (iii) observância das disposições que regulam as relações de
trabalho; e (iv) exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores. Caso
descumpridos tais deveres, haverá a dissolução da relação de propriedade pela desapropriação,
conforme dispõe o artigo 184 do texto constitucional.21
Os artigos 182 e 183 da Constituição de 1988, por sua vez, estabelecem a política de
desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público municipal, disciplinando que a propriedade
urbana cumpre a sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da
cidade expressas no Plano Diretor, que é o instrumento básico da política de desenvolvimento e
expansão urbana. A função social do proprietário de imóvel urbano consiste em utilizar o bem de
modo a contribuir para o desenvolvimento de uma vida social urbana produtiva e agradável.22

18

BENJAMIN, Antonio Herman de V. e. Direito Constitucional Ambiental Brasileiro. In CANOTILHO, José Joaquim
Gomes, e LEITE, José Rubens Morato (orgs.). Direito Constitucional Ambiental Brasileiro. São Paulo: Saraiva, 2007, p.
19. Disponível em: http://bdjur.stj.jus.br/jspui/bitstream/2011/31149. Acesso em 18 Out. 2016.
19

Artigo 1.210 do Código Civil: “O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de
esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado. § 1º O possuidor turbado, ou
esbulhado, poderá manter-se ou restituir-se por sua própria força, contanto que o faça logo; os atos de defesa, ou de
desforço, não podem ir além do indispensável à manutenção, ou restituição da posse. § 2º Não obsta à manutenção ou
reintegração na posse a alegação de propriedade, ou de outro direito sobre a coisa”.
20

Artigo 560 do Código de Processo Civil: “O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e
reintegrado em caso de esbulho”.
21

Artigo 184 da Constituição de 1988: “Compete à União desapropriar por interesse social, para fins de reforma agrária,
o imóvel rural que não esteja cumprindo sua função social, mediante prévia e justa indenização em títulos da dívida
agrária, com cláusula de preservação do valor real, resgatáveis no prazo de até vinte anos, a partir do segundo ano de sua
emissão, e cuja utilização será definida em lei”.
22

DERANI, Cristiane. A propriedade na Constituição de 1988 e o conteúdo da “função social”. Revista de Direito
Ambiental. v. 27, p. 64.
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Em caso de descumprimento da função social da propriedade urbana, pode o Poder Público
Municipal, obrigar, de acordo com o artigo 182, § 4º da Constituição de 1988,23 o proprietário de
solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, que realize seu adequado aproveitamento,
sob pena de estar sujeito à imposição das seguintes penalidades, de maneira sucessiva, a saber: (i)
parcelamento ou edificação compulsórios; (ii) imposto sobre a propriedade predial e territorial
urbana progressivo no tempo; e (iii) desapropriação com pagamento mediante títulos da dívida
pública de emissão previamente aprovada pelo Senado Federal, com prazo de resgate de até 10 (dez)
anos, em parcelas anuais, iguais e sucessivas, assegurados o valor real da indenização e os juros
legais.
Dessa forma, a propriedade já há tempos deixou de ter um caráter absoluto e intangível, na
medida em que o princípio da função social equivale a um ônus do proprietário que, ao cumprir um
conjunto de deveres e responsabilidades que permeiam a relação de propriedade, deve não apenas
extrair da terra benefícios para si, mas também concretizar fins de interesse social;24 sem que tal
ônus importe qualquer violação ou restrição ao pleno exercício do direito de propriedade, já que se
trata de elemento constitutivo do próprio direito.
Assim, a propriedade tem natureza de um direito-meio e não um direito-fim, na medida em
que não é garantida por si mesma, mas como instrumento de proteção de valores fundamentais. A
proteção da propriedade como direito fundamental depende do cumprimento, pelo proprietário, do
dever - igualmente fundamental - de atender à destinação social dos bens que lhe pertencem,
cumprindo a diretriz constitucional de funcionalização da propriedade privada.25
23

Artigo 182, § 4º da Constituição de 1988: “É facultado ao Poder Público municipal, mediante lei específica para área
incluída no plano diretor, exigir, nos termos da lei federal, do proprietário do solo urbano não edificado, subutilizado ou
não utilizado, que promova seu adequado aproveitamento, sob pena, sucessivamente, de: I - parcelamento ou edificação
compulsórios; II - imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana progressivo no tempo; III - desapropriação
com pagamento mediante títulos da dívida pública de emissão previamente aprovada pelo Senado Federal, com prazo de
resgate de até dez anos, em parcelas anuais, iguais e sucessivas, assegurados o valor real da indenização e os juros
legais”.
24

DERANI, Cristiane. A propriedade na Constituição de 1988 e o conteúdo da “função social”. Revista de Direito
Ambiental. v. 27, p. 60.
25

COMPARATO, Fabio Konder. Deveres e direitos fundamentais em matéria de propriedade. Revista CEJ, V. 1 n. 3
set./dez. 1997. Disponível em: https://www.cjf.jus.br/ojs2/index.php/revcej/article/viewArticle/123/166. Acesso em 01º
Jul. 2020.
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Na mesma perspectiva, confira-se a lição de Anderson Schreiber:26
Como se vê, a modificação é essencialmente de função, mas a inserção de
interesses sociais no elemento funcional gera, por via reflexa, uma remodelação da
estrutura do direito de propriedade. A propriedade passa a ser vista não mais como
direito absoluto ou “poder inviolável e sagrado” do proprietário, mas como situação
jurídica subjetiva complexa em que se inserem direitos, deveres, ônus, obrigações.
Esses deveres não equivalem àqueles de caráter negativo, considerados externos ao
domínio e impostos ao proprietário em nome do interesse público ou do poder
administrativo de polícia. São deveres de caráter também positivo atribuídos ao
titular do domínio como consequência do próprio direito de propriedade; sua
origem não se situa em um fator externo qualquer que justifique a limitação do
exercício do direito, mas, ao contrário, encontra sua gênese no interior do próprio
instituto, mais precisamente em seu elemento funcional.

Em matéria de obrigações ambientais a serem cumpridas pelo proprietário, pode-se citar, a
título exemplificativo, as disposições contidas na Política Nacional do Meio Ambiente (Lei
6.938/1981), na Lei de Crimes Ambientais (Lei 9.605/1998), no Sistema Nacional de Unidades de
Conservação da Natureza (Lei 9.985/2000), na Lei da Mata Atlântica (Lei 11.428/2006), no Código
Florestal (Lei 12.651/2012). A variedade de deveres ambientais a serem honrados pelo proprietário
autoriza, na visão de Guilherme Purvin,27 a invocação da chamada “dimensão ambiental da função
social da propriedade”, como previsto no artigo 1.228, § 1º do Código Civil.28
Em consonância com o dever constitucional – atribuído tanto ao Poder Público como à
coletividade – de defender e preservar o meio ambiente para as presentes e futuras gerações, passase a exigir, não apenas um comportamento negativo (“não poluir”), agregando a ele uma obrigação

26

SCHREIBER, Anderson. Função Social da Propriedade na Prática Jurisprudencial Brasileira. Disponível em:
http://schreiber.adv.br/downloads/funcao-social-da-propriedade-na-pratica-jurisprudencial-brasileira.pdf. Acesso em 01º
Jul. 2020.
27

FIGUEIREDO, Guilherme José Purvin de. A propriedade no Direito Ambiental. 4ª ed. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2010, p. 100.
28

Artigo 1.228, § 1º do Código Civil: “O direito de propriedade deve ser exercido em consonância com as suas
finalidades econômicas e sociais e de modo que sejam preservados, de conformidade com o estabelecido em lei especial,
a flora, a fauna, as belezas naturais, o equilíbrio ecológico e o patrimônio histórico e artístico, bem como evitada a
poluição do ar e das águas”.
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positiva de defender, preservar e, quando for o caso, reparar o meio ambiente, caracterizando a
função ambiental privada a que alude Herman Benjamin.29
As consequências do desrespeito à dimensão ambiental da função social da propriedade
podem ser muitas vezes trágicas, como destaca Guilherme Purvin:30
Desmoronamentos de morros em razão da ilegal retirada da cobertura vegetal
protetora têm provocado desastres em que as vidas de dezenas de pessoas são
ceifadas em decorrência de tempestades; depósitos clandestinos de resíduos
industriais e derramamento de efluentes cancerígenos no solo e em correntes d’água
por grandes indústrias químicas, por sua vez, a par de retirarem o conteúdo
econômico das propriedades privadas atingidas, são responsáveis por danos à saúde
da população, muitos deles letais.

Tendo em vista que a exploração econômica direta, a construção e ocupação irregulares em
áreas de preservação permanente e reserva legal são passíveis de provocar desastres ambientais de
graves proporções, a tutela de tais áreas é imprescindível para a manutenção de um meio ambiente
ecologicamente equilibrado. Cabe a essas áreas desempenhar a relevante função de proteger os solos
e o ecossistema florestal como um todo, de forma a evitar erosões e deslizamentos de terra, além de
sua essencialidade para a proteção dos recursos hídricos, preservação da biodiversidade, fertilidade
do solo, manutenção do microclima, dentre outros serviços ambientais.31
Vale ressaltar também que ainda que o desmatamento em desrespeito aos limites das áreas
de preservação permanente tenha sido realizado pelo antigo proprietário ou possuidor, o atual dono
ou posseiro se torna responsável pela recuperação da vegetação, como decorrência direta da função
ecológica da propriedade combinada com o dever constitucional de defender e preservar o meio
ambiente (artigos 186, II e 225, caput da Constituição de 1988).

29

BENJAMIN, Antonio Herman de V. e. Função Ambiental. BDJur, Brasília, DF, 1993, p. 55. Disponível em:
http://bdjur.stj.jus.br/jspui/handle/2011/8754. Acesso em 12 Jun. 2012.
30

FIGUEIREDO, Guilherme José Purvin de. A propriedade no Direito Ambiental. 4ª ed. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2010, p. 96.
31

SARLET, Ingo Wolfgang e FENSTERSEIFER, Thiago. Breves considerações sobre a proibição de retrocesso em
matéria ambiental à luz do atual cenário de flexibilização da legislação ecológica brasileira. In: 22° Congresso
Brasileiro de Direito Ambiental, 2017, São Paulo. Jurisprudência, ética e justiça ambiental no século XXI. São Paulo:
Instituto o Direito por um Planeta Verde, 2017. v. 1. p. 231.
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Na visão de Annelise Steigleder,32 a leitura conjunta de tais dispositivos legais institui uma
obrigação de fazer ao proprietário que, não apenas se vê impedido de destruir os recursos naturais,
mas também possui o dever de conservação do meio ambiente, considerado bem de uso comum do
povo. Tal dever de preservação está relacionado com a função social da propriedade, que integra o
conteúdo do direito de propriedade e, dessa forma, é transmitido ao novo adquirente do bem. Assim,
o dever de recuperar a área degradada possui natureza de obrigação propter rem, que adere ao
conteúdo do direito real de propriedade do qual é acessório.
Segura a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, como se vê do
julgado abaixo transcrito:
A simples manutenção de construção em área de preservação permanente "impede
sua regeneração, comportamento de que emerge obrigação propter rem de restaurar
na sua plenitude e indenizar o meio ambiente degradado e terceiros afetados, sob o
regime de responsabilidade civil objetiva" (REsp 1.454.281/MG, Rel. Min. Herman
Benjamin, Segunda Turma, DJe 9/9/2016).

Por se tratar de sólida orientação no Superior Tribunal de Justiça, a matéria integra duas das
teses consolidadas sobre direito ambiental:33

Não há direito adquirido a poluir ou degradar o meio ambiente, não existindo
permissão ao proprietário ou posseiro para a continuidade de práticas vedadas pelo
legislador.

A obrigação de recuperar a degradação ambiental é do titular da propriedade
do imóvel, mesmo que não tenha contribuído para a deflagração do dano, tendo em
conta sua natureza propter rem.

Interessante notar também que a discussão que poderia haver durante a vigência da Lei
4.771/1965 (antigo Código Florestal) sobre a questão da responsabilidade do novo adquirente caiu

32

STEIGLEDER, Annelise Monteiro. Responsabilidade Civil Ambiental: As dimensões do dano ambiental no direito
brasileiro. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2004, p. 229-230.
33

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Jurisprudência em teses. Edição 30: Direito Ambiental. Disponível em:
https://scon.stj.jus.br/SCON/jt/toc.jsp?edicao=EDI%C7%C3O%20N.%2030:%20DIREITO%20AMBIENTAL. Acesso
em 30 Jun. 2020.
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por terra em função da redação explicita da Lei 12.651/2012 (novo Código Florestal), que passou a
afirmar explicitamente essa condição, como se vê de seu artigo 2º, § 2º:
Art. 2º As florestas existentes no território nacional e as demais formas de
vegetação nativa, reconhecidas de utilidade às terras que revestem, são bens de
interesse comum a todos os habitantes do País, exercendo-se os direitos de
propriedade com as limitações que a legislação em geral e especialmente esta Lei
estabelecem.
(...)
§ 2º As obrigações previstas nesta Lei têm natureza real e são transmitidas ao
sucessor, de qualquer natureza, no caso de transferência de domínio ou posse do
imóvel rural.

A propósito, o Código Florestal, conforme disposto no artigo 1-A da Lei 12.651/2012,34 é a
lei que estabelece normas gerais sobre a proteção das florestas e demais formas de vegetação,
prevendo também regras de proteção e utilização da vegetação localizada em áreas de preservação
permanente. Por se tratar de uma lei geral, ela incide sobre todos os biomas, inclusive sobre a Mata
Atlântica.35
A Lei da Mata Atlântica (Lei 11.428/2006), por sua vez, é uma lei especial, aplicável
apenas sobre este bioma, que traz regras protetivas para a região da Mata Atlântica em consonância
com a tutela constitucional36 de que goza. Por essa razão, esse quadro normativo mais protetivo deve

34

Artigo 1-A da Lei 12.651/2012: “Esta Lei estabelece normas gerais sobre a proteção da vegetação, áreas de
Preservação Permanente e as áreas de Reserva Legal; a exploração florestal, o suprimento de matéria-prima florestal, o
controle da origem dos produtos florestais e o controle e prevenção dos incêndios florestais, e prevê instrumentos
econômicos e financeiros para o alcance de seus objetivos”.
35

BECHARA, Erika. Reflexões sobre a não incidência do regime de uso consolidado da Área de Preservação
Permanente
(APP)
no
Bioma
Mata
Atlântica.
Migalhas.
30
Abr.
2020.
Disponível
em:
https://www.migalhas.com.br/depeso/325851/reflexoes-sobre-a-nao-incidencia-do-regime-de-uso-consolidado-da-areade-preservacao-permanente-app-no-bioma-mata-atlantica. Acesso em 22 Jun. 2020.
36

Artigo 225, § 4º da Constituição de 1988: “A Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o
Pantanal Mato-Grossense e a Zona Costeira são patrimônio nacional, e sua utilização far-se-á, na forma da lei, dentro de
condições que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais”.
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prevalecer em relação às regras gerais da lei florestal de 2012 que disciplinam consolidações de
ocupações irregulares de área de preservação permanente.37
Assim, o bioma Mata Atlântica é regido pela Lei 11.428/2006 (Lei da Mata Atlântica),
aplicando-se subsidiariamente a legislação geral de proteção do meio ambiente, como a Lei
12.651/2012 (Código Florestal), naquilo que não confrontar com as regras contidas naquela lei
especial, na medida em que “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”.38
Além disso, as restrições ao corte raso e à exploração econômica direta previstas na Lei da
Mata Atlântica se justificam plenamente em razão da função socioambiental da propriedade, ainda
mais por se tratar de região já extremamente degradada ao longo dos séculos.
Nesse sentido, o texto constitucional é bastante claro ao afirmar que a utilização da Mata
Atlântica e de outros biomas igualmente considerados patrimônio nacional deve ser feita “na forma
da lei, dentro de condições que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso
dos recursos naturais” (grifamos). Assim, a utilização do bioma Mata Atlântica deve se dar em
consonância com diploma legal que regula o uso e a proteção da vegetação inserida naquela região
específica, ou seja, a Lei 11.428/2006.
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.

37

FELDMAN, Fabio, ARAUJO, Sueli e GIOVANELLI, Rafael. Ação direta para passar a “boiada”. Jota. 10 Jun.
2020. Disponível em: https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/acao-direta-para-passar-a-boiada-10062020.
Acesso em 10 Jun. 2020.
38

ANTUNES, Paulo de Bessa. Lei da Mata Atlântica ou Lei nº 12.651/2012? Gen Jurídico. 28 Mai. 2020. Disponível
em: https://genjuridico.jusbrasil.com.br/artigos/844579523/lei-da-mata-atlantica-ou-lei-n- 12651-2012. Acesso em 30
Jun. 2020.
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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 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.
Não é demais frisar que o texto constitucional apenas tutela juridicamente a propriedade
privada se cumprida a sua função socioambiental, que comporta “elemento essencial definidor do
próprio direito subjetivo”.39 O componente ambiental de tal ônus atribuído ao proprietário, embora
previsto no texto constitucional,40 é definido pela legislação infraconstitucional, como, por exemplo,
a lei florestal (Lei 12.651/2012) que estabelece as áreas de preservação permanente e a reserva legal
como limites (não-indenizáveis) ao exercício do imóvel.41 Na mesma linha devem ser entendidas as
restrições ao corte raso e demais regras de supressão de vegetação em mata atlântica:
consubstanciam deveres do proprietário de imóvel situado no bioma Mata Atlântica inerentes ao
conteúdo socioambiental da propriedade.

39

BENJAMIN, Antonio Herman de V e. Reflexões sobre a hipertrofia do direito de propriedade na tutela da reserva
legal e das áreas de preservação permanente. Disponível em: https://core.ac.uk/download/pdf/79071835.pdf. Acesso
em 29 Jun. 2020.
40

Artigo 186 da Constituição de 1988: “A função social é cumprida quando a propriedade rural atende,
simultaneamente, segundo critérios e graus de exigência estabelecidos em lei, aos seguintes requisitos: (...) II - utilização
adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente”.
41

BENJAMIN, Antonio Herman de V e. Reflexões sobre a hipertrofia do direito de propriedade na tutela da reserva
legal e das áreas de preservação permanente. Disponível em: https://core.ac.uk/download/pdf/79071835.pdf. Acesso
em 29 Jun. 2020.
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