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Resumo: Por meio de uma pesquisa interdisciplinar, voltada para as Áreas de Preservação 

Permanente, este trabalho teve como objetivo propor um diálogo entre Direito e meio 

ambiente, analisando a constitucionalidade do Código Florestal (Lei nº 12.651∕12) e as 

repercussões ambientais. Como tal, esta investigação constituiu um subprojeto de uma 

pesquisa interdisciplinar em rede, composta por doze subprojetos desenvolvidos por 

pesquisadores e alunos de cursos de mestrado e de graduação de duas universidades e um 

instituto federal. Para desenvolvê-la, realizou-se uma pesquisa bibliográfica em livros, artigos, 

material virtual e na própria legislação. O estudo dividiu-se em três etapas: a primeira abordou 

um recorte histórico do Código Florestal/2012, desde sua criação até a promulgação; a 

segunda abarcou as definições e análises das Áreas de Preservação Permanente na nova lei, 

abrangendo, inclusive, sua importância ambiental; e, por fim, um estudo sobre o controle de 

constitucionalidade da Lei por meio de Ações Declaratórias de Inconstitucionalidade, 

abordando de forma sucinta sua possível inconstitucionalidade em razão do retrocesso 

ambiental que provoca. Os principais resultados apontam que o Código Florestal é bastante 

criticado, uma vez que, entre outros aspectos, sua redação afronta o artigo 225 da Constituição 

Federal, que diz que todos temos direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, sendo 

o nosso dever e do poder público defende-lo e preservá-lo para as futuras gerações. Os 

impactos basais desse Código estão na diminuição das matas ciliares (com consequente perda 

de conectividade) e nas alterações nas extensas áreas de florestas de altitude. Adicionalmente, 

podem provocar variações na paisagem regional, com redução das Áreas de Proteção 

Permanentes, e a conversão de topos de morros podem refletir em profundas mudanças nos 

biomas, na agricultura e em toda a sociedade brasileira. É entendimento de grande número de 

ambientalistas e de especialistas no assunto que o Código Florestal/2012 trouxe um 

retrocesso, beneficiando sobretudo os produtores rurais, uma vez que há uma maior 

comodidade para efetuar o desmatamento, sem muito se preocupar com a sustentabilidade 

econômica. Espera-se que este estudo possa contribuir para discutir o alcance dos diálogos 

interdisciplinares na docência dos cursos de Direito. 
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Introdução 

 

Neste trabalho propõe-se buscar um diálogo entre Direito e meio ambiente ao analisar 

a Lei nº 12.651∕12, a partir de uma pesquisa voltada para as áreas de proteção ambiental, em 
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especial as Áreas de Preservação Permanente - APPs. Para tanto foi realizada uma pesquisa 

teórica, descritiva, com análise bibliográfica em livros, artigos, material virtual e análise 

documental na própria legislação.  

O texto divide-se em três etapas: na primeira, faz-se um recorte histórico em torno do 

Novo Código Florestal, desde sua criação até a promulgação; na segunda, apresentam-se as 

definições e análises das APPs na nova lei, abordando, inclusive, sua importância ambiental; 

por fim, realiza-se um estudo sobre o Controle de Constitucionalidade da Lei através das 

Ações Declaratórias de Inconstitucionalidade - ADI números 4.901, 4.902, 4.903, propostas 

pelo Procurador Geral da República e Ação Declaratórias de Inconstitucionalidade número 

4.937, proposta pelo Partido Socialismo Liberdade, abordando de forma sucinta sua possível 

inconstitucionalidade em razão do retrocesso ambiental que fere o artigo 225 da Constituição 

Federal.  

As APPs são conceituadas como espaços territoriais protegidos pelo amparo legal na 

Lei nº nº12.651/2012 que em seu no artigo 3º, inciso II assim as conceitua:  

 

área[s] protegida[s], coberta[s] ou não por vegetação nativa, com a função ambiental 

de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a 

biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o 

bem-estar das populações humanas (BRASIL, 2012, p. 2). 

  

Sua importância revela-se na contribuição para preservar a vegetação ou a 

biodiversidade, além da função ambiental mais abrangente, voltada a proteger espaços de 

relevante importância para a conservação da qualidade do meio ambiente. Quanto à função de 

preservar a paisagem, a APP garante a harmonia da vegetação, permite a preservação de áreas 

verdes nas áreas urbanas, asegurando, assim, melhor condição de vida ao amenizar a 

temperatura e diminuir a poluição visual. 

Como será demonstrado no presente trabalho, o estudo da Lei 12.651∕12 dá-se em 

decorrência da importância ambiental, social e econômica das APPS. Essas áreas, que são um 

importante mecanismo de proteção ecológica, com o advento da nova lei, estão sofrendo uma 

série de embates, sobretudo no que diz respeito ao seu possível retrocesso. 

A seguir, será apresentado um recorte histórico do Novo Código Florestal, que foi 

promulgado na década de 1930, em uma época que a preservação ambiental não era uma 

preocupação da sociedade como um todo, e que passou por um longo processo até constituir-

se nos moldes atuais. 

 

2 Contextualização histórica do código florestal 



 

 

 

O Brasil é por essência um país com grande biodiversidade, contrastando com a forte 

agricultura e agropecuária, sendo esta a principal fonte econômica do país. Em meio à 

degradação ambiental e a necessidade do avanço econômico, foi elaborado em 1934 um 

Código Florestal, que mais tarde, em 2012, com a Lei nº 12.616, teve seu texto original 

atualizado e contextualizado. Para essa atualização, houve uma ampla mobilização por parte 

dos ruralistas, juristas e ambientalistas para suprir a defasagem antigo código, que até então 

possuía diversas lacunas, considerados como fatores de atrasos econômicos e sociais. 

Em 1988, a atual Constituição Federal entrou em vigor, e com ela, foi reconhecido um 

plano normativo brasileiro no qual a existência do meio ambiente foi entendida como um bem 

jurídico autônomo. Na Carta Magna, discutiu-se a diferença entre flora e floresta, que apesar 

de muitos as considerarem sinônimos, sua distinção é de suma importância para melhor 

interpretação dos dispositivos de lei. Flora, segundo a Constituição, compõe-se de todas as 

formas de vegetação úteis à terra. Floresta é um tipo de flora, conceituada como toda 

vegetação razoavelmente densa e elevada, compreendendo vegetação de grandes ou pequenas 

extensões.  

No dia 06 de julho de 2010, a Comissão Especial do Código Florestal aprovou a 

proposta do deputado Aldo Rabelo para a modificação do Código Florestal. Em 2011 a 

Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil reuniu mais 25 mil produtores rurais em 

Brasília, em um ato para pressionar os deputados para aprovação da proposta do Código 

Florestal. E, finalmente em 2012, com ampla maioria, mas com questionamentos de 

ambientalistas e alguns juristas, o Código Florestal foi aprovada no Plenário da Câmera dos 

Deputados e sancionado pela ex-presidente Dilma Rousseff. 

Por fim, a Lei nº 12.651∕12 foi publicada com 12 vetos e uma Medida Provisória 

fazendo 32 modificações no projeto aprovado. Ocorre que meses após sua publicação, a 

Procuradoria Geral da República entrou com ações de controle de constitucionalidade por 

entender que a nova lei é um afronto ao artigo 225 da Constituição Federal.  

 A respeito de tal temática, um comentador declara: 

 

Uma breve leitura da Lei nº 12.651∕2012 permite dela extrair que seu princípio 

constitucional regente não é a proteção do meio ambiente, tal como vem agasalhado 

pelo art. 225 da CF∕88, mas, sim, a compatibilização da exploração econômica da 

terra com a proteção do meio ambiente (RODRIGUES, 2013, p. 198). 

 

No último dia 28 de fevereiro de 2018, o Superior Tribunal Federal finalmente pôs fim 

à insegurança jurídica acerca da aplicação do novo Código Florestal (Lei nº 12.651/2012), e 



 

 

considerou constitucionais 32 dos 40 dispositivos impugnados pelas quatro Ações Diretas de 

Inconstitucionalidade (ADIns 4901, 4902, 4903 e 4937) e por uma Ação Declaratória 

Constitucionalidade (ADC 42). 

Antes de prosseguir nos debates a respeito da inconstitucionalidade da Lei, é 

interessante aprofundar o estudo sobre as definições de Área de Preservação Permanente, para 

assim melhor elucidar o cenário nacional. 

 

3.As áreas de preservação permanente no código florestal 

 

Segundo o atual Código Floresta, a APP são áreas protegidas, cobertas ou não por 

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

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

solo e assegurar o bem-estar das populações humanas. 

A Procuradoria Geral da República questionava a intervenção em áreas permanentes 

na hipótese de utilidade pública e interesse social através da Ação de Declaração de 

Inconstitucionalidade (ADI 4903). Argumentava o então Procuradoria Geral da República que 

alguns casos de intervenção foram admitidos pelo atual código. Como por exemplo, os casos 

de utilidade pública, que por omissão a lei abre espaço para interpretações segundo as quais a 

intervenção em áreas de preservação permanente é a regra.  

Além disso, não existe razão na permissão em APP para gestão de resíduos, isso quer 

dizer, instalação de aterros sanitários, uma vez que por sua natureza pode contaminar os solos 

e lençóis freáticos deveria ficar distantes de qualquer área de proteção para evitar 

contaminações. 

Ademais, após delimitar as APPs, o legislador trouxe algumas exceções sobre seus 

limites impostos. Um exemplo é a pequena propriedade rural ou posse rural familiar, 

dispostas no artigo 4º, §5º do Novo Código Florestal, em que, é admitido, o plantio de 

culturas temporárias e sazonais na vazante de ciclo curto na faixa de terra que fica exposta no 

período de vazante dos rios e lagos, desde que não modifique a vegetação nativa e conserve a 

qualidade da água e do solo. A esse respeito, na ADI 4903, o PGR disserta: 

 

Ocorre que a previsão do § 5° traz um tratamento genérico à cultura de vazante, 

admitindo sua prática por quaisquer agricultores, desde que se trate de pequena 

propriedade ou posse rural familiar. Todavia, segundo as definições acima 

transcritas, a agricultura de vazante é prática desenvolvida por comunidades 

tradicionais (vazanteiros), e sua aplicação se justifica tão somente no limite do 

reconhecimento do "interesse social" dessa atividade para a manutenção material e 

cultural destas comunidades, não se justificando sua adoção de forma geral. [ADI 

4903, p. 23, 2013]  



 

 

 

Outra exceção, que também é alvo da ADI 4903, é o artigo 4º do Código Florestal, que 

diz respeito à prática de aquicultura, conforme art. 4º, §6º da Lei, nos imóveis rurais de até 

quinze módulos fiscais, é admitida a pratica de aquicultura e infraestrutura física diretamente 

a essa associada. 

Cumpre ressaltar que a atividade de aquicultura consiste no cultivo de organismos 

aquáticos para o consumo pode ser realizada em tanques ou açudes construídos para essa 

necessidade, não sendo necessário ser realizada em APPs, o que descaracteriza a sua proteção 

e mais uma vez afronta o art. 225 da CR∕88. 

Vale dizer que constitui crime o ato de destruir ou danificar florestas consideradas de 

preservação permanente ou utilizá-la com infringência das normas de proteção, com pena de 

detenção de um a três anos, ou multa, ou ambas as penas cumuladas, conforme a Lei nº 9.605 

de 1998. 

Acrescente-se que as APPs são isentas do pagamento do Imposto Territorial Rural – 

ITR, conforme instituído pelo artigo 104 da Lei 8.171 de 1991. O ITR incide sobre os imóveis 

localizados fora das áreas urbanas dos municípios, que tem como apuração anual o fato 

gerador da propriedade, o que constitui a área total do imóvel menos as APPs e as áreas de 

reserva legal. 

 

3.1 As áreas de preservação permanente nas faixas marginais de cursos d’água 

 

No que se refere às faixas marginais de qualquer curso d’água, a nova lei modificou 

no que diz respeito ao cálculo da faixa marginal da Lei nº 4.771∕65. O que anteriormente era 

feito com base na medição do nível mais alto da faixa marginal, o que significa a cota máxima 

do rio no período de enchente, hoje, o cálculo se dá a partir da faixa marginal desde a borda 

da calha do leito regular, ou seja, um período médio entre a enchente e a seca.  

Dessa forma, na prática, a APP inclui uma faixa coberta de água durante um período 

do ano, onde parte da proteção é destinada a uma vegetação escassa, e na lei anterior a APP 

constituía uma área seca da margem do rio, na qual a vegetação poderia desenvolver, este 

tema foi alvo da ADI 4903, que de acordo com a PGR, essa nova determinação do leito menor 

de cursos d’água, pode levar ao esvaziamento das próprias funções.   

O legislador ao excluir os efêmeros, constatado no inciso I do artigo 4º, atentou com o 

meio ambiente, uma vez que no Brasil existe uma infinidade de cursos d’água que não são 

perenes, mas que possuem importância sazonal e que merece a devida atenção. Outro aspecto 

diz respeito à metragem utilizada, uma vez que cabe um estudo técnico dirimir o quanto deve 



 

 

ser preservado e qual a sua real influência com o meio ambiente. Nessa esteira, comenta-se 

que: 

 

É verdade, por outro lado, que o fato de não haver metragem mínima a ser observada 

pela licença ambiental, não significa, de plano que as APP foram 

desproporcionalmente restringidas pela nova lei, uma vez que cabe ao órgão técnico 

ambiental definir caso a caso a metragem devidas para cada reservatório 

(GRANZIERA, 2014, p.229). 

  

3.2 As áreas de preservação permanente em lagos e lagoas naturais 

 

As áreas no entorno de lagos e lagoas naturais terão faixa com largura mínima de 100 

metros, em zonas rurais, exceto para corpo d’água com até 20 hectares de superfície, cuja 

faixa marginal será de 50 metros, e 30 metros para zonas urbanas, conforme artigo 4º, II da 

Lei do Novo Código Florestal. Já nas acumulações naturais de água com superfície inferior a 

um hectare, fica dispensada a reserva de faixa de proteção prevista para lagos e lagoas 

naturais. 

O art. 4º, IV da Lei nº 12.651∕12, estabelece como APP as áreas nos entornos das 

nascentes e dos olhos d’água perenes, intermitentes independente de sua localização o raio 

mínimo será de 50 metros. Com isso, a lei somente trata de nascente e olhos d’água perenes. 

Defere-se, portanto, que nas nascentes intermitentes, que não dão origem a curso d’água como 

os olhos d’água que não são perenes, não terão área de preservação permanente, o que 

significa expresso retrocesso ambiental, uma vez que na prática foi extinta uma categoria de 

espaço territorial especialemente protegido.  

Outra dúvida que o legislador traz diz respeito as áreas no entorno dos lagos e lagoas 

naturais, no qual há uma distinção nas zonas urbanas e zonas rurais a respeito das faixas de 

preservação. 

Não existe fundamento legal ou científico a respeito da diferença entre áreas 

protegidas em meio rural ou urbano, o que leva a indagar se em áreas urbanas, independente 

de quantos hectares ela ocupe, a degradação ambiental não existirá se preservados somente 30 

metros de Área de Preservação Permanente. Outra dúvida diz respeito às zonas rurais, sobre o 

motivo das faixas de preservação com variáveis serem maiores do que as das zonas urbanas. 

Não se sabe bem qual o fundamento do legislador ao estabelecer tais faixas, porém, 

depreende-se que a Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012, carece de mais análise e estudos 

consolidados, uma vez que o legislador deixou um amplo leque de lacunas que ainda não 

possuem uma jurisprudência consolidada, a esse respeito, a OJN nº45 da AGU (2013, p. 2) 

posicionou-se de que é necessário “especificar as consultas e concentrar as respectivas 



 

 

análises, com suas fundamentações jurídicas, possibilitando-se, assim, uma compreensão mais 

delimitada e aprofundada de cada um dos temas controvertidos e, em alguns aspectos, 

inovadores”. Ou seja, nem mesmo a União possui um posicionamento a respeito do Novo 

Código Florestal. 

 

3.3 As áreas permanentes no entorno dos reservatórios d’água artificiais   

 

São APPs as áreas no entorno de reservatórios artificiais, que decorrem de barramento 

ou represamento de cursos d’água naturais, na faixa da licença ambiental do empreendimento, 

conforme artigo 4º, III da Lei 12.651∕12. 

O dispositivo legal não estipula qualquer metragem mínima de APP a ser observada, o 

que deixa o encargo aos órgãos ou entidade responsáveis pela emissão de licença ambiental. 

Tal lacuna, ensejou a ADIn nº 4903, que defende o retrocesso na proteção ambiental por abrir 

a possibilidade de que sejam fixadas faixas de proteção inferiores às anteriormente previstas. 

Ademais, nas acumulações artificiais de água com superfície não inferior a um hectare, não se 

faz necessário a proteção, salvo autorização de órgão competente do Sistema Nacional do 

Meio Ambiente. 

O art. 5º da Lei 12.651/12 trata das áreas de preservação permanente no entorno de 

reservatórios d'água artificiais implantados para abastecimento público e geração de energia. 

O artigo em questão dispõe que a largura mínima nas áreas rurais, que antes era de 100 

metros, fora reduzida para 30 metros, e nas áreas urbanas que antes era de 30 metros, foi 

reduzido para 15 metros. 

A esse respeito, a ADI 4903 (2013, p. 8), expõe que esses limites não permitem 

 

a extensão da proteção ambiental, violam o dever geral de proteção 

ambiental previsto [na] Constituição [...], a exigência constitucional de 

que a propriedade atenda sua função social, bem como o princípio da 

vedação do retrocesso em matéria socioambiental. 

 

Dessa forma merecia revisão o disposto no artigo 5º da Lei. 

 

3.4 Áreas de preservação permanente de interesse social 

 

O artigo 6º do Novo Código Florestal prevê a instituição das APPs por ato do Poder 

Público. Diferentemente das outras áreas, é possível a preservação não pela sua localidade, 

mas quando declaradas de interesse social por Poder Executivo. 



 

 

Cumpre destacar, que a lei dá ao Chefe do Poder Executivo o ato de declarar as áreas 

que necessita de preservação permanente. No entanto, o Poder Executivo não a cria, ele 

apenas identifica, demarca e declara como área de preservação permanente. 

 

3.5 Áreas consolidadas em APP 

 

Segundo o artigo 3º, IV, da Lei 12.651∕12, 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 [...]”. Ou seja, o proprietário do imóvel rural que a adquiriu antes de 27 de julho de 

2008, e que tenha suprimido a vegetação localizada em APPs poderá dar continuidade a sua 

atividade, com o benefício de recompor uma área menor de vegetação”. O prazo foi 

estipulado tendo por base a prescrição administrativa que são de 5 (cinco) anos. 

 

4. Resultados 

 

Ao criar uma nova lei, o legislador deve estar atento para respeitar a supremacia da 

Constituição Federal, sendo vedado criar algum dispositivo que seja hierarquicamente 

superior a Carta Magna, ou que afronte as suas normas.  A supremacia da Constituição é 

indiscutível em nosso sistema jurídico. Em razão de ocupar o topo da pirâmide, a constituição 

confere a existência e a validade das demais normas jurídicas. 

O Novo Código Florestal foi bastante discutido, uma vez que, entre outros aspectos 

criticados, sua redação afronta o artigo 225 da Constituição Federal, que diz que todos temos 

direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, sendo o nosso dever e ao Poder Público 

defende-lo e preservá-lo as futuras gerações. É entendimento da maioria dos ambientalistas e 

especialistas no assunto que a Lei 12.651/2012 trouxe um retrocesso, beneficiando sobretudo 

os produtores rurais, uma vez que há uma maior comodidade para efetuar o desmatamento, 

sem muito se preocupar com a sustentabilidade econômica. 

A esse respeito disserta Rodrigues (2013, p. 19): 

 

Tal como se o funcionamento adequado do ecossistema [...] estivesse submetido à 

vontade do ser humano, o legislador inverteu a lógica, para submeter os recursos 

ambientais ao uso econômico da terra [...] numa visão antropocêntrica, retrógrada e 

canhestra da realidade.  

 



 

 

Em uma rápida análise no antigo código, Lei 4.771/1965, pode-se perceber que as 

áreas, tanto de preservação permanente, quanto de reservas legais, foram reduzidas, o que 

favorece os ruralistas. No que diz respeito as APPs a antiga lei, proibia a extração de 

vegetação ao redor de qualquer curso d’água com área mínima de 30 metros a contar a partir 

dos rios com menos de 10 metros de largura. Hoje, apesar de preservar tal medida, reduziu de 

30 para 15 metros a área de proteção. 

Outro aspecto das Áreas de Preservação Permanente, diz respeito as encostas, topos de 

montanhas, morros e serras que antigamente se proibia mexer na vegetação de locais de 

altitude superior a 1.800 metros. Já com a nova lei, é permitido o cultivo de algumas culturas 

e o pastoreio nas áreas elevadas com mais de 1.800 metros de altura. 

Quanto ao reflorestamento, na Lei 4.771∕65, os pequenos e grandes produtores 

precisavam recompor a vegetação das reservas legais de acordo com cada bioma. Porém com 

o novo diploma, pequenas propriedades com até quatro módulos fiscais não precisam 

recompor a vegetação das áreas de reserva legal desmatada. 

A respeito da anistia, aplicavam-se multas por desmatamento feitos até 2008, mesmo 

para aqueles que aderirem ao Programa de Regularização Ambiental (PRA). Com no novo 

código, prevê a suspensão de multas aos produtores que aderirem ao PRA, e se cumprir o 

programa ele é anistiado.  

Essas e outras medidas apontam que o Novo Código Florestal demonstra serem 

pertinentes as ações de controle de constitucionalidade que ele vem sofrendo. Ao todo são 53 

artigos que merecem se adequar a Constituição Federal, ou serem declarados 

inconstitucionais. 

O que ocorre é que a Lei nº 12.651∕12, que teve como objetivo modernizar a antiga 

legislação a respeito, preencher algumas lacunas e se tornar um instrumento de fiscalização 

mais sério, na prática, não foi o que ocorreu. Alvo de diversos vetos presidenciais, e 

posteriormente, da Medida Provisória nº 571∕2012, após sua promulgação o resultado foram 

as Ações de Inconstitucionalidade que recebeu. 

No início de 2013, a Procuradoria Geral da República e o Partido Socialismo e 

Liberdade (PSOL) ajuizaram quatro Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADI), a fim de 

questionar no Supremo Tribunal Federal os dispositivos do Código Florestal. Alegam para 

tanto a ofensa ao artigo 225 da Constituição com a fragilização da proteção ao meio ambiente, 

como por exemplo, as Áreas de Preservação Permanente, que segundo estudos técnicos, suas 

técnicas estabelecem normas com um padrão de proteção inferior ao existente anteriormente. 

A ADI nº 4.901 teve como relator o Ministro Luiz Fux que questionou a redução das 

áreas de Reserva Legal em razão da existência das terras indígenas e unidades de conservação 



 

 

no território municipal, além da autorização da soma das áreas de preservação permanente nas 

áreas de reserva legal. Baseado em estudos técnicos, especialmente produzidos pela Academia 

Brasileira de Ciências e a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, fundamentou a 

importância das reservas legais no meio ambiente e a manutenção das Áreas de Preservação 

Permanente ao longo das margens de rio e corpos de água de topos de morros e de encostas 

com declividade superior a 30 graus.  

Essa ADIn aborda, também, a inconstitucionalidade da autorização para o cômputo de 

áreas de preservação permanente no percentual de Reserva Legal, em imóveis de qualquer 

tamanho, reduzindo assim o número de áreas protegidas. Como as Áreas de Preservação 

Permanente e as Reservas Legal possuem funções diferentes, somadas constituem a 

quantidade necessária para a preservação do ecossistema.  

A respeito dessa ADIn 4.902, a Procuradoria Geral da República-PGR discute os 

dispositivos que permitem a consolidação de danos ambientais decorrentes de infrações à 

legislação das Áreas de Preservação Permanente praticadas até 22 de julho de 2008. A esse 

respeito, disserta a PGR: 

 

Tal previsão normativa, ao isentar os causadores de danos ambientais da obrigação 

de reparar o dano, sem que seja exigida a demonstração de qualquer circunstância 

que signifique impedimento para o cumprimento de tal dever, caracteriza patente 

violação do art. 225, parágrafos 1°, 3° e 4°, e do art. 186 da Constituição da 

República, bem como ao princípio da isonomia. Assim, o impedimento de obter 

novas autorizações para supressão de vegetação deve atingir, [...], todos aqueles que 

praticaram danos ambientais e mantiveram-se inertes quanto ao dever de 

recuperação do meio ambiente [ADI 4902, 2013, p.19] 

 

A ADI nº 4903 trata de matéria relativa às hipóteses de intervenção em Áreas de 

Preservação Permanente e questiona sobre as novas situações nas hipóteses de utilidade 

pública e interesse social. Aborda a ADI sobre a permissão da intervenção ou supressão de 

vegetação nativa de APP em locais onde a função ecológica do manguezal esteja 

comprometida para a execução de obras habitacionais ou de urbanização, disposto no art. 8°, 

§ 2°, da Lei 12.651/12. 

E, finalmente, a ADI 4937, proposta pelo PSOL, denuncia a instituição das Cotas de 

Reserva Ambiental e a servidão florestal como instrumentos de especulação imobiliária, as 

novas situações autorizadoras da intervenção em APP e a anistia das multas e sanções penais. 

Nesse mesmo sentido, o Coordenador Regional de Promotorias de Justiça de Defesa 

do Meio Ambiente das Bacias Hidrográficas dos Rios Paranaíba e Baixo Grande, Carlos 

Alberto Valera (2012, não paginado), assim comenta: “As mudanças operadas, por não 

preservarem, um patamar mínimo de proteção, ferem o direito fundamental ao meio ambiente 



 

 

ecologicamente equilibrado, cláusula pétrea, logo, inconstitucionais e, ainda, ofendem o 

princípio de proibição ao retrocesso ambiental”.  

Em 28 de fevereiro de 2018, o STF considerou constitucional a maior parte dos 

dispositivos do novo Código Florestal, por entender que as normas devem ser interpretadas de 

maneira sistêmica, não isolada, de modo que a nova normativa, se analisada como um todo, 

garante, sim, a tutela ambiental. Quanto a anistia, pacificou a questão, prevalecendo o 

entendimento de que a regra pretende estimular a adesão ao PRA e, consequentemente, a 

recuperação do meio ambiente. Quanto às áreas rurais consolidadas, também julgou por sua 

constitucionalidade, prevalecendo a regra de que proprietários que fizeram supressão antes de 

22/07/2008, em conformidade com a lei vigente à época, estão dispensados de recompor áreas 

de reserva legal aos novos percentuais previstos no novo Código. 

Ainda, foi dada interpretação para determinar que áreas em tornos de nascente e olhos 

d'água intermitentes sejam demarcadas como APPs, a despeito de ausência de perenidade. 

Outro ponto de destaque foi a interpretação conforme concedida ao Art. 48, §2º, para permitir 

compensação de reserva legal mediante Cota de Reserva Ambiental apenas entre áreas com 

'identidade ecológica'. Por fim, o STF declarou a inconstitucionalidade das expressões “gestão 

de resíduos” e “instalações necessárias à realização de competições esportivas estaduais, 

nacionais ou internacionais”, contidas no art. 3º, VIII, b, do novo Código Florestal, por não se 

mostrar compatível com o art. 225 da CF/88.  

 

5. Considerações finais 

 

O Código Florestal Brasileiro foi elaborado na época em que, talvez mais do que em 

outras, o país necessita desenvolver e, ao mesmo tempo, preservar o meio ambiente. Assim, 

buscou adequar as angústias do setor econômico às leis ambientais, segundo seus legisladores 

e defensores. No entanto, as críticas e questionamentos são inúmeros e devem ser 

considerados e analisados tanto na esfera jurídica como na esfera política, além de ser mais 

debatida pelos diversos setores da sociedade. 

Como foi exposto no presente trabalho, a Lei nº 12.651∕12, mostrou ser um retrocesso 

tanto ambiental como econômico. Com a promulgação da nova lei, o que verificou foi um 

código arcaico, com um nítido seu atraso ambiental e que fere expressamente a Constituição 

Federal. 

Infere-se, por todo o exposto, que o processo de elaboração de uma lei é árduo e 

prolongado no tempo, devendo o legislador estar atento para não infringir normas 

constitucionais e, sobretudo, estar atento as demandas de seu tempo. 



 

 

Espera-se que este estudo possa contribuir para discutir o alcance dos diálogos 

interdisciplinares na docência dos cursos de Direito. 
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