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PREFÁCIO
 

 A atuação de uma instituição complexa como o Ministério Público, 
com áreas as mais variadas da manifestação social e com agires igualmente 
diversos, exige um ponto em comum: o constante trabalho em prol da 
sociedade, no seu viés coletivo e, claro, no viés individual, de cada pessoa e 
suas metas e problemas.

 Este labor, creio seja pacífico, é norteado pelos direitos fundantes 
vida, liberdade e igualdade.

 Uma Declaração de Direitos do Ser Humano ou uma Constituição 
Democrática não é capaz de retratar o amplíssimo universo da experiência 
humana.

 Pautados nessa perspectiva, ainda rediviva, nas calendas de 2012 
aceitamos, com alguma relutância, atuar no setor de Habitação e Urbanismo, 
disciplinas até então pertencentes ao infindável leque daquilo que chamávamos 
de Centro de Apoio Operacional dos Direitos Constitucionais.

 Mas a realidade pressionou e eclodiu, desde o artigo 182 da 
Constituição Federal até o Estatuto da Cidade, além da previsão expressa, 
posteriormente, do direito à moradia no artigo 6o de nossa Magna Carta, a 
necessidade de um aperfeiçoamento institucional mais pontual e daí foi criado 
o Centro de Apoio Operacional de Habitação e Urbanismo.

 A coordenação era deste subscritor, mas os méritos defluíram de uma 
equipe dedicada e inspirada.

 Setor novo, propusemos o aprimoramento de algumas fórmulas para 
a elaboração de consultas, um prévio questionamento do consulente e, a 
partir daí, uma tentativa de ingresso no cerne da problemática apresentada. 
Nessa mesma esteira vieram as Notas Técnicas, uma abordagem mais ampla 
dos temas recorrentes a instrumentalizar a sua análise pelos membros 
ministeriais.

 Evidentemente, junto vieram as intermináveis reuniões, os contatos 
com outros Ministérios Públicos, autoridades e setores da sociedade civil.



 Tudo isto, insistimos, com olhar e ideal de preservação dos 
direitos fundamentais e, para tanto, na medida do possível, cismamos que, 
independentemente de quem Coordenasse o CAOP, o esforço de apoiar 
não sofresse solução de continuidade e, dessa maneira, desde o começo, 
implementamos uma atividade interna de controle dos estudos emitidos, 
viabilizando fossem usados pelo período em que o estado da arte permitisse.

 Além disso, nos comprometemos a editar uma seleta do quanto 
produzido e a viemos elaborando e ainda o fazemos.

 Nesse meio tempo, em 2016, as temáticas Meio Ambiente, Habitação 
e Urbanismo foram aglutinadas, visto que, novamente, o mundo real desvelava 
fossem estes assuntos trabalhados em harmonia e, creio, vimos logrando 
atingir esta meta.

 Assomou, então, o desafio de nesse novo setor, carregado com 
um respeitável passado de conquistas na defesa dos incontáveis temários 
abarcados pelo largo espectro do Meio Ambiente, aplicar a metodologia bem-
sucedida lá na Habitação e Urbanismo, e registrar e guardar tudo quanto se 
produziria. Isto está feito.

 Enfim, todo este caminhar por memória recente para dizer da edição 
de uma coletânea que demonstra, em seus 7 volumes, um trabalho de quase 
7 anos, com muita informação, muito denodo e esforços anônimos, que o 
potencial humano locado no Centro de Apoio Operacional das Promotorias 
de Justiça de Meio Ambiente, Habitação e Urbanismo foi muito exigido e 
que o investimento num quadro mais especializado se justificou e justifica. 
Nessa mesma ordem de ideias, os recursos materiais aplicados, por vezes 
demorados em chegar, o foram para que se pudesse e possa ter, por exemplo, 
esses volumes à disposição do Ministério Público e da sociedade. Diria que o 
custo foi irrisório quando comparado com o resultado obtido.

 Sabemos que longe estamos da perfeição, mas somos, todas as 
pessoas que atuaram e atuam para produzir o diuturno e, possivelmente, 
despercebido ou ignoto trabalho, imbuídos de produzir o melhor e, é verdade, 
muitas vezes demora uma resposta, mas são muitas as perguntas e de muitos 
consulentes.



 Desejamos o máximo proveito deste material e, uma última memória, 
para ilustrar o acerto institucional na geração dos Centros de Apoio acima 
referidos: nos primeiros dias do CAOP de Habitação e Urbanismo fizemos 
circular um ofício perguntando aos agentes ministeriais de todo o estado, a 
partir de um pequeno questionário, quais eram seus maiores problemas nas 
áreas. Pouquíssimas respostas acolheram nossas questões e essas diziam 
que basicamente não havia dificuldades em tais setores. Sete anos passaram, 
muito material produzido, podemos contabilizar centenas de consultas e de 
nuanças diversas.

 Podemos ter a ousadia de imaginar que foram centenas de seres 
humanos protegidos em seus direitos fundamentais e afirmar, nessa mesma 
lógica, que nosso Ministério Público vem enfrentando o Bom Combate e 
cumprindo suas funções. Mas há mais, bem mais, a fazer.

 Boa leitura.

Alberto Vellozo Machado

Procurador de Justiça

Coordenador do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de 
Proteção ao Meio Ambiente e de Habitação e Urbanismo do Ministério Público 

do Estado do Paraná
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1. OS ATERROS SANITÁRIOS DE PEQUENO PORTE 
E O LICENCIAMENTO AMBIENTAL SIMPLIFICADO: 
A (IN) CONSTITUCIONALIDADE DA RESOLUÇÃO CONAMA 
404/2008 E DA RESOLUÇÃO CEMA/PR 094/2014.

1. Exposição.

A problemática dos aterros sanitários e dos seus impactos 
socioambientais é uma constante no país, o que demonstra a importância 
de regulares processos de licenciamento ambiental para a adequada análise 
de sua viabilidade locacional e ambiental, assim como da hígida instalação e 
operação dessas atividades dotadas de significativo potencial degradador, 
independentemente da quantidade de toneladas de resíduos a serem recebidas 
diariamente.

A presente exposição discute a (i)legalidade e (in)constitucionalidade 
da dispensa de EPIA/RIMA para a instalação e ampliação de aterros de pequeno 
porte (até 20 toneladas/dia) prevista na Resolução 404/2008 do Conselho 
Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) e na Resolução 094/2014 do Conselho 
Estadual do Meio Ambiente do Paraná (CEMA/PR).

1.1. Do Licenciamento Ambiental dos Aterros Sanitários: a Exigência 
Constitucional e Legal de Estudo Prévio de Impacto Ambiental e Relatório de 
Impacto Ambiental.

O licenciamento ambiental é um dos principais instrumentos da Lei 
da Política Nacional do Meio Ambiente (Lei 6.938/81), previsto em seu artigo 
9°, inciso IV, cujo objetivo precípuo é agir preventivamente para a proteção do 
meio ambiente. Assim, a “construção, instalação, ampliação e funcionamento 
de estabelecimentos e atividades utilizadores de recursos ambientais, efetiva 
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ou potencialmente poluidores ou capazes, sob qualquer forma, de causar 
degradação ambiental dependerão de prévio licenciamento ambiental”1.

 O licenciamento ambiental reflete o exercício do poder de polícia2 do 
Poder Público em relação aos empreendimentos e atividades potencialmente 
poluidoras, com fundamento nos artigos 5°, XXIII, 170, VI, 182, 186 e 225 da 
Constituição da República, que tratam do condicionamento do direito de 
propriedade à sua função social, da livre iniciativa econômica à proteção 
ambiental, bem como do direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente 
equilibrado.

No caso de instalação de obra ou atividade potencialmente causadora 
de significativa degradação ao meio ambiente, nos termos do artigo 225, § 1º, 
inciso IV, a Constituição da República impõe ao Poder Público, como forma de 
assegurar a efetividade do direito de todos ao meio ambiente ecologicamente 
equilibrado, a exigência, na forma da lei, de EIA (Estudo de Impacto Ambiental), 
a que se dará publicidade3.

1 Artigo 10, caput, da Lei 6.938/81.

2 O artigo 78 do Código Tributário Nacional define poder de polícia como “atividade da administra-
ção pública que, limitando ou disciplinando direito, interêsse ou liberdade, regula a prática de ato 
ou abstenção de fato, em razão de intêresse público concernente à segurança, à higiene, à ordem, 
aos costumes, à disciplina da produção e do mercado, ao exercício de atividades econômicas de-
pendentes de concessão ou autorização do Poder Público, à tranqüilidade pública ou ao respeito à 
propriedade e aos direitos individuais ou coletivos.”

3 Herman Benjamin e Milaré bem sintetizam a função do EIA: “Por isso, é correto dizer que a tarefa 
principal do EIA é, exatamente limitar, no âmbito do licenciamento ambiental, este “resíduo de 
liberdade” da Administração Pública. A imposição legal de novos critérios apreciativos, por esse 
enfoque, nada mais é que uma forma moderna de controle da discricionariedade administrativa 
sob um pretexto recente: a proteção do meio ambiente. Além disso, procura-se, com sua adoção, 
“reverter arraigado e peculiar hábito de nosso povo de apenas correr atrás dos fatos, não se ante-
cipando a eles - a tranca só é colocada na porta depois de arrombada!” (MILARÉ, Édis; BENJAMIN, 
Antonio Herman V. Estudo prévio de impacto ambiental: teoria prática e legislação. São Paulo : 
Revista dos Tribunais, 1993. p. 89-93).
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A Resolução CONAMA 1/86, em seus artigos 1°4 e 2o.5, respectivamente, 
conceitua impacto ambiental e define, em rol meramente exemplificativo6, 
as hipóteses em que a significância de tal impacto é presumida para fins de 
exigibilidade de EPIA/RIMA. Mesmo nas hipóteses não expressamente previstas 
na Resolução CONAMA 1/86 ou em outro ato normativo federal, estadual 
ou municipal, mas que o empreendimento ou atividade tenha significativo 
potencial degradador do meio ambiente, a apresentação do EIA/RIMA se 
torna obrigatória, não tendo o Poder Público, autorização constitucional para 
dispensá-lo7.

4 “qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causada 
por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas que, direta ou indi-
retamente, afetam: I – a saúde, a segurança e o bem-estar da população; II – as atividades sociais e 
econômicas; III – a biota; IV – as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente; V – a qualidade 
dos recursos ambientais”.

5  “Dependerá de elaboração de estudo de impacto ambiental e respectivo relatório de impacto 
ambiental - RIMA, a serem submetidos à aprovação do órgão estadual competente, e do IBAMA 
em caráter supletivo, o licenciamento de atividades modificadoras do meio ambiente, tais como: 
I - Estradas de rodagem com duas ou mais faixas de rolamento; II – Ferrovias; III - Portos e termi-
nais de minério, petróleo e produtos químicos; IV - Aeroportos, conforme definidos pelo inciso 1, 
artigo 48, do Decreto-Lei nº 32, de 18.11.66; V - Oleodutos, gasodutos, minerodutos, troncos co-
letores e emissários de esgotos sanitários; VI - Linhas de transmissão de energia elétrica, acima de 
230KV; VII - Obras hidráulicas para exploração de recursos hídricos, tais como: barragem para fins 
hidrelétricos, acima de 10MW, de saneamento ou de irrigação, abertura de canais para navegação, 
drenagem e irrigação, retificação de cursos d’água, abertura de barras e embocaduras, transposi-
ção de bacias, diques; VIII - Extração de combustível fóssil (petróleo, xisto, carvão); IX - Extração de 
minério, inclusive os da classe II, definidas no Código de Mineração; X - Aterros sanitários, proces-
samento e destino final de resíduos tóxicos ou perigosos; Xl - Usinas de geração de eletricidade, 
qualquer que seja a fonte de energia primária, acima de 10MW; XII - Complexo e unidades indus-
triais e agro-industriais (petroquímicos, siderúrgicos, cloroquímicos, destilarias de álcool, hulha, 
extração e cultivo de recursos hídricos); XIII - Distritos industriais e zonas estritamente industriais 
– ZEI; XIV - Exploração econômica de madeira ou de lenha, em áreas acima de 100 hectares ou 
menores, quando atingir áreas significativas em termos percentuais ou de importância do ponto 
de vista ambiental; XV - Projetos urbanísticos, acima de 100ha. ou em áreas consideradas de rele-
vante interesse ambiental a critério da SEMA e dos órgãos municipais e estaduais competentes; XVI 
- Qualquer atividade que utilize carvão vegetal, em quantidade superior a dez toneladas por dia”.

6  Trata-se de rol meramente exemplificativo, eis que, como bem observou José Afonso da Silva: 
“qualquer que seja a obra ou a atividade, pública ou particular, que possa apresentar riscos de 
degradação significativa do meio ambiente fica sujeita à sua prévia elaboração” (...) “porque a 
Constituição não admite limitação taxativa dos casos de estudo de impacto ambiental”. (SILVA, José 
Afonso da. Direito Ambiental Constitucional. 4ª ed. São Paulo: Editora Malheiros, 2002. p. 289).

7  Veja-se, neste teor, o seguinte julgado do Supremo Tribunal Federal: “Ação direta de incons-
titucionalidade. Art. 182 § 3.º, da Constituição do Estado de Santa Catarina. Estudo de impacto 
ambiental. Contrariedade ao art. 225, § 1.º, IV, da Carta da República A norma impugnada, ao dis-
pensar a elaboração de estudo prévio de impacto ambiental no caso de áreas de florestamento ou 
reflorestamento para fins empresariais, cria exceção incompatível com o disposto no mencionado 
inc. IV do § 1.º do art. 225 da CF/1988. Ação julgada procedente, para declarar a inconstitucionali-
dade do dispositivo constitucional catarinense sob enfoque” (Supremo Tribunal Federal (STF). ADIn 
1.086-7/SC, Seção I, rel. Min. Ilmar Galvão, DJ 01.10.2001).
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Veja-se que a Resolução CONAMA 01/86 continua em vigência e 
estabelece expressamente em seu artigo 2º, inciso X, que:

dependerá de elaboração de estudo de impacto ambiental e respectivo 
relatório de impacto ambiental - RIMA, a serem submetidos à aprovação 
do órgão estadual competente, e do IBAMA em caráter supletivo, o 
licenciamento de atividades modificadoras do meio ambiente, tais como: 
X - Aterros sanitários, processamento e destino final de resíduos tóxicos 
ou perigosos;

É o EPIA/RIMA o instrumento legal próprio para a aferição da viabilidade 
socioambiental do empreendimento cujo potencial poluidor seja significativo 
– havendo presunção normativa de tal potencial poluidor – pois é este o 
documento ambiental próprio, em razão de seu conteúdo obrigatório, a teor 
do disposto nos artigos 5º e 6º da Resolução CONAMA 1/86 – para a avaliação 
completa de seus aspectos socioambientais, dentre eles, no mínimo8: o 
diagnóstico ambiental da área de influência do projeto, com a descrição e análise 
dos recursos ambientais e suas interações, considerando o meio físico, o meio 
biológico e os ecossistemas naturais (fauna e flora), o meio socioeconômico; a 
análise dos impactos ambientais do projeto e de suas alternativas locacionais 
e tecnológicas, confrontando-as com a hipótese de não execução do projeto 
(opção zero) através de identificação, previsão da magnitude e interpretação 
da importância dos prováveis impactos relevantes, discriminando os impactos 
positivos e negativos (benéficos e adversos), diretos e indiretos, imediatos e a 
médio e longo prazos, temporários e permanentes; seu grau de reversibilidade; 
suas propriedades cumulativas e sinérgicas; a distribuição dos ônus e benefícios 
sociais; a definição das medidas mitigadoras dos impactos negativos e a 
elaboração do programa de acompanhamento e monitoramento dos impactos.

Não se resume o EPIA/RIMA à mera técnica formal de apreciação dos 
impactos ambientais de um determinado projeto, devendo por isso repercutir 
diretamente no conteúdo e qualidade da decisão administrativa final. É somente 
a sua exigência, com um conteúdo profundo e abrangente o bastante para 

8  O órgão público ambiental pode e deve estabelecer aspectos adicionais a serem contemplados 
no EIA/RIMA de acordo com a tipologia do empreendimento e as alternativas locacionais apresen-
tadas, o que deve ocorrer a partir de um termo de referência com todas as exigências necessárias.



17
V. 7: RESÍDUOS SÓLIDOS E FLORA

permitir o perfeito conhecimento das condições socioambientais preexistentes 
ao empreendimento, das reais dimensões dos impactos que este pode causar 
e da eficácia das medidas preventivas e mitigadoras propostas, que ensejará 
ao órgão ambiental um quadro de informações técnicas completas e precisas 
acerca de todas essas circunstâncias, somente a partir das quais lhe será possível 
concluir pela viabilidade ou inviabilidade ambiental do projeto e, portanto, por 
seu licenciamento, ou não. Veja-se, ainda, que a mesma Resolução do CONAMA 
prevê a participação, na discussão do EPIA/RIMA, dos setores públicos e privados 
interessados e da população em sede de audiências públicas (artigo 11).  

Desta forma, entende-se que os órgãos públicos ambientais não 
possuem discricionariedade para dispensar a exigência de EPIA/RIMA, na 
medida em que Resolução CONAMA 01/86 a determina expressamente, 
justamente em obediência ao comando da Constituição da República. Deve-se 
lembrar, ademais, que a exigência de realização do EPIA/RIMA também se situa 
no âmbito das Constituições Estaduais, tais como a do Estado do Paraná9.

Os nossos Tribunais assentaram Jurisprudência sobre a obrigatoriedade 
de realização de EPIA/RIMA no licenciamento de aterros sanitários:

Ação civil pública. Implantação de aterro sanitário. Dispensa do estudo 
prévio de impacto ambiental devido à baixa quantidade de resíduos 
domiciliares produzidos. Ilegalidade. Elaboração de estudo para as obras 
potencialmente poluidoras exigido pela legislação federal. Irrelevância da 
quantidade de lixo produzido e da dispensa autorizada pelo Instituto 
Ambiental do Paraná. Necessária a elaboração do estudo, ainda que 
posterior ao início das obras, para que se prevejam os possíveis danos 
e para que se adotem medidas prévias para amenizá-los, se necessário. 
Determinação para a apresentação do estudo à população em 90 dias, 
sem embargo das atividades do aterro sanitário, sob pena de multa diária. 
Ação procedente. Apelação e reexame necessário. Desprovimento.10

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO AMBIENTAL. LICENCIAMENTO DE ATERRO 

9  Constituição do Estado do Paraná - Art. 207- (...) § 1º - Cabe ao Poder Público, na forma da lei, 
para assegurar a efetividade deste direito: (...) V - exigir a realização de estudo prévio de impacto 
ambiental para a construção, instalação, reforma, recuperação, ampliação e operação de ativida-
des ou obras potencialmente causadoras de significativa degradação do meio ambiente, do qual 
se dará publicidade;

10 Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. 2ª C.Cível. Apelação Cível nº 136340-4. Rolândia. Rel.: 
Ângelo Zattar. J. 30.04.2003.
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SANITÁRIO FEITA COM DISPENSA DE EIA/RIMA. SENTENÇA QUE 
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A PRETENSÃO DEDUZIDA 
NA INICIAL APENAS A FIM DE ANULAR AS LICENÇAS (PRÉVIA E DE 
INSTALAÇÃO) JÁ CONCEDIDAS. (...) DESARMONIA ENTRE AS NORMATIVAS 
ESTADUAIS E O ARTIGO 225, § 1º, IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 
ATOS NORMATIVOS QUE CRIAM VERDADEIROS ESPAÇOS DE NÃO 
INCIDÊNCIA DE NORMA CONSTITUCIONAL. REGRAS ESTADUAIS QUE 
IMPLICAM EM UMA MITIGAÇÃO DOS PARÂMETROS DE PROTEÇÃO 
AMBIENTAL DEFINIDOS CONSTITUCIONALMENTE. RECURSO COM 
TRÂMITE SUSPENSO. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DECLARAÇÃO DE 
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI.11 12

 

1.2. Dos aterros sanitários de pequeno porte e da antijuridicidade do seu 
licenciamento simplificado: uma análise da Resolução CONAMA nº 404/2008.

A norma técnica ABNT NBR 15849:2010 define aterro sanitário de 
pequeno porte como “aterro sanitário para disposição no solo de resíduos 
sólidos urbanos, até 20 t/dia ou menos, quando definido por legislação local, em 
que, considerados os condicionantes físicos locais, a concepção do sistema possa 
ser simplificada, adequando os sistemas de proteção ambiental sem prejuízo da 
minimização dos impactos ao meio ambiente e à saúde pública” 13.

O Conselho Nacional de Meio Ambiente, por meio da Resolução 404, de 
11/11/2008, estabeleceu critérios e diretrizes para o licenciamento ambiental 
de aterro sanitário de pequeno porte de resíduos sólidos urbanos, com o intuito 
de simplificar o procedimento de Licenciamento Ambiental.

Expõe em seu artigo 1º, §1º, que aterros sanitários de pequeno porte 
são aqueles com disposição diária de até 20 t (vinte toneladas) de resíduos 

11 Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. (TJPR). 4ª C.Cível. Apelação Cível. 949676-0. Rio Branco 
do Sul - Rel.: Maria Aparecida Blanco de Lima. Unânime. J. 05.03.2013.

12 Neste sentido também os seguintes julgados: Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (TJPR). Ór-
gão Especial. Agravo de Instrumento nº 1490576-5. Curitiba. Rel.: Ana Lúcia Lourenço. Unânime. J. 
05.09.2016. Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (TJPR). 5ª C.Cível. Apelação Cível nº 1400148-
4. Região Metropolitana de Maringá. Foro Regional de Marialva. Rel.: Carlos Mansur Arida. Unâni-
me. J. 22.09.2015. Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (TJPR). 4ª C.Cível. Agravo de Instrumento 
nº 480088-6. Palmeira. Rel.: Albino Jacomel Guerios. Unânime. J. 29.11.2011.

13 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 15849: Resíduos sólidos urbanos – Ater-
ros Sanitários de pequeno porte. Rio de Janeiro, 2010.
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sólidos urbanos, limitado a uma única unidade por sede municipal ou distrital 
e no artigo 2º, afirma que para esse tipo de empreendimento não será exigida 
a apresentação de EIA/RIMA, a não ser que o órgão ambiental competente 
verifique que o aterro proposto é potencialmente causador de significativa 
degradação do meio ambiente.

Ainda, segundo o art. 3º desta Resolução, nesses aterros sanitários 
é admitida a disposição final de resíduos sólidos domiciliares, de resíduos de 
serviços de limpeza urbana, de resíduos de serviços de saúde, bem como de 
resíduos sólidos provenientes de pequenos estabelecimentos comerciais, 
industriais e de prestação de serviços, desde que não sejam perigosos, conforme 
definido em legislação específica, notadamente a norma técnica ABNT NBR 
10.004:2004, e que tenham características similares aos gerados em domicílios, 
bem como aos resíduos de serviços de saúde que não requeiram tratamento 
prévio à disposição final, conforme Resolução da Diretoria Colegiada da ANVISA 
nº 306/2004 e Resolução CONAMA 358/2005.

O artigo 5º da mesma Resolução enfatiza que o órgão ambiental 
competente poderá definir os procedimentos complementares para o 
licenciamento ambiental, os quais deverão ser aprovados pelo respectivo 
Conselho de Meio Ambiente.

 No âmbito do Estado do Paraná, partindo desta premissa, o Conselho 
Estadual do Meio Ambiente, através da Resolução CEMA 094/2014, estabeleceu 
diretrizes e critérios orientadores para o licenciamento e outorga, projeto, 
implantação, operação e encerramento de aterros sanitários, assim como 
dispôs, em seu artigo 4º, que os aterros sanitários com disposição diária de 
até 20 toneladas de resíduos sólidos urbanos devem apresentar, no âmbito 
do requerimento de Licença Prévia14, um Relatório Ambiental Preliminar, 
dispensando-se também o EPIA/RIMA.

14   Conforme artigo 8º da Resolução CONAMA 237/97: Art. 8º - O Poder Público, no exercício de 
sua competência de controle, expedirá as seguintes licenças: I - Licença Prévia (LP) - concedida na 
fase preliminar do planejamento do empreendimento ou atividade aprovando sua localização e con-
cepção, atestando a viabilidade ambiental e estabelecendo os requisitos básicos e condicionantes a 
serem atendidos nas próximas fases de sua implementação; II - Licença de Instalação (LI) - autoriza a 
instalação do empreendimento ou atividade de acordo com as especificações constantes dos planos, 
programas e projetos aprovados, incluindo as medidas de controle ambiental e demais condicionan-
tes, da qual constituem motivo determinante; III - Licença de Operação (LO) - autoriza a operação da 
atividade ou empreendimento, após a verificação do efetivo cumprimento do que consta das licenças 
anteriores, com as medidas de controle ambiental e condicionantes determinados para a operação.
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Entretanto, a aplicação da Resolução CONAMA 404/2008 e da Resolução 
CEMA 094/2014 afronta claramente o art. 225, §1º, inciso IV, da Constituição da 
República de 1988, que obriga do Poder Público “exigir, na forma da lei, para 
instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa 
degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental (...)”.

Deveras, a Resolução CONAMA 01/86, que regulamenta o EPIA/RIMA, 
prevê expressamente o aterro sanitário como empreendimento de impacto 
ambiental, estabelecendo, assim, uma presunção da existência de impacto 
deste tipo de atividade, independentemente da sua capacidade. Desta forma, a 
Resolução CONAMA 404/2008 enfraquece a garantia de EPIA/RIMA na medida 
em que dispensa sem qualquer fundamento técnico o estudo em alguns casos, 
indo de encontro à previsão constitucional e à infraconstitucional.

Neste particular, não se pode olvidar que em eventual conflito 
normativo entre duas legislações ambientais vigora o princípio in dubio pro 
natura, segundo o qual deve prevalecer a norma que melhor protege o meio 
ambiente.

Consoante raciocínio de Paulo José de Farias Leite:

pelos já citados §§ 1º e 4º do art. 24, pelo art. 225 da Constituição, bem 
como pela indefinição do que seja norma especial, deve-se, fortiori 
ratione, fixar como diretriz exegética que os eventuais conflitos, nos quais 
a noção de norma geral e especial não seja suficiente, devem ser resolvidos 
pela prevalência da norma que melhor defenda o direito fundamental 
tutelado, por tratar-se de preceito constitucional (lei nacional) que se 
impõe à ordem jurídica central ou regional (in dubio pro natura). Assim, 
o princípio in dubio pro natura deve constituir um princípio inspirador da 
interpretação. Isto significa que, nos casos em que não for possível uma 
interpretação unívoca, a escolha deve recair sobre a interpretação mais 
favorável ao meio ambiente15.

Observa-se ainda que, em se comparando as duas normas do CONAMA 
(01/86 e 404/2008), há evidente violação da proibição de retrocesso ambiental, 

15  FARIAS, Paulo José Leite. Competência federativa e proteção ambiental. Porto Alegre: Sergio 
Antonio Fabris Editor, 1999, p. 356.
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insculpido no caput do artigo 225 da CR/88 no tocante à prevenção dos impactos 
dos aterros sanitários, vez que a nova Resolução enfraquece sobremaneira a 
proteção antes dada com a avaliação e mensuração destes impactos por meio de 
EPIA/RIMA. E a Resolução CEMA/PR 094/2014 acaba por ecoar este retrocesso.

De fato, além de gerar significativos riscos ao ambiente, haja vista a 
dispensa de EPIA/RIMA para tratar de empreendimento da envergadura de 
aterros sanitários, mesmo estes sendo de pequeno porte, a aplicação da 
Resolução CONAMA 404/2008 e da Resolução CEMA 094/2014 acaba por 
flexibilizar todos os cuidados necessários para a análise de viabilidade locacional 
e ambiental, assim como para a sua instalação e operação, dando azo a 
promoção de danos socioambientais irreversíveis. Salienta-se que, dependendo 
dos hábitos e do sistema de gestão adotado, esta disposição diária de resíduos 
sólidos equivale a uma população de 25 a 30 mil habitantes.

Os impactos relativos ao gerenciamento dos resíduos sólidos, 
independente do porte do aterro sanitário, estão relacionados principalmente 
às emissões atmosféricas do aterro (CO, CO2, CH4, H2 S, HC, NH3, etc.), emissão 
de material particulado e consequente alteração da qualidade do ar, geração 
de lixiviado, podendo causar contaminação da água e do solo, geração de 
odor, danos à propriedade (uso e ocupação de solo), proliferação de vetores 
transmissores de doenças, redução da disponibilidade de recursos naturais, 
dentre outros.

Evidencia-se, deste modo, que a capacidade do aterro sanitário não se 
mostra como o parâmetro mais preciso para a aferição do impacto ambiental, 
uma vez que qualquer aterro, por menor que seja, gera significativo impacto 
ambiental e, se não houver gerenciamento adequado, poderá causar também 
contaminação. Embora o impacto varie conforme a quantidade de tonelada/dia, 
a capacidade do aterro é mais determinante para a verificação da vida útil do 
aterro que propriamente a mensuração do seu significativo impacto, que sempre 
ocorrerá, mesmo que em diferentes magnitudes. Veja-se, em mero título de 
ilustração, que um aterro sanitário que recebe 20 toneladas dia, receberá 7.300 
toneladas ano e 73.000 toneladas em uma década, ao passo que um aterro 
sanitário que recebe 40 toneladas dia, receberá as mesmas 73.000 toneladas em 
um quinquênio, o que gera significativos impactos e degradações equivalentes, 
embora com diferentes tempos de vida útil. Assim, fica clara a fragilidade do 
critério estabelecido pela legislação (Resoluções CONAMA 404/2008 e CEMA 
094/2014) para a dispensa do Estudo de Impacto Ambiental.
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Além disso, a norma NBR 15849:2010, apesar de estabelecer condições 
para proteção dos corpos hídricos superficiais e subterrâneos, ar, solo, saúde 
e bem-estar das populações vizinhas,  dispensa em alguns casos16 de modo 
temerário o revestimento de impermeabilização de fundo para proteção do 
subsolo e do lençol freático contra a infiltração do lixiviado (item 5.3.1, tabela), 
mesmo para subsolo com permeabilidade de cerca de 10-4 cm/s, valor típico de 
solo arenoso, o que pode provocar impactos ambientais significativos a longo 
prazo. Mais, a referida NBR ainda exime indevidamente o empreendedor da 
obrigação de instalar o sistema de drenagem de gases se a altura final do aterro 
não ultrapassar três metros ou a fração orgânica for menor que 30%. (item 5.3.3, 
tabela), sem qualquer previsão de mecanismos de controle ambiental. Apesar 
de a NBR 15849:10 visar à simplificação da tecnologia de disposição final de 
resíduos sólidos, tais pontos tergiversam a obrigatoriedade de proteção mínima 
da qualidade ambiental e no mínimo são questionáveis junto ao meio técnico-
científico, pois as variáveis analisadas não são suficientes para a avaliação 
da realidade de todos os municípios brasileiros, e não há restrições quanto à 
evolução da geração de resíduos sólidos urbanos no aterro licenciado.

Nesta toada, é importante observar que a Resolução CONAMA 404/2008 
não parte de pressupostos de natureza técnica para estabelecer a dispensa de 
EPIA/RIMA para aterros de pequeno porte. Com efeito, uma análise detida dos 
considerandos desta Resolução denota que a permissão de não realização do 
EPIA/RIMA se funda substancialmente “[n]as dificuldades que os municípios 
de pequeno porte enfrentam na implantação e operação de aterro sanitário de 
resíduos sólidos, para atendimento às exigências do processo de licenciamento 
ambiental”17 do que propriamente em uma demonstração técnica da suposta 
ausência de impacto ambiental deste tipo de empreendimento.

Este aspecto apenas reforça a afronta direta ao comando da 
Constituição da República acima mencionado (art. 225, §1º, inciso IV), vez 
que não há na Resolução CONAMA 404/2008 qualquer indicativo técnico 
para elidir a presunção de significativo impacto ambiental do aterro sanitário 

16  A depender das condições climáticas, da profundidade do nível freático e da fração orgânica 
dos resíduos.

17 BRASIL. Ministério de Meio Ambiente. Resolução CONAMA 404/2008. Estabelece critérios e di-
retrizes para o licenciamento ambiental de aterro sanitário de pequeno porte de resíduos sólidos 
urbanos. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 12 de novembro de 2008.
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constituída pela Resolução CONAMA 01/86 e, por sua vez, afastar a exigência 
do EIA/RIMA.

A Resolução CEMA 094/2014 e a NBR 15849:10 tampouco suprem 
essa ausência de fundamentação técnica para a dispensa do EPIA/RIMA; pelo 
contrário, apenas reiteram as disposições da Resolução CONAMA 404/2008 e 
desvirtuam a essência e os parâmetros mínimos de controle do licenciamento 
ambiental de uma atividade dotada de significativo impacto poluidor.

1.3. Da ilegalidade das ampliações dos aterros sanitários de pequeno porte.

É sabido que não somente as atividades potencialmente poluidoras 
devem passar pelo processo de licenciamento ambiental, mas também os 
processos de ampliação das instalações ou do empreendimento que possam 
causar degradação ambiental.18

Com efeito, o artigo 1º, inciso I, da já mencionada Resolução CONAMA 
237/97 coloca a ampliação de empreendimentos dentre as atividades que 
estão sujeitas ao licenciamento ambiental.19 Da mesma forma, o artigo 10 da 
Lei Federal 6.938/81 prevê a necessidade de licenciamento da ampliação do 
empreendimento previamente licenciado, assim consignando: “A construção, 
instalação, ampliação e funcionamento de estabelecimentos e atividades 
utilizadores de recursos ambientais, efetiva ou potencialmente poluidores ou 
capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental dependerão de 
prévio licenciamento ambiental.”

No caso da ampliação de aterros de pequeno porte, a Resolução 
404/2008 do CONAMA é omissa em relação ao procedimento de licenciamento 
da ampliação do aterro ou à eventual existência de requisitos para a sua 

18 FARIAS, Talden. Licenciamento Ambiental: aspectos teóricos e práticos. Belo Horizonte: Fórum, 
2015. pág. 53.

19 “Art. 1º - Para efeito desta Resolução são adotadas as seguintes definições: I - Licenciamento 
Ambiental: procedimento administrativo pelo qual o órgão ambiental competente licencia a locali-
zação, instalação, ampliação e a operação de empreendimentos e atividades utilizadoras de recur-
sos ambientais, consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras ou daquelas que, sob qualquer 
forma, possam causar degradação ambiental, considerando as disposições legais e regulamentares 
e as normas técnicas aplicáveis ao caso. (…)”
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realização, embora tal prática seja comum na experiência paranaense. Há 
tão somente a previsão no 1º §2º de que “nas localidades onde exista um 
incremento significativo na geração de resíduos pela população flutuante ou 
sazonal, esta situação deve ser prevista no projeto, o qual deverá contemplar 
as medidas de controle adicionais para a operação do aterro”. Entretanto, 
não especifica quais são estas medidas de controle, nem qual o valor desse 
incremento. Da mesma forma, nem a NBR 15849:10 nem a Resolução CEMA 
094/2014 preveem o incremento de geração de resíduos, seja por meio de 
consórcio com outro município ou pela população flutuante ou sazonal, o que 
possibilita que o município ou empreendedor realize ampliações no aterro sem 
a apresentação do Estudo de Impacto Ambiental e seu respectivo Relatório de 
Impacto Ambiental.

Não se pode deixar de notar, todavia, os enormes riscos que 
desaconselham essa postura, sobretudo se considerados os aspectos já 
mencionados.

Deveras, da mesma forma que o licenciamento de aterros de pequeno 
porte sem a realização de EPIA/RIMA já configura, por si só, uma afronta 
à legislação ambiental e à Constituição da República de 1988 e um risco 
socioambiental, a ampliação dos aterros atualmente em funcionamento se 
apresenta como uma perpetuação desta ilegalidade e de suas consequências ao 
meio ambiente. Conforme já foi evidenciado, somente o EPIA/RIMA seria capaz 
de avaliar e dimensionar os impactos socioambientais dos aterros, de forma 
que ampliá-los sem que tivessem passado por esta etapa fatalmente estenderia 
danos não avaliados aos recursos ambientais envolvidos e à população do 
entorno.

Além disso, nota-se que o licenciamento do aterro de pequeno porte 
seguido do pedido de ampliação apresenta-se como prática que visa, em verdade, 
à burla do licenciamento ambiental tradicional nos moldes das Resoluções 
01/86 e 237/1997 e do CONAMA. Ainda que fosse lícito o licenciamento destes 
aterros com a dispensa de EPIA/RIMA, como quer a Resolução CEMA 094/2014, 
o que se considera apenas para argumentar, a posterior ampliação permite, na 
prática, a implantação de um aterro de tonelagem muito superior a 20 t/dia sem 
qualquer avaliação dos impactos pelo estudo. Mesmo que houvesse posteriores 
estudos de impacto para a ampliação, não haveria como avaliar adequadamente 
as alternativas locacionais ou prevenir danos a espaços ambientais protegidos, 
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uma vez que esses riscos são avaliados previamente à definição da localização 
do aterro.

Não obstante, é importante ressaltar que, por si só, a ampliação do 
aterro é uma prática indesejável do ponto de vista ambiental, mesmo que 
houvesse regulamentação, o que não é o caso. Com efeito, com o encerramento 
da vida útil do aterro – cujo máximo permitido varia de aterro para aterro – o 
ideal é que ocorra o seu fechamento e não a permissão para a sua sobrevida e 
ampliação, sobretudo se o aterro foi projetado sem a realização de EPIA/RIMA. 
A ampliação, neste caso, além de confirmar os danos em local possivelmente 
inapropriado, burla o processo de escolha de alternativas locacionais de possível 
novo aterro, já que haveria tendência pela escolha de área já degradada pelo 
aterro já existente, que não deve ser reaproveitado.

2. Conclusão articulada.

2.1 Os aterros sanitários são empreendimentos/atividades dotados 
de significativo potencial degradador do meio ambiente e, nessa condição, o 
licenciamento ambiental deve contemplar a realização de EPIA/RIMA, nos 
termos do artigo 225, § 1º, inciso IV, da Constituição da República, e do artigo 
2º, X, da Resolução CONAMA 01/86;

2.2 A Resolução CONAMA nº 404/2008 e a Resolução CEMA/PR 
094/2014, que estabelecem licenciamento ambiental simplificado com dispensa 
da realização de EPIA/RIMA para aterros sanitários de pequeno porte (20 t/
dia), não possuem substrato técnico para fundamentar a flexibilização de 
procedimento, implicam em retrocesso ambiental e violam a Constituição da 
República;

2.3 A ampliação de aterros sanitários considerados de pequeno 
porte licenciados sem a realização de EPIA/RIMA implicam na perpetuação 
de impactos socioambientais e de ilegalidades e burla ao regular processo de 
licenciamento ambiental;
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1. NOTA TÉCNICA Nº 02/2018
Gestão integrada de resíduos sólidos urbanos. Indispensabilidade da coleta 
seletiva e dos processos de reciclagem. Disponibilização de materiais recicláveis 
para Cooperativas de Catadores. Lei Federal 12.305/2010 que instituiu a Política 
Nacional de Resíduos Sólidos.  Decreto Federal 7.404/2010. Atribuição de papel 
central e prioritário às Cooperativas de Catadores.

EMENTA: GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS. 
INDISPENSABILIDADE DA COLETA SELETIVA E DOS PROCESSOS DE 
RECICLAGEM PARA A ADEQUADA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 
URBANOS. DISPONIBILIZAÇÃO DE MATERIAIS RECICLÁVEIS PARA 
COOPERATIVAS DE CATADORES POR EMPRESAS. ATIVIDADES 
DAS COOPERATIVAS E ASSOCIAÇÕES DE CATADORES COMO 
FUNÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA E DE RELEVANTE INTERESSE 
AMBIENTAL. APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL 12.305/2010 QUE 
INSTITUIU A POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS E 
DO DECRETO FEDERAL 7.404/2010 QUE A REGULAMENTA. 
EXPRESSA ATRIBUIÇÃO DE PAPEL CENTRAL E PRIORITÁRIO 
ÀS COOPERATIVAS DE CATADORES NO SISTEMA DE COLETA 
SELETIVA E RECICLAGEM. FUNCIONALIDADE DA GESTÃO DE 
RESÍDUOS RECICLÁVEIS. VINCULAÇÃO DO SETOR EMPRESARIAL 
AO PRINCÍPIO DA RESPONSABILIDADE COMPARTILHADA PELO 
CICLO DE VIDA DOS PRODUTOS. HERMENÊUTICA LITERAL, 
SISTEMÁTICA E TELEOLÓGICA QUE CONCLUI PELA PREVISÃO DE 
ATUAÇÃO PREFERENCIAL DAS COOPERATIVAS DE CATADORES 
NO SISTEMA DE COLETA SELETIVA. AMPARO CONSTITUCIONAL 
ESTAMPADO NOS OBJETIVOS E PRINCÍPIOS DOS ARTIGOS 3o, 
INCISOS I e III, e 170, INCISOS III, VI e VII, DA CONSTITUIÇÃO 
DA REPÚBLICA. FUNÇÃO SOCIAL DA EMPRESA. DIREITOS DE 
FRATERNIDADE OU SOLIDARIEDADE. DEVER DA ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA DE OFERECER FOMENTO E ASSISTÊNCIA À FORMAÇÃO 
E DESENVOLVIMENTO DAS ASSOCIAÇÕES E COOPERATIVAS DE 
CATADORES.
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1. OBJETO DA NOTA TÉCNICA

A presente Nota Técnica tem como objeto, em síntese, a análise 
da destinação de materiais reutilizáveis e recicláveis no âmbito da gestão 
integrada de resíduos sólidos urbanos e do eventual dever de priorização dessa 
destinação às Cooperativas e Associações de Catadores sob a perspectiva de 
aplicação da Lei Federal 12.305/2010 e do Decreto Federal 7.404/2010 e de 
sua interpretação gramatical, sistemática e teleológica (além da interpretação 
conforme a Constituição da República), com o intuito de esclarecer reiterados 
questionamentos formulados pelas Promotorias de Justiça quanto à negativa de 
disponibilização pelas empresas privadas de materiais recicláveis às Associações 
e Cooperativas de Catadores.

2. INDISPENSABILIDADE DA COLETA SELETIVA E DOS PROCESSOS DE 
RECICLAGEM PARA A ADEQUADA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 
URBANOS -  PRINCÍPIOS DA POLÍTICA NACIONAL DOS RESÍDUOS 
SÓLIDOS - ATRIBUIÇÃO DE PREFERÊNCIA ÀS ASSOCIAÇÕES E 
COOPERATIVAS DE CATADORES NO SISTEMA DE COLETA SELETIVA A 
PARTIR DA FUNCIONALIDADE DA GESTÃO DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS.

De acordo com estimativas da Associação Brasileira de Empresas de 
Limpeza Pública e Resíduos Especiais – ABRELPE, a geração resíduos sólidos 
urbanos – RSU no Brasil, em 2016, foi de aproximadamente 214.405 toneladas 
por dia.20 Já no Estado do Paraná, que possui 11.242.720 habitantes (IBGE – 
Instituto Brasileiro de Geociência e Estatística, 2016), estima-se que sejam 
gerados o montante de 12.052.196 Kg de resíduos sólidos urbanos todos os 
dias.21

A destinação incorreta dos resíduos sólidos urbanos gera diversos 
impactos adversos à saúde pública, ao patrimônio público e ao meio ambiente. 
Com o intuito de tratar dessa problemática, a Lei Federal 12.305/2010, que 

20  ABRELPE. Panorama dos resíduos sólidos no Brasil: 2014. Disponível em: <http://www.abrel-
pe.org.br/Panorama/panorama2016.pdf> Acesso em 22 fev 2018.

21  Instituto Ambiental do Paraná. Relatório da situação da disposição final de resíduos sólidos 
urbanos no Estado do Paraná. 2017
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instituiu a Política Nacional dos Resíduos Sólidos - PNRS, determina, dentre 
outras diretrizes, a utilização de disposições finais ambientalmente adequadas 
(aterros sanitários) apenas para rejeitos (resíduos sólidos que não podem ser 
reaproveitados), devendo os demais resíduos se submeterem, nos termos do 
artigo 7º, II, à seguinte ordem principiológica: não geração, redução, reutilização, 
reciclagem e compostagem.

Lamentavelmente, a maior parte dos resíduos recicláveis produzidos 
no Brasil (e o Estado do Paraná não destoa dessa estatística) não vem se 
submetendo ao processo de coleta seletiva22 e, por consequência, encontra 
destinação inadequada em aterros sanitários ou lixões. Assim, para que se 
cumpra a referida ordem principiológica e se evite a destinação irregular de 
resíduos sólidos recicláveis aos aterros sanitários, dentre outras medidas é 
indispensável a implantação pelos municípios de programas de coleta seletiva 
para viabilizar os processos de reciclagem23, assim como a participação ativa do 
setor empresarial e dos consumidores para a coleta seletiva, até mesmo porque 
se trata de responsabilidade compartilhada.

De fato, a Lei Federal 12.305/2010 eleva à condição de princípio da 
Política Nacional de Resíduos Sólidos a responsabilidade compartilhada pelo 
ciclo de vida dos produtos24, bem como a define como o “conjunto de atribuições 
individualizadas e encadeadas dos fabricantes, importadores, distribuidores e 
comerciantes, dos consumidores e dos titulares dos serviços públicos de limpeza 
urbana e de manejo dos resíduos sólidos, para minimizar o volume de resíduos 
sólidos e rejeitos gerados, bem como para reduzir os impactos causados à saúde 
humana e à qualidade ambiental decorrentes do ciclo de vida dos produtos, nos 
termos desta Lei”.25

22 As seguintes reportagens jornalísticas ilustram essa problemática: <http://g1.globo.com/jornal-
-hoje/noticia/2015/04/apenas-3-de-todo-o-lixo-produzido-no-brasil-e-reciclado.html>, <http://
www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=29296:apenas-13-dos-
-residuos-urbanos-no-pais-vao-para-reciclagem&catid=1:dirur&directory=1>.

23 Reciclagem é definida pelo artigo 3o, inciso XIV, da Lei Federal 12.305/2010, como o “processo 
de transformação dos resíduos sólidos que envolve a alteração de suas propriedades físicas, físico-
-químicas ou biológicas, com vistas à transformação em insumos ou novos produtos”.

24 Artigo 6o, inciso VII, da Lei Federal 12.305/2010.

25     Artigo 3o, inciso XVII, da Lei Federal 12.305/2010.
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A Lei Federal 12.305/2010 também instituiu como princípio da Política 
Nacional de Resíduos Sólidos o reconhecimento da funcionalidade da gestão 
dos resíduos recicláveis no que tange à geração de trabalho e promoção da 
cidadania e, nessa perspectiva, compreendendo as necessidades sociais dos 
catadores de materiais recicláveis, estabeleceu como objetivo da aludida 
Política a atribuição de papel central a estes para a efetivação da coleta seletiva 
em formato de cooperativas, bem como previu a sua integração nas ações que 
envolvem a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos:

“[…] Art. 6o São princípios da Política Nacional de Resíduos Sólidos:

(…)

VIII - o reconhecimento do resíduo sólido reutilizável e reciclável como um 
bem econômico e de valor social, gerador de trabalho e renda e promotor 
de cidadania;

(...)

Art. 7o São objetivos da Política Nacional de Resíduos Sólidos:

(…)

XII - integração dos catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis nas 
ações que envolvam a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida 
dos produtos;

(…)

Art. 8o São instrumentos da Política Nacional de Resíduos Sólidos, entre 
outros:

IV - o incentivo à criação e ao desenvolvimento de cooperativas ou de 
outras formas de associação de catadores de materiais reutilizáveis e 
recicláveis; [...]”

A partir desse suporte estrutural principiológico, a Lei Federal 
12.305/2010 instituiu diversas ações concretas que referendam a 
obrigatoriedade de priorização das cooperativas ou associações de catadores 
no que se refere ao trabalho de coleta seletiva e recebimento dos resíduos 
recicláveis. Dentre essas ações concretas, podemos citar:

a) a implantação de coleta seletiva com a participação de cooperativas 
ou outras formas de associação de catadores de materiais reutilizáveis e 
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recicláveis, formadas por pessoas físicas de baixa renda, como requisito para 
que os municípios e o Distrito Federal tenham acesso a recursos da União na 
elaboração do plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos:

“[…] Art. 18. A elaboração de plano municipal de gestão integrada de 
resíduos sólidos, nos termos previstos por esta Lei, é condição para o 
Distrito Federal e os Municípios terem acesso a recursos da União, ou por 
ela controlados, destinados a empreendimentos e serviços relacionados 
à limpeza urbana e ao manejo de resíduos sólidos, ou para serem 
beneficiados por incentivos ou financiamentos de entidades federais de 
crédito ou fomento para tal finalidade.

§ 1o  Serão priorizados no acesso aos recursos da União referidos no caput 
os Municípios que: (...)

II - implantarem a coleta seletiva com a participação de cooperativas ou 
outras formas de associação de catadores de materiais reutilizáveis e 
recicláveis formadas por pessoas físicas de baixa renda. [...]”

b) no reaproveitamento dos resíduos sólidos reutilizáveis e recicláveis 
oriundos dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos 
sólidos, cabe ao titular dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de 
resíduos sólidos priorizar a organização e o funcionamento de cooperativas de 
catadores integradas por pessoas físicas de baixa renda e dar preferência à sua 
contratação:

“[…] Art. 36. No âmbito da responsabilidade compartilhada pelo ciclo 
de vida dos produtos, cabe ao titular dos serviços públicos de limpeza 
urbana e de manejo de resíduos sólidos, observado, se houver, o plano 
municipal de gestão integrada de resíduos sólidos:

I - adotar procedimentos para reaproveitar os resíduos sólidos reutilizáveis 
e recicláveis oriundos dos serviços públicos de limpeza urbana e de 
manejo de resíduos sólidos;

II - estabelecer sistema de coleta seletiva;

III - articular com os agentes econômicos e sociais medidas para viabilizar 
o retorno ao ciclo produtivo dos resíduos sólidos reutilizáveis e recicláveis 
oriundos dos serviços de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos;
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IV - realizar as atividades definidas por acordo setorial ou termo de 
compromisso na forma do § 7o do art. 33, mediante a devida remuneração 
pelo setor empresarial;

V - implantar sistema de compostagem para resíduos sólidos orgânicos 
e articular com os agentes econômicos e sociais formas de utilização do 
composto produzido;

VI - dar disposição final ambientalmente adequada aos resíduos e rejeitos 
oriundos dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos 
sólidos.

§ 1o Para o cumprimento do disposto nos incisos I a IV do caput, o 
titular dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos 
sólidos priorizará a organização e o funcionamento de cooperativas ou 
de outras formas de associação de catadores de materiais reutilizáveis e 
recicláveis formadas por pessoas físicas de baixa renda, bem como sua 
contratação. [...]” (grifos nossos)

De modo ainda mais expresso, o Decreto Federal 7.404/2010, que 
regulamenta a Lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos, aponta em diversos 
dos seus dispositivos legais a necessária inclusão e participação preferencial 
das cooperativas de catadores em todo o sistema de coleta seletiva:

“[…] Art. 11.  O sistema de coleta seletiva de resíduos sólidos priorizará 
a participação de cooperativas ou de outras formas de associação 
de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis constituídas por 
pessoas físicas de baixa renda.

[…]

Art. 18. […] § 1o Na implementação e operacionalização do sistema 
de logística reversa poderão ser adotados procedimentos de compra 
de produtos ou embalagens usadas e instituídos postos de entrega de 
resíduos reutilizáveis e recicláveis, devendo ser priorizada, especialmente 
no caso de embalagens pós-consumo, a participação de cooperativas ou 
outras formas de associações de catadores de materiais recicláveis ou 
reutilizáveis.

[…]

Art. 28. O Ministério do Meio Ambiente fará a avaliação das propostas de 
acordo setorial apresentadas consoante os seguintes critérios mínimos: 
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[…] VI - contribuição das ações propostas para a inclusão social e geração 
de emprego e renda dos integrantes de cooperativas e associações de 
catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis constituídas por pessoas 
físicas de baixa renda.

[…]

Art. 40. O sistema de coleta seletiva de resíduos sólidos e a logística 
reversa priorizarão a participação de cooperativas ou de outras formas 
de associação de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis 
constituídas por pessoas físicas de baixa renda.

[…]

Art. 44. As políticas públicas voltadas aos catadores de materiais 
reutilizáveis e recicláveis deverão observar:

I - a possibilidade de dispensa de licitação, nos termos do inciso XXVII 
do art. 24 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, para a contratação 
de cooperativas ou associações de catadores de materiais reutilizáveis e 
recicláveis;

II- o estímulo à capacitação, à incubação e ao fortalecimento institucional 
de cooperativas, bem como à pesquisa voltada para sua integração nas 
ações que envolvam a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida 
dos produtos; e

III- a melhoria das condições de trabalho dos catadores.

Parágrafo único. Para o atendimento do disposto nos incisos II e III 
do caput, poderão ser celebrados contratos, convênios ou outros 
instrumentos de colaboração com pessoas jurídicas de direito público ou 
privado, que atuem na criação e no desenvolvimento de cooperativas ou 
de outras formas de associação de catadores de materiais reutilizáveis e 
recicláveis, observada a legislação vigente.

[…]

Art. 79. A União e os órgãos ou entidades a ela vinculados darão prioridade 
no acesso aos recursos mencionados no art. 78: (…) II - ao Distrito Federal e 
aos Municípios que: (…) b) implantarem a coleta seletiva com a participação 
de cooperativas ou outras formas de associação de catadores de materiais 
reutilizáveis e recicláveis formadas por pessoas físicas de baixa renda; [...]”

Na mesma toada, a Lei Federal 11.445/2007, que estabelece diretrizes 
nacionais para o saneamento básico (noção na qual se inclui a limpeza urbana e 
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manejo de resíduos sólidos26), também explicita a necessidade de priorização da 
atuação das cooperativas de catadores no sistema de coleta seletiva ao inserir o 
inciso XXVII no caput do artigo 24 da Lei Federal 8.666/93 e tornar dispensável 
a licitação “na contratação da coleta, processamento e comercialização de 
resíduos sólidos urbanos recicláveis ou reutilizáveis, em áreas com sistema de 
coleta seletiva de lixo, efetuados por associações ou cooperativas formadas 
exclusivamente por pessoas físicas de baixa renda reconhecidas pelo poder 
público como catadores de materiais recicláveis, com o uso de equipamentos 
compatíveis com as normas técnicas, ambientais e de saúde pública”.

No âmbito do Estado do Paraná, antes mesmo da instituição da 
Política Nacional de Resíduos Sólidos, o Decreto Estadual 4.167/2009 já tornava 
obrigatória a separação seletiva dos resíduos sólidos recicláveis gerados 
pelos órgãos e entidades da administração pública estadual direta e indireta 
(compreendendo autarquias, empresas públicas, fundações e sociedades de 
economia mista) e a sua destinação às associações e cooperativas dos catadores 
de materiais recicláveis:

“[…] Art. 1° A obrigatoriedade da separação seletiva dos resíduos sólidos 
recicláveis gerados pelos órgãos e entidades da administração pública 
estadual direta e indireta, compreendendo autarquias, empresas 
públicas, fundações e sociedades de economia mista e a sua destinação 
às associações e cooperativas dos catadores de materiais recicláveis são 
reguladas pelas disposições deste Decreto.

[…]

Art. 3°. Estarão habilitadas a coletar os resíduos sólidos recicláveis 
gerados pelos órgãos e entidades da administração pública estadual 
direta e indireta de que trata o artigo 1° deste Decreto as associações 
e cooperativas de catadores de materiais recicláveis que atenderem os 
seguintes requisitos:

I - estejam formal e exclusivamente constituídas por catadores de 
materiais recicláveis que tenham a catação com única fonte de renda.

26 Art. 3o Para os efeitos desta Lei, considera-se: I - saneamento básico: conjunto de serviços, in-
fra-estruturas e instalações operacionais de: (…)  c) limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos: 
conjunto de atividades, infra-estruturas e instalações operacionais de coleta, transporte, trans-
bordo, tratamento e destino final do lixo doméstico e do lixo originário da varrição e limpeza de 
logradouros e vias públicas; (...)”
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II - não possuam fins lucrativos;

III - possuam infra-estrutura para realizar a triagem e a classificação dos 
resíduos recicláveis;

IV - apresentem o sistema de rateio entre os associados e cooperados; e

V - detenham cadastro prévio junto à Secretaria de Estado do Trabalho, 
Emprego e Promoção Social ou Fórum Estadual Lixo e Cidadania. [...]”

O dever de priorização das Cooperativas e Associações de Catadores 
de Materiais recicláveis encontra ressonância na jurisprudência, conforme se 
pode visualizar no seguinte acórdão emitido pelo Tribunal de Justiça do Estado 
do Paraná:

(…) Remeto-me, quanto ao tema, àquilo que já foi apontado quando 
da análise do Apelo interposto pelo Município de Araruna: trata-se de 
escolha feita previamente pelo legislador a prioridade a ser dada, no que 
concerne a política de resíduos sólidos, a métodos que impliquem na 
não geração, na redução, na reutilização e na reciclagem, sendo que em 
relação a estes dois últimos (reutilização e reciclagem) a lei determina 
ainda que o gestor público priorizará (utilizando o verbo no imperativo) 
a atividade de cooperativas ou associações de catadores de lixo. Reitere-
se: não se está mais na esfera de discricionariedade da Administração a 
opção pela adoção de métodos de tratamento e destinação de rejeitos em 
desprestígio àquelas, pois a escolha já foi realizada a priori pelo legislador, 
incumbindo ao agente público o seu fiel atendimento, como determina 
o princípio da legalidade, ao qual está vinculado. É evidente também a 
importância com que são vistos esses agrupamentos de catadores, ante 
as inúmeras previsões legais a seu respeito. Com isso, deve-se reformar 
a sentença neste particular, para que se consigne a obrigatoriedade do 
Município em priorizar a atividade a cargo dos catadores, nos moldes 
da legislação mencionada.  (…). (TJ-PR - Apelação: APL 14618727 PR 
1461872-7 (Acórdão), 4ª Câmara Cível. Data do julgamento: 30 de Agosto 
de 2016. Relatora: Maria Aparecida Blanco de Lima).27  

27 Disponível em: <https://tj-pr.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/387616739/apelacao-apl-14618727-pr-1461872-7-acordao> Acesso em junho de 2018.
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3. ATIVIDADES DAS COOPERATIVAS E ASSOCIAÇÕES DE CATADORES COMO 
FUNÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA E DE RELEVANTE INTERESSE AMBIENTAL 
NO SISTEMA DE COLETA SELETIVA E NO PROCESSO DE RECICLAGEM - DA 
SITUAÇÃO DOS CATADORES DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS E A REALIDADE 
DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA 
-  NECESSIDADE DA INSERÇÃO DAS COOPERATIVAS E ASSOCIAÇÕES DE 
CATADORES FRENTE AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DE CONSTRUÇÃO 
DE SOCIEDADE SOLIDÁRIA, DA ERRADICAÇÃO DA POBREZA E DA 
MARGINALIZAÇÃO E DA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS.

Independentemente das normativas que tratam da necessária 
condução das cooperativas de catadores a um papel central no sistema de coleta 
seletiva, é importante lembrar que a atividade de catador de material reciclável 
é reconhecida pela Classificação Brasileira de Ocupações – CBO28, sendo 
espécie do gênero “Trabalhadores da coleta e seleção de material reciclável”. 
Tal ocupação realiza parte da limpeza urbana, garantindo a coleta seletiva dos 
resíduos que, se não tivessem a intervenção dos catadores, iriam para aterros 
sanitários, lixões ou até mesmo seriam destinados em vias públicas. Os catadores 
de materiais recicláveis29 são atores fundamentais para o desenvolvimento da 
reciclagem, e nessa medida contribuem decisivamente para a diminuição dos 
recursos extraídos da natureza, do nível de disposições finais inadequadas de 
resíduos e da própria existência de lixões, assim como propiciam o aumento da 
vida útil dos aterros sanitários e a economia de dinheiro público30.

28  A Classificação Brasileira de Ocupações foi instituída pela Portaria Ministerial 397, de 9 de ou-
tubro de 2002 e tem por finalidade a identificação das ocupações no mercado de trabalho, para 
fins classificatórios junto aos registros administrativos e domiciliares.  CLASSIFICAÇÃO BRASILEIRA 
DE OCUPAÇÕES: CBO. Disponível em: <http://www.mtecbo.gov.br/cbosite/pages/pesquisas/Bus-
caPorTituloResultado.jsf> Acesso em 24 nov 2017.

29 Dados do IPEA (2012) indicam que no estado do Paraná há 23.984 pessoas que se declaram 
como catadores de materiais recicláveis, sendo que o valor pode estar abaixo do quantitativo real 
em função de a pesquisa ser domiciliar e declaratória (o que exclui as pessoas que não possuem 
domicílio fixo e aquelas que não se declaram como catadores por não ser esta a sua ocupação 
principal). Ressalta-se que nesta pesquisa não estão inseridos os varredores de rua ou garis. (INS-
TITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA. Situação Social das Catadoras e dos Catadores de 
Material Reciclável e Reutilizável: Região Sul. IPEA, Brasília: 2013).

30  PEPE, Kauanna B. F. Política nacional de resíduos sólidos e catadores de resíduos sólidos: 
uma crise que se avizinha. (TCC, Curso de Engenharia Ambiental. PUC/PR). 2015, p. 52-53. Dis-
ponível em: <http://www.biblioteca.pucpr.br/pergamum/biblioteca/img.php?arquivo=/000054/
000054ca.pdf>
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Consoante estudos desenvolvidos recentemente pelo Instituto de 
Energia e Ambiente da Universidade de São Paulo (USP), os catadores de 
materiais recicláveis são responsáveis por quase metade da coleta seletiva no 
Brasil, chegando a alcançar uma porcentagem de cerca de 60% da coleta total 
de recicláveis nos municípios de até cem mil habitantes31. Já conforme estudos 
realizados pelo Instituto de Pesquisas Aplicadas, os catadores de resíduos 
recicláveis “são os atores-chave em todo o processo, já que são responsáveis por 
quase 90% de todo o material que chega a ser reciclado no Brasil”, podendo-se 
afirmar que  “não há reciclagem sem catador”32.

Nada obstante o caráter de utilidade pública e de relevante interesse 
ambiental das atividades desempenhadas pelos catadores de materiais 
recicláveis, é notório que muitos destes ainda trabalham individualmente, em 
um estado de miséria, com más condições de moradia, saúde, alimentação, 
dentre outros direitos fundamentais que lhe são negados, o que importa em 
violação ao princípio da dignidade da pessoa humana.

Em relação ao setor privado, ainda há clara falta de visibilidade quanto 
à importância da função dos catadores e insuficiência de políticas públicas e de 
envolvimento do setor empresarial e de toda a sociedade para o fim de promover 
a organização dos catadores em cooperativas e melhoria das condições de 
vida desses atores. Nesse particular, o aumento do acesso das cooperativas 
de catadores aos materiais recicláveis, inclusive aqueles produzidos pelas 
empresas, é um dos principais desafios para a consolidação do sistema de coleta 
seletiva, resolução da problemática dos lixões e de melhoria das condições tão 
sofridas de vida dos cooperados.

Deve-se lembrar que a Constituição da República estabelece em seu 
artigo 3o, incisos I e III, como objetivos fundamentais da República Federativa 
do Brasil, a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, a erradicação da 
pobreza e da marginalização e a redução das desigualdades sociais e regionais. 
Sob esse olhar, a disponibilização pelas empresas dos resíduos recicláveis 
às cooperativas de catadores possui o condão de proporcionar a milhares de 

31 Disponível em: <http://www.iee.usp.br/pics/?q=o-projeto>.

32 IPEA, Situação Social das Catadoras e dos Catadores de Material Reciclável e Reutilizável. 2013. 
Disponível em: <http://www.ipea.gov.br/agencia/images/stories/PDFs/situacao_social/131219_
relatorio_situacaosocial_mat_reciclavel_brasil.pdf.>
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famílias condições mínimas e indispensáveis de sobrevivência digna, consoante 
o preceito constitucional mencionado.

Sobre os deveres sociais e o exercício solidário dos direitos 
individuais, Ingo Sarlet afirma que:

“[…] o ser humano deve ser reconhecido como um ser solidário para 
com a existência humana (e também não humana, com base da tutela 
ecológica) à sua volta. A ideia de deveres fundamentais não encerra 
apenas deveres, mas, de certa forma, também caracteriza o direito à igual 
repartição dos encargos comunitários, que a existência e o funcionamento 
da comunidade estatal demandam. Em outras palavras, pode-se dizer que 
a vida em sociedade pressupõe o respeito mútuo entre os indivíduos, de 
modo a vincular (e harmonizar) o exercício dos direitos e dos deveres, 
sob pena de inviabilizar qualquer concepção de uma efetiva comunidade 
política. [...]”33

Os direitos fundamentais de 3ª dimensão são direitos de fraternidade 
ou de solidariedade que se desprendem da titularidade de um indivíduo 
e se destinam à proteção de grupos humanos, tais como as cooperativas de 
catadores, como por exemplo na redução das desigualdades sociais (artigo 3o, 
incisos I e III, da Constituição da República).

Novamente, Ingo Sarlet ensina que:

“[…] A nota distintiva destes direitos da terceira dimensão reside 
basicamente na sua titularidade coletiva, muitas vezes indefinida e 
indeterminável, o que se revela, a título de exemplo, especialmente no 
direito ao meio ambiente e qualidade de vida, o qual, em que pese ficar 
preservada sua dimensão individual, reclama novas técnicas de garantia 
e proteção. (...) Compreende-se, portanto, porque os direitos da terceira 
dimensão são denominados usualmente como direitos de solidariedade 
ou fraternidade, de modo especial em face de sua implicação universal ou, 

33 SARLET, Ingo Wolfgang; FENSTERSEIFER, Tiago. Direito Constitucional Ambiental (livro eletrô-
nico). Constituição, Direitos Fundamentais e Proteção do Meio Ambiente. 3ª Edição em e-book 
baseada na 5ª Edição impressa. 2017. Capítulo 4.
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no mínimo, transindividual, e por exigirem esforços e responsabilidades 
em escala até mesmo mundial para sua efetivação. […]” 34

 

A Constituição da República corrobora a aplicação do princípio 
de redução das desigualdades sociais ao inseri-lo expressamente como 
condicionante da livre iniciativa econômica:

“[…] Art. 170. 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:

[…]

VII - redução das desigualdades regionais e sociais; [...]”

Na medida em que a Lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos 
apontou expressamente que as cooperativas de catadores exercem relevante e 
prioritário papel de interesse ambiental no âmbito do sistema da coleta seletiva, 
e que há expresso propósito da aludida legislação em promover a inclusão social 
e geração de emprego e renda dos integrantes de Cooperativas e Associações de 
Catadores, entendemos que também por esse fundamento constitucional (artigo 
170, inciso VII, da Constituição da República) há um dever dirigido às empresas 
para priorizar a destinação dos resíduos recicláveis às aludidas Cooperativas.

4. INTERPRETAÇÃO DA LEI FEDERAL 12.305/2010 E DO DECRETO 
7.404/2010 – PRIORIZAÇÃO DA DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS 
ÀS COOPERATIVAS E ASSOCIAÇÕES DE CATADORES – HARMONIZAÇÃO DA  
POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS COM A INTELIGÊNCIA DOS 
ARTIGOS 3O, INCISOS I E III, E 170, INCISOS III, VI E VII, DA CONSTITUIÇÃO 
DA REPÚBLICA -  FUNÇÃO SOCIAL DA EMPRESA COMO DECORRÊNCIA DO 
PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE.

34 SARLET, Ingo. A Eficácia dos Direitos Fundamentais. Uma teoria geral dos direitos fundamentais 
na perspectiva constitucional. 12ª Edição. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2015. p. 49.
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A nosso aviso, a eventual negativa de empresas para a disponibilização 
de materiais recicláveis em prol das Cooperativas ou Associações de Catadores 
de Materiais Recicláveis apenas se justificaria na hipótese excepcional 
dessas Associações ou Cooperativas não preencherem os requisitos mínimos 
para o funcionamento adequado, conforme abaixo explicitado, porque a 
interpretação gramatical, sistemática e teleológica da Lei Federal 12.305/2010 
e do Decreto Federal 7.404/2010 estabelecem ao setor empresarial que gera 
ou produz resíduos recicláveis, especialmente na esfera do que se denomina 
de responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, uma 
obrigação legal consistente na priorização da destinação dos aludidos resíduos 
às Cooperativas ou Associações de Catadores.

Conforme afirma Fiore, a interpretação da lei é a operação que tem por 
fim “fixar uma determinada relação jurídica, mediante a percepção clara e exata 
da norma estabelecida pelo legislador”35.

A interpretação gramatical, é sempre o primeiro método a ser 
empregado na busca do verdadeiro significado da norma jurídica e do significado 
literal da letra da lei. No caso, a palavra “priorizar” significa “estabelecer algo 
como prioridade”36 e o termo “prioridade” possui como significado:

“[…] 1) Condição ou estado de primeiro; antecedência no tempo e na 
ordem. (2) Condição do que está em primeiro lugar em urgência ou 
necessidade; primado: Educação e saúde devem ser prioridades em 
qualquer governo. (3) Direito ou possibilidade legal de falar primeiro ou 
de ser atendido em primeiro lugar; preferência, primazia: No Brasil, há 
uma lei que dá prioridade de atendimento em órgãos públicos, bancos 
etc. a idosos, gestantes e pessoas com necessidades especiais.[...]”37

Em nosso sentir, não há dúvida de que 
a legislação citada impõe literalmente a todos os envolvidos na geração 

35  FIORE, Pasquale. De la irretroactividad e interpretación de las leyes, p. 564. Apud: FRANÇA, R. 
Limongi. Hermenêutica Jurídica. 10. Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009.

36 Disponível em: <https://dicionariodoaurelio.com/priorizar>

37 Disponível em: <http://michaelis.uol.com.br/moderno-portugues/busca/portugues-brasileiro/
prioridade/>



43
V. 7: RESÍDUOS SÓLIDOS E FLORA

e destinação final de resíduos sólidos (Poder Público, setor empresarial e 
geradores diretos de resíduos) a priorização ou atribuição de preferência para 
a destinação dos resíduos recicláveis no âmbito do sistema de coleta seletiva.

Em adição a isso, a análise conjunta das normas dos diferentes diplomas 
legais que definem o papel central das Cooperativas de Catadores no sistema 
de coleta seletiva e das inter-relações das referidas normas no âmbito de uma 
interpretação sistemática, reforçam a mesma conclusão.

Ainda que houvesse dúvida quanto à literalidade da referida obrigação, 
o artigo 5º da Lei de Introdução do Código Civil determina que “na aplicação 
da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem 
comum”. Nesse contexto, é certo que uma interpretação teleológica, que busca 
a interpretação das leis de acordo com a melhor aplicação na sociedade38, 
incluirá a verificação da realidade social abrangida e também concluirá pelo 
reconhecimento das relevantes funções socioambientais desempenhadas pelas 
Cooperativas e Associações de Catadores e da necessidade da priorização destas 
também com o intuito de buscar a diminuição da situação de vulnerabilidade 
social dos catadores.

De outra parte, sob o enfoque do que ordena a Constituição da República, 
ou ainda da interpretação constitucional da legislação infraconstitucional citada, 
os artigos 3o, incisos I e III, e 170, incisos III, VI e VII, dissolvem qualquer eventual 
questionamento sobre a existência de fundamento constitucional normativo 
suficiente para exigir das empresas a disponibilização dos materiais recicláveis 
às Cooperativas e Associações de catadores. Nesse contexto constitucional, a 
doutrina tem defendido a aplicação do princípio geral e implícito da função 
social da empresa como decorrência do princípio constitucional da função social 
da propriedade:

“[…] A propriedade dos bens de produção deve cumprir a função social, no 
sentido de não se concentrarem, apenas na titularidade dos empresários, 
todos os interesses juridicamente protegidos que os circundam. A 
Constituição Federal reconhece, por meio deste princípio implícito, que 
são igualmente dignos de proteção jurídica os interesses metaindividuais, 

38  REIS, Friede. Ciência do Direito, norma, interpretação e hermenêutica jurídica. 9ª ed. Manole: 
São Paulo, 2015. p. 168.
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de toda a sociedade ou de parcela desta, potencialmente afetados pelo 
modo com que se empregam os bens de produção. […] Cumpre sua função 
social a empresa que gera empregos, tributos e riqueza, contribui para 
o desenvolvimento econômico, social e cultural da comunidade em que 
atua, de sua região ou do país, adota práticas empresariais sustentáveis 
visando à proteção do meio ambiente e ao respeito aos direitos dos 
consumidores. Se sua atuação é consentânea com estes objetivos e se 
desenvolve com estrita obediência às leis a que se encontra sujeita, a 
empresa está cumprindo sua função social; isto é, os bens de produção 
reunidos pelo empresário na organização do estabelecimento empresarial 
estão tendo o emprego determinado pela Constituição Federal. [...]”39

A empresa, portanto, deve exercer os seus direitos à luz da fraternidade, 
ou seja, da responsabilidade que possui pelo bem comum e pela efetivação dos 
demais direitos fundamentais.

5. HIPÓTESES DE EXCEÇÃO AO DEVER DE PRIORIZAÇÃO DA DESTINAÇÃO DE 
RESÍDUOS RECICLÁVEIS ÀS COOPERATIVAS E ASSOCIAÇÕES DE CATADORES.

A negativa de empresas para a disponibilização de materiais recicláveis 
em prol das Cooperativas e Associações de Catadores de Materiais Recicláveis 
apenas se justifica, em nosso sentir, nas seguintes hipóteses excepcionais:

a) ausência de Catadores ou de Associações ou Cooperativas de 
Catadores na municipalidade e inviabilidade logística para a disponibilização 
de resíduos recicláveis à Cooperativa ou Associação de Catadores existente em 
município vizinho.

b) Associações ou Cooperativas de Catadores que não preencham os 
requisitos mínimos para o funcionamento estrutural adequado, dentre eles a 
formal constituição e cadastramento em órgão público, com as licenças e alvarás 
correspondentes, bem como a existência de infra-estrutura para o recebimento 
dos resíduos recicláveis.

39   COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de Direito Comercial_Vol. I [Direito de Empresa] – 16ª ed. Saraiva: 
São Paulo, 2012. p. 88.
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c) Associações ou Cooperativas de Catadores que não funcionem com 
base em sistema de rateio entre os associados e cooperados, na forma da Lei 
Federal 5.764/1971.

d) resíduos que ainda não detenham cadeia de reciclagem estabelecida, 
ou seja, resíduos sem tecnologia conhecida para reciclagem e que a destinação 
não possa ser realizada pelas Cooperativas ou Associações de Catadores, tais 
como papel carbono, papel celofane, fotografias e fitas e etiquetas adesivas.

e) resíduos que ainda detenham cadeia de reciclagem dificultada ou 
limitada em virtude das características dos resíduos, de acordo com as condições, 
estruturas e circunstâncias apontadas pelas próprias Cooperativas ou Associações 
de Catadores. Dentre as situações mais comuns no âmbito de aplicação dessa 
hipótese, pode-se citar exemplificativamente resíduos como o isopor e as películas 
de polipropileno biorientada (embalagens plásticas de salgadinhos, doces e 
outros), com a ressalva dos casos de sistema de logística reversa já efetivados por 
meio de termos de compromisso ou acordos setoriais e que devem contemplar a 
parceria com as Cooperativas e Associações de Catadores, nos termos do artigo 
33, §§ 1º e 3º, inciso III, da Lei Federal 12.305/2010.

Entende-se, nessa hipótese, que é recomendável que as próprias 
Cooperativas e Associações de Catadores definam junto as respectivas 
municipalidades quais os tipos de resíduos recicláveis que possuem viabilidade 
de coleta e processamento de reciclagem.

f) resíduos que apresentem indicativo de periculosidade, o qual 
importam em risco à saúde e à segurança dos cooperados. Veja-se que, segundo 
a Norma Técnica da ABNT NBR 10004:2004:

“[…] periculosidade é a característica apresentada por um resíduo que, 
em função de suas propriedades físicas, químicas ou infecto-contagiosas, 
pode apresentar: a) risco à saúde pública, provocando mortalidade, 
incidência de doenças ou acentuando seus índices; b) riscos ao meio 
ambiente, quando o resíduo for gerenciado de forma inadequada. [...]”.

São exemplos de resíduos perigosos as lâmpadas contendo mercúrio, 
pilhas, baterias, resíduos de serviço de saúde, produtos químicos, produtos 
radioativos, dentre outros.
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Nas hipóteses contidas nos itens “a”, “b” e “c”, incumbe ao Poder Público 
municipal, preferencialmente na elaboração e/ou revisão do Plano Municipal 
de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, identificar a eventual existência de 
Catadores e de volume mínimo de geração de resíduos recicláveis que torne 
viável a constituição de Cooperativas ou Associações, bem como, nos casos 
dessa viabilidade, oferecer fomento e assistência à formação, desenvolvimento 
e funcionamento regular das Associações e Cooperativas de Catadores.

Sob a mesma lógica, incumbe à municipalidade incluir na elaboração do 
Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (ou na sua revisão) a 
definição tomada em conjunto com as Cooperativas e Associações de Catadores 
sobre quais os tipos de resíduos recicláveis que se apresentam viáveis para a 
coleta e processamento de reciclagem. Também incumbe às municipalidades 
a fiscalização de regular cumprimento da destinação prioritária dos resíduos 
recicláveis pelas empresas e do seu adequado recebimento e manejo pelas 
Cooperativas e Associações de Catadores.

6. DA IMPOSSIBILIDADE DE VENDA DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS 
PELAS EMPRESAS SEM EXPRESSA PREVISÃO DESSA ATIVIDADE EM 
SEUS CONTRATOS SOCIAIS E EM SEUS ALVARÁS DE LOCALIZAÇÃO E 
FUNCIONAMENTO.

Constatação bastante corriqueira é a de empresas que comercializam 
os resíduos recicláveis em vez de os destinarem às Cooperativas e Associações 
de Catadores. No entanto, outro motivo a infirmar a possibilidade de negativa 
das empresas quanto à disponibilização dos aludidos materiais é a ausência de 
Alvará de Localização e Funcionamento emitido pela municipalidade que inclua 
entre as atividades permitidas a comercialização de resíduos sólidos recicláveis.

Nesse particular, é de se verificar também se o contrato social de 
constituição da empresa prevê expressamente como objeto desta a atividade 
de comercialização de materiais recicláveis. Dito de outra forma, na hipótese 
de ausência de expressa previsão de tal objeto no contrato social da empresa 
e/ou no Alvará de Localização e Funcionamento, a comercialização de resíduos 
sólidos recicláveis pela empresa constituiria atividade ilícita, sujeita a embargo 
e responsabilização administrativa.
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Veja-se que as legislações municipais, normalmente por meio dos seus 
Códigos de Posturas, regulam o que deve conter nos Alvarás de Localização e 
Funcionamento e, ao tratarem do licenciamento urbanístico de estabelecimentos 
industriais e comerciais, preveem que a licença do estabelecimento deve 
especificar o ramo autorizado do comércio ou indústria e que estão sujeitos 
à cassação de licença e fechamento os estabelecimentos que desenvolverem 
negócio diferente do que foi requerido e autorizado.

O seguinte acórdão exemplifica o posicionamento da Jurisprudência 
quanto à impossibilidade de exercício de atividades comerciais não previstas 
nos Alvarás de Localização e Funcionamento:

“(…) APELAÇÃO CÍVEL- MANDADO DE SEGURANÇA - ORDEM DENEGADA. 
APELO DO IMPETRANTE (...) ALVARÁ DE LICENÇA DE ESTABELECIMENTO 
COMERCIAL CASSADO POR ALEGADA ALTERAÇÃO DOS ELEMENTOS 
ESSENCIAIS - COMPROVADA EXPLORAÇÃO DO RAMO DE “MOTEL”, 
QUANDO O ALVARÁ FOI CONCEDIDO PARA QUE O IMPETRANTE 
EXPLORASSE O RAMO DE BAR E HOTELARIA - PROVA ROBUSTA 
ACERCA DO DESVIO DE FINALIDADE DA ATIVIDADE DESENVOLVIDA 
PELO ESTABELECIMENTO COMERCIAL - CONCESSÃO DE ALVARÁ - ATO 
DISCRICIONÁRIO - AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - RECURSO 
PARCIALMENTE CONHECIDO E NA PARTE CONHECIDA DESPROVIDO. 
(…) 3. E, tendo em vista que a concessão de alvará é ato discricionário, 
vinculado ao interesse público e passível de revogação, e tendo em vista 
a comprovação do desvio de utilização do estabelecimento comercial 
do apelante, não se vislumbra irregularidade alguma na cassação do 
referido alvará. Vislumbra-se, outrossim, a atuação correta e legal 
do Município, razão pela qual a denegação de segurança deve ser 
mantida.”(…)40(grifos nossos)

40   TJPR - 4ª C.Cível - AC - 616981-9 - Curitiba - Rel.: Luís Carlos Xavier - Unânime - J. 23.03.2010.
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7. DO DEVER DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE OFERECER FOMENTO E 
ASSISTÊNCIA À FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ASSOCIAÇÕES 
E COOPERATIVAS DE CATADORES.

Na hipótese da municipalidade identificar a existência de catadores 
e de volume mínimo de geração de resíduos recicláveis, a organização dos 
catadores de materiais recicláveis por meio da instituição de Cooperativas ou 
outras formas de Associação é vista não somente como iniciativa decorrente 
da aplicação da Política Nacional de Resíduos Sólidos, mas também como uma 
estratégia positiva para obter benefícios socioambientais, desde a abrangência 
da coleta e processamento da reciclagem de um volume cada vez maior de 
resíduos até a possibilidade de maior agregação de valor41 aos materiais 
recicláveis recolhidos42 e de melhoria das condições de vida de milhares de 
famílias.43

As Associações são pessoas jurídicas de direito privado constituídas 
pela união de pessoas que se organizam sem fins lucrativos, conforme os artigos 
44 e 53 do Código Civil. No caso das Cooperativas, a Lei Federal 5.764/1971, 
que institui a Política Nacional de Cooperativismo, define sua natureza jurídica 
em seu artigo 4º:

41  A desvalorização do valor dos resíduos faz com que os atravessadores (também denominados 
como intermediadores e sucateiros, são pessoas que compram os materiais recicláveis dos cata-
dores e repassam para as empresas de reciclagem) comprem o material dos catadores por preços 
irrisórios e, como consequência, muitas vezes essas comunidades não consigam atingir padrões 
mínimos de sobrevivência, além de trabalharem em situações insalubres e degradantes.

42  AQUINO. Israel F.; CASTILHO JUNIOR, Armando B. de; PIRES, Thirza S. de L. A organização em 
rede dos catadores de materiais recicláveis na cadeia produtiva reversa de pós-consumo da re-
gião da grande Florianópolis: uma alternativa de agregação de valor. Gestão e Produção, São 
Carlos, v. 16, n. 1, p. 15-24, jan.-mar. 2009. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1590/S0104-
530X2009000100003>  

43  RIBEIRO, Luiz C. de S.; et. al. Aspectos econômicos e ambientais da reciclagem: um es-
tudo exploratório nas cooperativas de catadores de material reciclável do Estado do Rio de 
Janeiro. 2014, p. 98. Dispovível em: <http://www.scielo.br/pdf/neco/v24n1/0103-6351-ne-
co-24-01-0191.pdf>
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“Art. 4º As cooperativas são sociedades de pessoas, com forma e 
natureza jurídica próprias, de natureza civil, não sujeitas a falência, 
constituídas para prestar serviços aos associados, distinguindo-se das 
demais sociedades pelas seguintes características:

I - adesão voluntária, com número ilimitado de associados, salvo 
impossibilidade técnica de prestação de serviços;

II - variabilidade do capital social representado por quotas-partes;

III - limitação do número de quotas-partes do capital para cada associado, 
facultado, porém, o estabelecimento de critérios de proporcionalidade, 
se assim for mais adequado para o cumprimento dos objetivos sociais;

IV - incessibilidade das quotas-partes do capital a terceiros, estranhos 
à sociedade;

V - singularidade de voto, podendo as cooperativas centrais, federações 
e confederações de cooperativas, com exceção das que exerçam 
atividade de crédito, optar pelo critério da proporcionalidade;

VI - quorum para o funcionamento e deliberação da Assembléia Geral 
baseado no número de associados e não no capital;

VII - retorno das sobras líquidas do exercício, proporcionalmente às 
operações realizadas pelo associado, salvo deliberação em contrário da 
Assembléia Geral;

VIII - indivisibilidade dos fundos de Reserva e de Assistência Técnica 
Educacional e Social;

IX - neutralidade política e indiscriminação religiosa, racial e social;

X - prestação de assistência aos associados, e, quando previsto nos 
estatutos, aos empregados da cooperativa;

XI - área de admissão de associados limitada às possibilidades de 
reunião, controle, operações e prestação de serviços.”

A Lei Federal 5.764/1971 também determina que o Poder Público deve 
prestar incentivo e assistência às cooperativas:
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“Art. 2° As atribuições do Governo Federal na coordenação e no estímulo 
às atividades de cooperativismo no território nacional serão exercidas na 
forma desta Lei e das normas que surgirem em sua decorrência.

Parágrafo único. A ação do Poder Público se exercerá, principalmente, 
mediante prestação de assistência técnica e de incentivos financeiros 
e creditórios especiais, necessários à criação, desenvolvimento e 
integração das entidades cooperativas.

Na medida em que a Lei Federal 12.305/2010 e o Decreto Federal 
7.404/2010 priorizam o sistema de coleta seletiva e processamento da 
reciclagem por meio da inserção ou contratação das Cooperativas e Associações 
de Catadores, cabe aos Municípios e ao Distrito Federal realizar o fomento de 
tais organizações a fim de integrá-las aos sistemas municipais de gestão de 
resíduos sólidos. De modo ainda mais específico, o artigo 44, incisos II e III, e § 
único, do Decreto Federal 7.404/2010 estabelecem que:

“[...]Art. 44. As políticas públicas voltadas aos catadores de materiais 
reutilizáveis e recicláveis deverão observar:

[...]

II- o estímulo à capacitação, à incubação e ao fortalecimento institucional 
de cooperativas, bem como à pesquisa voltada para sua integração nas 
ações que envolvam a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de 
vida dos produtos; e

III- a melhoria das condições de trabalho dos catadores.

Parágrafo único. Para o atendimento do disposto nos incisos II e III 
do caput, poderão ser celebrados contratos, convênios ou outros 
instrumentos de colaboração com pessoas jurídicas de direito público ou 
privado, que atuem na criação e no desenvolvimento de cooperativas ou 
de outras formas de associação de catadores de materiais reutilizáveis e 
recicláveis, observada a legislação vigente. […]”
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Sobre o tema, veja-se o seguinte precedente jurisprudencial:

“(…) É evidente também a importância com que são vistos esses 
agrupamentos de catadores, ante as inúmeras previsões legais a seu 
respeito. Com isso, deve-se reformar a sentença neste particular, para 
que se consigne a obrigatoriedade do Município em priorizar a atividade 
a cargo dos catadores, nos moldes da legislação mencionada. A tal título, 
válido mencionar que a criação formal de associação não esgota o objeto 
em destaque, sendo necessário o efetivo fomento da atividade, via 
treinamento e capacitação dos integrantes, disponibilização de espaços 
e equipamentos adequados e, acaso necessário e viável, inclusive 
concessão de apoio financeiro  (…).” (TJ-PR - Apelação: APL 14618727 
PR 1461872-7 (Acórdão), 4ª Câmara Cível. Data do julgamento: 30 de 
Agosto de 2016. Relatora: Maria Aparecida Blanco de Lima).44

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com base nos fundamentos ora expostos, concluímos, em apertada 
síntese, que:

a) cabe aos Municípios identificarem a existência de Catadores e de 
volume mínimo de geração de resíduos recicláveis e, em caso positivo, realizar 
o fomento de sua organização na forma de Cooperativas ou Associações a fim 
de integrá-las aos sistemas municipais de gestão de resíduos sólidos;

b) há dever constitucional e infraconstitucional para priorização das 
Cooperativas e Associações de Catadores no sistema de coleta seletiva, daí 
decorrendo a obrigação legal das empresas, em regra, a destinarem a estas os 
resíduos recicláveis;

44 Disponível em: <https://tj-pr.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/387616739/apelacao-apl-
-14618727-pr-1461872-7-acordao> Acesso em junho de 2018.
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c) a negativa das empresas para a destinação preferencial dos resíduos 
recicláveis às Cooperativas e Associações de Catadores apenas pode ser 
acolhida se devidamente justificada com base na ausência de preenchimento 
dos requisitos mínimos para o funcionamento adequado destas, dentre eles 
a formal constituição e cadastramento em órgão público, com as licenças e 
alvarás correspondentes, bem como a existência de infraestrutura para o 
recebimento dos resíduos recicláveis e o funcionamento com base em sistema 
de rateio entre os associados e cooperados;

d) as empresas também podem apresentar negativa justificada 
de destinação às Cooperativas de Catadores daqueles resíduos que não 
detenham cadeia de reciclagem estabelecida; resíduos que ainda detenham 
cadeia de reciclagem dificultada ou limitada em virtude das características dos 
resíduos, de acordo com as condições, estruturas e circunstâncias apontadas 
pelas próprias Cooperativas; ou que apresentem indicativo de periculosidade;

e) independentemente da previsão legal de atribuição de preferência 
às Cooperativas e Associações de Catadores para a destinação de resíduos 
recicláveis, é vedado às empresas a sua comercialização se tal atividade não 
está expressamente prevista em seu contrato social e no Alvará de Localização 
e Funcionamento emitido pela municipalidade;

f) a título de sugestão, uma das possíveis providências extrajudiciais 
a serem adotadas pelas Promotorias de Justiça sobre o tema em caráter 
preventivo é, no caso da existência de Cooperativas ou Associações de 
Catadores em regular funcionamento nas municipalidades, é a expedição de 
Recomendação Administrativa às Secretarias Municipais de Urbanismo para a 
inserção expressa nas novas Licenças Urbanísticas (ou Alvarás de Localização 
e Funcionamento) a serem concedidas às empresas, ou em suas renovações, 
de condicionante de destinação prioritária dos resíduos recicláveis às 
Cooperativas de Catadores;

g) vislumbra-se a possibilidade de adoção de semelhante providência 
por este Centro de Apoio, em sugestão de atuação conjunta com a Promotoria 
de Justiça de Proteção ao Meio Ambiente do Foro Central da comarca da 
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Região Metropolitana de Curitiba, para a expedição de Recomendação 
Administrativa ao Instituto Ambiental do Paraná para a inserção da referida 
condicionante nas novas licenças ambientais, ou suas renovações, em relação 
às empresas que geram resíduos sólidos em sua produção/operação (incluindo 
os estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços), até mesmo em 
razão da aplicação do artigo 9o da Lei Estadual 12.493/199945 e do artigo 26 da 
Resolução CEMA/PR 65/200846.

45  Art. 9o. Os resíduos sólidos urbanos provenientes de residências, estabelecimentos comerciais e 
prestadores de serviços, bem como os de limpeza pública urbana, deverão ter acondicionamento, 
coleta, transporte, armazenamento, tratamento e destinação final adequados, nas áreas dos Muni-
cípios e nas áreas conurbadas, atendendo as normas aplicáveis da Associação Brasileira de Normas 
Técnicas - ABNT e as condições estabelecidas pelo Instituto Ambiental do Paraná  - IAP, respeitadas 
as demais normas legais vigentes.

46  Art. 26. O IAP, mediante decisão motivada, poderá modificar os condicionantes e as medidas 
de controle e adequação, suspender ou cancelar licença/autorização ambiental expedida, quando 
ocorrer: I - violação ou inadequação de quaisquer condicionantes ou normas legais; II - omissão ou 
falsa descrição de informações relevantes que subsidiaram a expedição da licença ou da autoriza-
ção; III -superveniência de graves riscos ambientais e de saúde.
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2. NOTA TÉCNICA Nº 04/2018 
Grandes Geradores de Resíduos Sólidos. Conceito e implicações no âmbito da 
Política Nacional de Resíduos Sólidos, instituída pela Lei Federal 12.305/2010. 
Obrigação dos Municípios definirem os Grandes Geradores, por meio do 
estabelecimento de parâmetros sobre a natureza, composição e volume dos 
resíduos. Remuneração do poder público pelos serviços prestados mediante 
preço público.

EMENTA: GRANDES GERADORES DE RESÍDUOS SÓLIDOS. 
CONCEITO E IMPLICAÇÕES NO ÂMBITO DA POLÍTICA NACIONAL 
DE RESÍDUOS SÓLIDOS. LEI FEDERAL 12.305/2010. PRINCÍPIO 
DA RESPONSABILIDADE COMPARTILHADA PELO CICLO DE 
VIDA DOS PRODUTOS, INSCRITO NO ARTIGO 6º, INCISO VII, 
DA LEI FEDERAL 12.305/2010. PLANO DE GERENCIAMENTO DE 
RESÍDUOS SÓLIDOS, PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA 
DE RESÍDUOS SÓLIDOS E SERVIÇO PÚBLICO DE LIMPEZA URBANA 
E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS COMO INSTRUMENTOS 
CENTRAIS BALIZADORES DO CONCEITO DE GRANDES GERADORES. 
INCUMBÊNCIA LEGAL DOS MUNICÍPIOS EM ELABORAREM O 
PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA E DEFINIREM OS 
PARÂMETROS ACERCA DA NATUREZA, COMPOSIÇÃO E VOLUME 
DOS RESÍDUOS ORIUNDOS DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS 
E PRESTADORES DE SERVIÇOS CARACTERIZADOS COMO NÃO 
PERIGOSOS PARA O FIM DE EQUIPARÁ-LOS OU NÃO AOS RESÍDUOS 
DOMICILIARES. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 13, PARÁGRAFO 
ÚNICO, E 20, DA LEI FEDERAL 12.305/2010. PREMISSA CRUCIAL 
PARA A IMPLEMENTAÇÃO DA REGRA IMPOSTA PELA POLÍTICA 
NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS SOBRE A ABRANGÊNCIA E A 
DELIMITAÇÃO DA ATUAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE LIMPEZA 
URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS. OBRIGAÇÃO DOS 
GRANDES GERADORES EM ELABORAREM, IMPLEMENTAREM E 
OPERACIONALIZAREM SEUS PLANOS DE GERENCIAMENTO DE 
RESÍDUOS SÓLIDOS. ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA 
EXIGIR QUE OS MUNICÍPIOS DEFINAM OS GRANDES GERADORES 
E A SUA RESPONSABILIDADE PELA DESTINAÇÃO ADEQUADA DOS 
RESÍDUOS OU A DEVIDA REMUNERAÇÃO DO PODER PÚBLICO 
PELOS SERVIÇOS PRESTADOS. DIFERENÇA DE TAXA E PREÇO 
PÚBLICO.
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1. Do objeto da Nota Técnica.

O objeto da presente Nota Técnica compreende a análise do conceito de 
“grandes geradores” a partir das diretrizes e normas fixadas pela Política Nacional 
de Resíduos Sólidos – PNRS, instituída pela Lei Federal 12.305, de 02 de agosto 
de 2010, bem como as implicações concretas que decorrem desta definição na 
gestão de resíduos sólidos, especialmente na esfera do Poder Público municipal, 
levando-se em conta a criação e implementação do Plano Municipal de Gestão 
Integrada de Resíduos Sólidos, o Serviço Público de Limpeza Urbana e Manejo 
de Resíduos Sólidos e as demais normas que norteiam o seu gerenciamento no 
âmbito municipal.

A presente Nota Técnica também se propõe a traçar diretrizes mínimas 
para que as Promotorias de Justiça com atribuição na defesa do meio ambiente 
e para que os Grupos de Atuação Especializada em Meio Ambiente, Habitação 
e Urbanismo (GAEMAs) atuem na fiscalização do exercício da competência dos 
Municípios quanto à regulamentação do tema e implementação das normas 
sobre os grandes geradores.

2. Da definição de grande gerador de resíduos sólidos. Instrumentos centrais 
balizadores do conceito de grandes geradores: Plano de Gerenciamento de 
Resíduos Sólidos, Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos e 
Serviço Público de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos.

A rigor, embora a Lei que instituiu a Política Nacional de Resíduos 
Sólidos não tenha explicitado diretamente o conceito de “grande gerador”, a sua 
sistemática a respeito do gerenciamento de resíduos sólidos apresenta alguns 
instrumentos centrais que delimitam a definição de grandes geradores, a qual deve 
ser incorporada e explicitada pelas legislações municipais sobre resíduos sólidos 
para distinguir os resíduos abrangidos pelo Serviço Público de Limpeza Urbana e 
Manejo de Resíduos dos demais resíduos, conforme será esclarecido adiante.

De um modo geral, o gerenciamento de resíduos sólidos compreende 
o conjunto de ações que perpassa as etapas de coleta, transporte, transbordo, 
tratamento e destinação final ambientalmente adequada dos resíduos.

Na Política Nacional de Resíduos Sólidos, há duas figuras centrais no 
gerenciamento de resíduos sólidos: o próprio gerador de resíduos sólidos e o 
Poder Público municipal.
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O artigo 20 da Lei Federal 12.305, de 2010, ao estabelecer a relação 
dos geradores que estão obrigados à elaboração do Plano de Gerenciamento 
de Resíduos Sólidos, também identifica nesses geradores a responsabilidade 
pelo gerenciamento de seus próprios resíduos sólidos e atribui uma dimensão 
ampla ao conceito de gerador. De acordo com a Política Nacional de Resíduos 
Sólidos, gerador é a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, que 
gera resíduos sólidos por meio de suas atividades, inclusive aquelas relacionadas 
ao consumo. Já a noção de gerenciamento de resíduos sólidos se entende como 
o conjunto de ações que perpassa todas as etapas, desde a coleta, passando 
pelo transporte, transbordo, tratamento, até a destinação final ambientalmente 
adequada dos resíduos.

De outro lado, a Política Nacional de Resíduos determinou, em seu 
artigo 10, que incumbe aos Municípios e ao Distrito Federal a gestão integrada 
dos resíduos gerados em seus territórios, independente da responsabilidade do 
gerador pelo gerenciamento de resíduos.

Como pano de fundo entre as figuras centrais do gerador e do Poder 
Público municipal encontra-se o princípio da responsabilidade compartilhada pelo 
ciclo de vida dos produtos, inscrito no artigo 6º, inciso VII, da Lei Federal 12.305, 
de 2010, que basicamente consiste no “conjunto de atribuições individualizadas 
e encadeadas dos fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes, dos 
consumidores e dos titulares dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo 
dos resíduos sólidos, para minimizar o volume de resíduos sólidos e rejeitos 
gerados, bem como reduzir os impactos causados à saúde humana e à qualidade 
ambiental decorrentes do ciclo de vida dos produtos”.

Enfim, na sistemática da Política Nacional de Resíduos Sólidos, é possível 
afirmar que o gerenciamento de resíduos sólidos apresenta alguns instrumentos 
centrais, que balizam o conceito de grandes geradores e que demandam uma 
análise mais detida, quais sejam o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, 
o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos e o Serviço Público de 
Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos.

2.1 Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos.

O Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos é um dos instrumentos 
centrais da Política Nacional de Resíduos Sólidos e constitui obrigação dos 
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Municípios e do Distrito Federal para a sua elaboração e implementação, nos 
termos do artigo 10 da Lei Federal 12.305, de 2010.

A Política Nacional de Resíduos Sólidos definiu, em seu artigo 19, o 
conteúdo mínimo do Plano Municipal de Gestão Integrada, em relação ao qual 
destacaremos apenas os tópicos mais relevantes para o objeto dessa Nota Técnica:

a) diagnóstico da situação dos resíduos sólidos gerados no território 
municipal, identificando a origem, o volume, a caracterização e as formas de 
destinação e disposição final que serão adotadas;

b) identificação das áreas favoráveis para disposição final;

c) identificação dos resíduos sólidos e dos geradores sujeitos ao Plano de 
Gerenciamento específico (conforme artigo 20 da LPNRS);

d) procedimentos operacionais e especificações mínimas a serem 
adotados no Serviço Público de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos, 
incluída a disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos;

e) indicadores de desempenho operacional e ambiental do Serviço 
Público de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos;

f) regras para o transporte e outras etapas do gerenciamento de resíduos 
sólidos relativos ao Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos a que estão 
obrigados elaborar os geradores relacionados no artigo 20 da LPNRS;

g) definição das responsabilidades quanto à implementação e 
operacionalização do Plano de Gestão Integrada, incluídas as etapas sob a 
incumbência do Poder Público, e do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos 
a que estão obrigados elaborar os geradores relacionados no artigo 20 da LPNRS;

h) sistema de cálculo dos custos da prestação do serviço público de 
limpeza urbana e manejo de resíduos e a forma de cobrança desses serviços;

i) descrição das formas e dos limites da participação do Poder Público 
local na coleta seletiva e na logística reversa;

j) meios a serem utilizados para o controle e a fiscalização, no âmbito 
local, da implementação e operacionalização dos Planos de Gerenciamento de 
Resíduos Sólidos a que estão obrigados elaborar os geradores relacionados no 
artigo 20 da LPNRS.
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Portanto, cabe aos Municípios, por meio do Plano Municipal de Gestão 
Integrada, realizar o diagnóstico da geração de resíduos em seu território, 
bem como identificar os geradores que estão obrigados a elaborar o Plano de 
Gerenciamento específico, observando necessariamente a regra do artigo 20 da 
Lei Federal 12.305, de 2010.

2.2 Do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos.

De acordo com o artigo 3º, inciso X, da referida Lei Federal, o 
gerenciamento de resíduos compreende o “conjunto de ações exercidas, direta 
ou indiretamente, nas etapas de coleta, transporte, transbordo, tratamento e 
destinação final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos e disposição 
final ambientalmente adequada dos rejeitos, conforme o Plano Municipal de 
Gestão Integrada ou o Plano de Gerenciamento, exigidos na forma da Lei”.

A Lei Federal 12.305, de 2010, em seu artigo 21, estabeleceu o seguinte 
conteúdo mínimo47 do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos:

a) descrição da atividade ou do empreendimento;

b) diagnóstico dos resíduos sólidos gerados ou administrados, com a 
indicação da origem, volume e a caracterização, incluindo os passivos ambientais;

c) indicação dos responsáveis pelas etapas do gerenciamento (coleta, 
transporte, transbordo, tratamento e destinação final e disposição final 
ambientalmente adequadas);

d) definição dos procedimentos operacionais atinentes às etapas do 
gerenciamento;

e) identificação das soluções consorciadas ou compartilhadas;

f) metas e procedimentos voltados à minimização de resíduos, à 
reutilização e reciclagem;

g) medidas saneadoras dos passivos ambientais;

47  Aqui cabe salientar que foram relacionados acima apenas as ações que guardam relação direta 
com o objeto da presente Nota Técnica.
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h) ações relativas à responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida 
dos produtos.

A obrigação imposta aos geradores de gerenciar os próprios resíduos 
sólidos decorre diretamente da aplicação dos artigos 20 e 27 da Lei Federal 
12.305, de 2010, que respectivamente relacionaram os geradores que 
estão obrigados a elaborar o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos e 
determinaram a responsabilidade de tais geradores pela sua implementação e 
operacionalização.

De acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, os geradores 
de resíduos que estão obrigados à elaboração do Plano de Gerenciamento são:

a) os geradores de resíduos dos serviços públicos de saneamento básico, 
excluídos os resíduos sólidos urbanos (domiciliares e de limpeza urbana);

b)  os geradores de resíduos industriais;

c)  os geradores de resíduos de serviços de saúde;

d)  os geradores de resíduos de mineração;

e) as empresas da construção civil, conforme regulamento da Lei ou 
normas fixadas pelos órgãos integrantes do SISNAMA48;

f) os responsáveis por terminais e outras instalações referentes aos 
serviços de transportes, como portos, aeroportos, terminais alfandegários, 
rodoviários e ferroviários e passagens de fronteira;

g) os responsáveis por atividades agrossilvopastoris, se exigido pelo 
órgão competente do SISNAMA49, do SNVS50 ou do SUASA51;

h) os estabelecimentos comerciais que gerem resíduos perigosos;

i) os estabelecimentos comerciais que gerem resíduos caracterizados 

48  A sigla SISNAMA significa Sistema Nacional do Meio Ambiente, instituído na forma do art. 6º, 
da Lei Federal nº 6.938, de 31.08.1981.

49  Idem.

50  A sigla SNVS significa Sistema Nacional de Vigilância Sanitária.

51  A sigla SUASA significa Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária.
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como não perigosos, mas que em razão da sua natureza, composição ou volume 
não sejam equiparados aos resíduos domiciliares pelo Poder Público municipal.

Vale atentar para o fato de que Política Nacional de Resíduos 
Sólidos, ao dispor sobre os geradores que estão obrigados a elaborar o Plano 
de Gerenciamento (artigo 20 da Lei Federal 12.305, de 2010), reforçou a 
competência do Poder Público municipal para traçar a linha divisória entre os 
estabelecimentos comerciais ou prestadores de serviço cujos resíduos gerados 
podem e os que não podem ser equiparados aos resíduos domiciliares em 
razão da sua natureza, composição ou volume, ou seja, a competência do Poder 
Público municipal para distinguir os pequenos geradores dos grandes geradores.

 A Política Nacional de Resíduos Sólidos, a um só tempo, estabeleceu 
os geradores que estão obrigados a realizar a gestão dos próprios resíduos, a 
partir da elaboração do Plano de Gerenciamento de resíduos, e delimitou  a 
abrangência de atuação do Serviço Público de Limpeza Urbana e Manejo de 
Resíduos, deixando certa margem de discricionariedade ao Poder Público 
Municipal quanto à definição da linha divisória entre os pequenos geradores 
(cujos resíduos podem ser equiparados aos resíduos domiciliares pela 
municipalidade) e os grandes geradores (cujos resíduos não podem são 
equiparados aos resíduos domiciliares pelo Poder Público municipal).

O estabelecimento desta linha divisória tem implicações de ordem 
econômica e orçamentárias relevantes para as municipalidades, na medida em 
que os resíduos gerados pelos grandes geradores não estão abrangidos pelo 
Serviço Público de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos e, por consequência, 
o seu gerenciamento incumbirá aos próprios geradores.

2.3. Abrangência do Serviço Público de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos 
Sólidos.

O Serviço Público de Limpeza Urbana e de Manejo de Resíduos Sólidos 
(SPLU-MRS) é prestado pelo Poder Púbico municipal e compreende as atividades 
de coleta, transbordo, transporte, triagem, para fins de reuso ou reciclagem, 
tratamento, inclusive por compostagem, e disposição final de resíduos sólidos 
domiciliares, bem como as atividades de varrição, capina e poda de árvores em 
vias e logradouros públicos e outros eventuais serviços pertinentes à limpeza 
urbana, conforme se depreende do artigo 3o, inciso XIX, da Lei Federal  12.305, 
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de 2010, c/c os artigos  2o, inciso I, alínea “c”, e  7o, incisos I, II e III, da Lei 
Federal 11.445, de 2007, alterados pela Medida Provisória 844, de 201852.

É interessante observar que, na forma do artigo 13, inciso I, alínea “c”, 
da Lei da PNRS, o objeto do Serviço Público de Limpeza e Manejo de Resíduos 
compreende os resíduos sólidos urbanos, assim considerados os resíduos 
domiciliares e os de limpeza urbana, neste último caso aqueles oriundos das 
atividades de varrição, capina e pode de árvores em vias e logradouros públicos, 
bem como de outros serviços eventuais de limpeza urbana.

Os resíduos domiciliares, de acordo com a Política Nacional de Resíduos 
Sólidos, são os originários de atividades domésticas em residências urbanas, 
conforme alínea “a”, do inciso I, do artigo 13, da Lei Federal 12.305, de 2010.

Relevante destacar que a Política Nacional de Resíduos Sólidos 
admitiu que os Municípios possam equiparar aos resíduos domiciliares os 
resíduos de estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços em razão 
da sua natureza, composição ou volume, e desde que caracterizados como não 
perigosos, consoante dispõem a conjunção dos artigos 13, parágrafo único, e 20, 
ambos da Lei Federal 12.305, de 2010.

Nessa linha de raciocínio, já é possível traçar algumas inferências iniciais.

A primeira constatação é de que a Política Nacional de Resíduos Sólidos 
delimitou o âmbito de abrangência do Serviço Público de Limpeza Urbana e 
Manejo de Resíduos, cabendo às municipalidades observá-la por ocasião da 
elaboração do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos e das 
demais normas municipais sobre essa temática. Dessa forma, inserem-se no 
âmbito de atuação do Serviço Público de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos 
Sólidos as atividades de coleta, transbordo, transporte, triagem, para fins de 

52  Na prática, nem sempre o Serviço Público de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos é im-
plementado nos municípios na forma como foi delineado nas Políticas Nacional de Resíduos Sólidos 
e de Saneamento Básico. É notório o processo de desativação de inúmeros “lixões” que funcionavam 
como repositórios indiscriminados de resíduos, e que assim funcionaram por longos períodos, por 
completa ausência de política pública que considerasse, ao mesmo tempo, as distintas etapas do 
processo de gerenciamento de resíduos (coleta, transbordo, transporte, triagem, para fins de reuso 
ou reciclagem, tratamento, inclusive por compostagem, e disposição final), bem como a necessidade 
da sua segregação (orgânicos, recicláveis e rejeitos, além de outros). As Políticas Nacional de Resíduos 
Sólidos e de Saneamento Básico estabeleceram um novo marco em matéria de gerenciamento de re-
síduos sólidos, funcionando como indutoras de novas práticas de um lado, e limitadoras de outro, na 
medida em que trazem em seu bojo normas que impõe restrições à atuação dos seus destinatários.
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reuso ou reciclagem, tratamento, inclusive por compostagem, e disposição 
final que envolvam os seguintes resíduos:

a. resíduos domiciliares (originários de atividades domésticas em 
residências urbanas);

b. resíduos de limpeza urbana (oriundos de varrição, capina e pode 
de árvores em vias e logradouros públicos e de outros serviços eventuais de 
limpeza urbana);

c. resíduos de estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços, 
caracterizados como não perigosos e equiparados pelo Poder Público municipal 
aos resíduos domiciliares em virtude da sua natureza, composição ou volume.

A contrario sensu, todo o resíduo distinto dos relacionados acima não 
está, em princípio, sob a guarida do Serviço Público de Limpeza Urbana, cabendo 
ao seu gerador a obrigação de proceder ao devido gerenciamento.

A consequência lógica disso é que na hipótese de o Poder Público 
municipal admitir que o Serviço Público de Limpeza Urbana e Manejo de 
Resíduos venha a assumir uma ou mais atividades concernentes às etapas 
de gerenciamento que incumbe ao gerador, este deverá necessariamente 
remunerar o Serviço Público de Limpeza Urbana, até mesmo por imposição do 
que preveem o artigo 19, caput, inciso VIII, e § 5º, e o artigo 27, § 2o, todos da 
Lei Federal n. 12.305, de 2010.

Nessa toada, é relevante lembrar que o artigo 5º da Lei Federal 11.445, 
de 2007, que instituiu a Política Nacional de Saneamento Básico, também exclui 
da delimitação de serviço público as ações e serviços de saneamento básico de 
responsabilidade privada, incluindo o manejo de resíduos de responsabilidade 
do gerador.

Esta distinção tem implicações relevantes, na medida em que as 
atividades que são de incumbência legal do Serviço Público de Limpeza Urbana 
são remuneradas por meio de taxa quando realizadas diretamente pelo Poder 
Público municipal53. Ao passo que as demais atividades, caso a legislação 

53  Este tema (remuneração como contraprestação ao serviço público de coleta e transporte de re-
síduos) é abordado mais adiante ao final do Tópico 4. Remuneração do Serviço Público de Limpeza 
Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos.
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municipal admita a sua realização pelo Serviço Público de Limpeza Urbana, 
deverão ser remuneradas por preço público, conforme será melhor abordado 
mais adiante.

A segunda inferência possível, que assume centralidade na discussão 
do presente tema, diz respeito à competência dos Municípios para definirem 
os parâmetros acerca da natureza, composição e volume dos resíduos oriundos 
de estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços caracterizados como 
não perigosos para o fim de equipará-los ou não aos resíduos domiciliares.

Consoante já salientado, a Política Nacional de Resíduos Sólidos admitiu 
que os resíduos originários de estabelecimentos comerciais e prestadores de 
serviços caracterizados como não perigosos possam ser equiparados, pelos 
Municípios, aos resíduos domiciliares em razão dos seguintes critérios: natureza, 
composição e volume de resíduos (artigo 13, § único, da Lei Federal 12.305, 
de 2010). Logo, caberá ao Poder Público municipal, a partir desses critérios 
(natureza, composição e volume) definir os parâmetros que possam distinguir os 
estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços que serão equiparados 
às residências e os que não serão equiparados.

Aliás, a partir do que dispõe a Política Nacional de Resíduos Sólidos, 
levando-se em conta os resíduos gerados, verifica-se que os estabelecimentos 
comerciais e prestadores de serviços54  podem ser classificados da seguinte forma:

a) estabelecimentos/prestadores que gerem resíduos caracterizados 
como não perigosos, que podem ser equiparados aos resíduos domiciliares, 
pelo município, em razão da natureza, composição e volume (§ único do artigo 
13 da LPNRS);

b) estabelecimentos/prestadores que gerem resíduos caracterizados 
como não perigosos, mas que não são equiparados aos resíduos domiciliares, 
pelo Poder Público municipal, em razão da sua natureza, composição e volume 
(artigo 20, inciso II, alínea “b”, da LPNRS);

c) estabelecimentos/prestadores que gerem resíduos perigosos  (artigo 
20, inciso II, alínea “a”, da LPNRS).

54  De acordo com o art. 13, I, alínea “d”, da Lei Federal n. 12.305, de 2010, resíduos de estabe-
lecimentos comerciais e prestadores de serviços são os gerados nessas atividades, excetuados 
os resíduos de limpeza urbana; resíduos dos serviços públicos de saneamento básico; resíduos de 
saúde, resíduos da construção civil; resíduos de serviços de transporte.
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Desta forma, a fixação de critérios sobre a natureza, composição e 
volume dos resíduos sólidos gerados pelos estabelecimentos comerciais e 
prestadores de serviço, caracterizados como não perigosos, visando traçar uma 
linha divisória entre o que pode e o que não pode ser equiparado aos resíduos 
domiciliares, passa a ser uma premissa crucial para a implementação da regra 
imposta pela Política Nacional de Resíduos Sólidos sobre a abrangência e a 
delimitação da atuação do Serviço Público de Limpeza Urbana e Manejo de 
Resíduos Sólidos.

 É exatamente nesse contexto que se insere o conceito de grandes 
geradores.

3. Grandes Geradores: definição e implicações legais.

Os grandes geradores de resíduos são, especialmente, os 
estabelecimentos comerciais e prestadores de serviço cujos resíduos sólidos 
gerados sejam caracterizados como não perigosos, mas que, em razão da sua 
natureza, composição e volume, não possam ser equiparados aos resíduos 
domiciliares.

Os grandes geradores deverão se responsabilizar pelo gerenciamento 
dos seus próprios resíduos sólidos, estando fora da abrangência de atuação 
do Serviço Público de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos, salvo se este 
Serviço Público vier a assumir uma ou mais atividades relativas às etapas de 
gerenciamento, caso em que o gerador deverá necessariamente remunerar o 
Poder Público municipal mediante preço público (e não taxa).

A caracterização dos grandes geradores a partir da definição da 
abrangência e delimitação do que incumbe ao Serviço Público de Limpeza Urbana 
e Manejo de Resíduos guarda um relevante fundamento de ordem econômica 
e orçamentária, na medida em que transfere ao grande gerador a obrigação e 
os respectivos custos do gerenciamento dos resíduos por ele gerados, os quais, 
no passado, estavam a cargo do Poder Público municipal. Trata-se, pois, de um 
importantíssimo avanço da Política Nacional de Resíduos Sólidos.

A definição dos grandes geradores passa por dois aspectos centrais. 
O primeiro deles é a caracterização ou identificação dos tipos de geradores, 
quais sejam estabelecimentos públicos ou comerciais, prestadores de serviço, 
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condomínios de edifícios não residenciais ou mistos, terminais rodoviários ou 
aeroportuários, dentre outros. Aliás, estes são exemplos de grandes geradores 
assim definidos pela legislação de alguns municípios brasileiros, incluindo-se o 
Distrito Federal55.

O segundo aspecto importante diz respeito à caracterização do resíduo 
propriamente dito. De acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos,  há 
alguns resíduos que, desde que caracterizados como não perigosos, poderão ser 
equiparados aos resíduos domiciliares pelo Poder Público municipal, em razão da 
sua natureza, composição ou volume (artigo 13, § único, da Lei Federal 12.305, 
de 2010). A contrario sensu, os geradores de resíduos que não puderem ser 
equiparados aos resíduos domiciliares hão de ser considerados grandes geradores.

Apenas para ilustrar, diversos Municípios já estabeleceram em suas 
legislações que podem ser equiparados aos resíduos domiciliares, com a 
possibilidade de serem coletados pelo Serviço Público de Limpeza Urbana, os 
estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços de produzem até certo 
volume de resíduo do tipo domiciliar, variando por exemplo de 100 litros diários 
nos Município de Rondonópolis/MT56 e Fortaleza/CE57, 120 litros diários em 
Brasília/DF58, 200 litros diários nos Municípios de São Paulo/SP59, Itupeva/SP60, 
Goiânia/GO61 e Vitória/ES62, 200 litros ou 100 quilogramas diários no Município 
de Palhoça/SC63, 300 litros diários no Município de São Luís/MA64, 600 litros por 

55  Distrito Federal: Lei Distrital nº 5.610, de 16.02.2016. São Paulo/SP: Lei Municipal nº 14.973, 
de 11.09.2009 e lei Municipal nº 13.478, de 30.12.2002. Curitiba/PR: Decreto Municipal nº 983, 
de 2004. Londrina/PR: Decreto n. 769/2009. Palhoça/SC: Lei Municipal nº 4.624, de 07.06.2018. 
Vitória/ES: Lei 8.871, de 2016 e Decreto 17.060, de 2017. Salvador/BA: Decreto. 26.916, de 2015

56  Lei Municipal 174/2013 e Decreto Municipal 8.348/2017.

57  Lei Municipal 10.340/2015.

58  Lei Distrital nº 5.610/2016.

59  Lei Municipal 14.973/2009.

60  Lei Municipal 425/2017 e Decreto Municipal 2913/2018.

61  Lei Municipal 9.498/2014 e Decreto Municipal 728/2015.

62 Lei Municipal 8.871/2016 e Decreto Municipal 17.060/2017.

63  Lei Municipal 4.624/2018.

64  Decreto Municipal 48.836/2017.
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semana no município de Curitiba/PR65, ou a até a média de duzentos quilogramas 
por coleta no Município de Uberaba/MG66.

O estabelecimento pelos Municípios, por meio de ato normativo próprio, 
da definição dos grandes geradores se torna fundamental sobretudo para não 
onerar indevidamente os cofres públicos e para evitar o enriquecimento ilícito. 
Frise-se: cabe ao Poder Público municipal estabelecer os parâmetros para a 
definição do que venha a ser “grande gerador”, pautando-se nos critérios de 
natureza, composição ou volume dos resíduos.

Vale, contudo, ressaltar que não se insere no objeto da presente Nota 
Técnica a indicação ou estabelecimento de parâmetros técnicos que visem 
à definição dos grandes geradores no âmbito municipal. A fixação destes 
parâmetros há de ser feita pelas próprias municipalidades a partir do diagnóstico 
dos resíduos sólidos gerados em seu território e dos respectivos geradores67.

 A segunda implicação acerca da definição dos grandes geradores é 
de que, uma vez definidos os parâmetros, os resíduos oriundos dos grandes 
geradores não poderão ser açambarcados pelo Serviço Público de Limpeza 
Urbana, salvo mediante cobrança, consoante se depreende do artigo 19, caput, 
inciso VIII, e § 5º, e o artigo 27, § 2o, todos da Lei Federal n. 12.305, de 2010.

Aliás, admitir o contrário implicaria enriquecimento ilícito por parte dos 
grandes geradores, na medida em que o custo pela gestão dos seus resíduos 
estaria sendo arcado indevidamente pelas municipalidades.

E, nesta esteira, cumpre destacar os Enunciados 2 e 3 que foram 
aprovados pela Comissão Permanente do Meio Ambiente, Habitação, 
Urbanismo e Patrimônio Cultural (COPEMA) no âmbito da II Reunião Ordinária 
do GNDH (2018), órgão de atuação nacional, integrante do Conselho Nacional de 

65  Decreto Municipal 983/2004.

66  Lei Municipal10.697/2008 e Decreto Municipal 1.365/2017.

67  Estudos estimam que, em Municípios com população na faixa entre 50 (cinquenta) mil e 500 
(quinhentos) mil habitantes, 55% dos resíduos gerados correspondem a resíduos orgânicos, 30% a 
recicláveis e 20% seriam rejeitos. Quadro 4. Composição adotada para RSU. Fonte: Paraná, 2013. 
Plano Estadual de Resíduos Sólidos – PERS, 2017. Produto R4 - Relatório Contendo a Situação dos 
Resíduos Sólidos, p. 29.
Disponível em:http://www.residuossolidos.sema.pr.gov.br/modules/documentos/view_file.php?-
curent_file=1273&curent_dir=1238&summary=1, acessado em: 10.10.2018.
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Procuradores-Gerais dos Ministérios Públicos dos Estados e da União (CNPG)68, 
cujo teor seguem adiante:

“Enunciado 2 – O Ministério Público deve exigir que os municípios definam 
os grandes geradores e a sua responsabilidade pela destinação adequada 
dos resíduos ou a devida remuneração do Poder Público pelos serviços 
prestados”.

“Enunciado 3 – O Ministério Público deve zelar para que os Municípios 
sejam ressarcidos no caso de executarem serviços relacionados à coleta, 
ao transporte e à destinação final de resíduos produzidos pelos grandes 
geradores, ou sujeitos à logística reversa”.

Aqui estamos diante de uma questão de extrema relevância, pois, de 
um modo geral, nos Municípios onde não há disciplina jurídica dos grandes 
geradores, os resíduos por eles gerados acabam sendo suportados pelo Serviço 
Público de Limpeza Urbana.

Além disso, parece fundamental esclarecer e reiterar outro ponto. Aos 
grandes geradores incumbe o devido e integral gerenciamento dos resíduos 
sólidos por eles gerados. Dessa assertiva decorrem duas questões importantes. 
A primeira consiste na obrigação dos geradores procederem à prévia segregação 
dos resíduos (orgânicos, recicláveis e rejeitos) visando ao tratamento e à 
destinação final ambientalmente destes. Como o tratamento e a destinação final 
desses resíduos é diferenciada, caberá, pois, aos grandes geradores procederem 
de forma distinta nos três casos. Ou seja, incumbe a eles a implantação de 
sistema de compostagem ou a contratação desse processamento para os 
resíduos orgânicos compostáveis, reciclagem para os resíduos recicláveis e 
disposição final para os rejeitos.

E, o segundo ponto a destacar diz respeito à possibilidade de os grandes 
geradores procederem eles mesmos ao tratamento e à destinação final dos 

68  Entre os dias 04 a 06 de setembro de 2018, foi realizada a Reunião da Comissão Permanente do 
Meio Ambiente, Habitação, Urbanismo e Patrimônio Cultural – COPEMA, na II Reunião Ordinária 
do Grupo Nacional de Direitos Humanos (GNDH), órgão de atual nacional, integrante do Conselho 
Nacional de Procuradores-Gerais dos Ministérios Públicos dos Estados e da União (CNPG). O obje-
tivo da reunião consistiu em discutir a atuação do Ministério Público em relação a problemáticas 
ambientais notadamente resíduos sólidos e tutela da fauna, ocasião em que foram aprovados os 
Enunciados 2 e 3, além de outros.
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resíduos ou contratarem um terceiro para executar estas ações, salientando-
se que, nas hipóteses em que a legislação municipal admitir, o Serviço Público 
de Limpeza Urbana poderá ser contratado para a execução dessas atividades, 
mediante o pagamento de preço público.

Por fim, ainda no que concerne à obrigação de os municípios 
definirem, por meio de lei, os grandes geradores, parece bastante oportuno 
e recomendável, a exemplo da legislação sobre resíduos do município de 
Palhoça/SC69, que a normativa municipal condicione a concessão de licenças  
(como licença/autorização para construir ou concessão ou renovação de alvará 
de funcionamento, etc) ao cumprimento, por parte dos grandes geradores, da 
obrigação de proceder ao gerenciamento dos próprios resíduos – incluindo-se 
a segregação prévia, tratamento e destinação ambientalmente adequada dos 
resíduos orgânicos, recicláveis e rejeitos.

4. Remuneração do Serviço Público de Limpeza Urbana e Manejo de 
Resíduos Sólidos.

O Serviço Público de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos destina-se 
à gestão dos resíduos sólidos urbanos. Estes, por sua vez, abrangem os resíduos 
domiciliares (originários de atividades domésticas em residências urbanas) e os 
resíduos de limpeza urbana (oriundos de varrição, limpeza de logradouros e vias 
públicas).

No tocante à gestão específica dos resíduos sólidos domiciliares (que 
inclui as atividades de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinação 
final e disposição final ambientalmente adequadas), trata-se de serviço público 
fornecido pela municipalidade, de forma específica e divisível, remunerado por 
meio de taxa, nos termos do artigo 145, inciso II, da Constituição da República.

Veja-se que o Supremo Tribunal Federal já pacificou entendimento, por 
meio da Súmula Vinculante 19, de que: “a taxa cobrada exclusivamente em 
razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de 

69  Lei Municipal de Palhoça/SC nº 4.624, de 07.06.2018 – art. 25. Disponível em:
https://leismunicipais.com.br/a/sc/p/palhoca/lei-ordinaria/2018/463/4624/lei-ordinaria-n-
-4624-2018-estabelece-a-politica-municipal-de-gestao-int%E2%80%A6, acessado em: 16.10.2018.
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lixo ou resíduos provenientes de imóveis não viola o art. 145, II, da Constituição 
Federal”.

 Na medida em que os resíduos oriundos de pequenos geradores 
são aqueles equiparados pelo Poder Público municipal aos resíduos sólidos 
domiciliares, o gerenciamento desses resíduos está igualmente abrangido pelo 
Serviço Público de Limpeza Urbana e, conseguintemente, é remunerado por 
meio de taxa.

Já no caso da gestão dos resíduos de limpeza urbana (oriundos 
de varrição, limpeza de logradouros e vias públicas), como não se trata de 
serviço público específico e divisível, não há que se falar em incidência de 
taxa. A esse respeito, confira-se o precedente representativo da Suprema 
Corte e que deu ensejo ao entendimento sumulado aludido anteriormente 
(Súmula Vinculante 19):

(...) observo, inicialmente, que o Supremo Tribunal Federal fixou balizas 
quanto à interpretação dada ao art. 145, II, da CF/1988, no que concerne 
à cobrança de taxas pelos serviços públicos de limpeza prestados à 
sociedade. Com efeito, a Corte entende como específicos e divisíveis os 
serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo 
ou resíduos provenientes de imóveis, desde que essas atividades sejam 
completamente dissociadas de outros serviços públicos de limpeza 
realizados em benefício da população em geral (uti universi) e de forma 
indivisível, tais como os de conservação e limpeza de logradouros e bens 
públicos (praças, calçadas, vias, ruas, bueiros). Decorre daí que as taxas 
cobradas em razão exclusivamente dos serviços públicos de coleta, 
remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de 
imóveis são constitucionais, ao passo que é inconstitucional a cobrança 
de valores tidos como taxa em razão de serviços de conservação e limpeza 
de logradouros e bens públicos. (...) Além disso, no que diz respeito 
ao argumento da utilização de base de cálculo própria de impostos, o 
Tribunal reconhece a constitucionalidade de taxas que, na apuração do 
montante devido, adote um ou mais dos elementos que compõem a base 
de cálculo própria de determinado imposto, desde que não se verifique 
identidade integral entre uma base e a outra.” 70(grifos nossos)

70  RE 576.321 QO-RG, voto do rel. min. Ricardo Lewandowski, P, j. 04.12.2008, DJE 30 de 
13.02.2009, Tema 146.
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Portanto, o serviço público de gestão dos resíduos sólidos domiciliares 
há de ser remunerado por meio de taxa, nos termos do artigo 145, inciso II, da 
Constituição da República.

Vale, contudo, ressaltar que recentemente o Supremo Tribunal Federal 
reconheceu a existência de repercussão geral sobre o tema da natureza 
jurídica da contraprestação do serviço público de coleta e remoção de resíduos 
domiciliares (taxa ou tarifa), quando este serviço é prestado mediante contrato 
de concessão71. A matéria, ainda, aguarda julgamento definitivo do Plenário da 
Corte. O tema de repercussão geral é o nº 903, cujo teor segue adiante:

“Tema 903 – a) Possibilidade de delegação, mediante contrato de 
concessão, do serviço de coleta e remoção de resíduos domiciliares; b) 
Natureza jurídica da remuneração do serviço de coleta e remoção de 
resíduos domiciliares prestado por concessionária, no que diz respeito à 
essencialidade e à compulsoriedade”.

Por fim, outro ponto que merece destaque diz respeito aos critérios para 
a definição do valor da taxa. A título de exemplo, no município de Florianópolis/
SC, atualmente, o valor da taxa é calculado com base na metragem dos imóveis 
e na frequência da coleta. Todavia, novos critérios têm sido objeto de estudos, 
como o uso do imóvel (residencial ou comercial), a frequência da coleta e a área 
construída, além da possibilidade de se incluir novas áreas para cobrança como 
garagens, terrenos vazios e obras em andamento72. Enfim, são parâmetros que 
podem auxiliar o Poder Público municipal na fixação com equidade do valor da 
remuneração pela contraprestação do serviço público de coleta e transporte de 
resíduos domiciliares.

71  RE 847429 RG/SC - SANTA CATARINA - REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO  EXTRAORDINÁRIO. 
Rel. Min. Dias Toffoli. Órgão Julgador: Pleno (meio eletrônico). J: 16/06/2016. Dje-167. DIVULG: 
09-08-2016. PUBLIC: 10-08-2016.

72 Processo de elaboração do Plano Municipal de Coleta Seletiva (PMCS) de Florianópolis.  Disponí-
vel em: http://www.pmf.sc.gov.br/entidades/infraestrutura/index.php?cms=produtos&menu=15, 
acessado em 15.10.2018.
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5. Distinção entre taxa e preço público (tarifa).

Como o tema da remuneração pela contraprestação do serviço público 
de limpeza urbana envolve a discussão acerca da diferenciação entre taxa e 
preço público (tarifa), parece-nos apropriado pontuar de forma sucinta aspectos 
desta distinção sem qualquer pretensão de aprofundar a controvérsia.

De acordo com o artigo 145, II, da Constituição da República, os entes 
federativos poderão instituir taxas em razão do exercício do poder de polícia ou 
pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, 
prestados aos contribuintes ou postos a sua disposição.

Em síntese, “taxa é espécie de tributo cujo fato gerador é o exercício 
regular do poder de polícia, ou o serviço público, prestado ou posto à disposição 
do contribuinte”73. No caso, a celeuma em torno da distinção entre taxa e preço 
público está relacionada especificamente com a taxa enquanto contraprestação 
pelo serviço público específico e divisível efetivamente prestado ou posto à 
disposição do contribuinte.

A doutrina não é unânime quanto à distinção entre taxa e preço público 
e costuma estabelecer critérios para a diferenciação entre estes institutos. 
Entretanto, não nos parece oportuno aprofundar a análise destes critérios, 
cabendo, por ora, destacar que à taxa aplica-se o regime tributário, ao passo que, 
no caso do preço público (tarifa), o regime jurídico regente é o administrativo.

De qualquer maneira, o Supremo Tribunal Federal já firmou 
entendimento acerca da matéria, por meio da Súmula 545, cujo enunciado 
segue abaixo:

“Súmula 545 – Preços de serviços públicos e taxas não se confundem, 
porque estas, diferentemente daqueles, são compulsórias e têm sua 
cobrança condicionada à prévia autorização orçamentária, em relação à 
lei que as instituiu”.

Portanto, seguindo a jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal 
Federal, o cerne da distinção entre a taxa e o preço público (tarifa) como 

73 MACHADO, Hugo de Brito. Curso de Direito Tributário. 21ª ed. São Paulo: Malheiros, p. 374.
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contraprestação ao serviço público fornecido cinge-se notadamente ao aspecto 
da compulsoriedade da utilização do serviço (taxa) ou não, sendo facultativa no 
caso do preço público74. Como compulsoriedade entende-se que o contribuinte 
não teria a opção de utilizar ou não o serviço público (de pagar ou não a taxa), 
enquanto no caso da tarifa, a utilização ficaria a critério do usuário75.

6. Grandes Geradores e a forma de remuneração.

Segundo já salientado anteriormente, a forma de remuneração 
atinente aos resíduos sólidos dos grandes geradores nas hipóteses em que a 
legislação municipal admitir que algumas das etapas do gerenciamento desses 
resíduos seja realizada pelo Poder Público municipal através do Serviço Público 
de Limpeza Urbana assume evidente relevância.

O artigo 27 da Lei Federal 12.305, de 2010 estabelece que  “as pessoas 
físicas ou jurídicas referidas no art. 20 são responsáveis pela implementação 
e operacionalização integral do plano de gerenciamento de resíduos aprovado 
pelo órgão competente (...)”.

74  A despeito deste entendimento advir de enunciado sumulado pelo STF, vale salientar que esta 
orientação data de 1969, o que, aliás, segundo Marçal, já teria “perdido todo o prestígio doutriná-
rio”. De acordo com este autor, ainda no tocante à distinção entre taxa e preço público (tarifa), “a 
solução mais apropriada se funda no regime jurídico das figuras e na sua compatibilidade com a 
satisfação dos direitos fundamentais. A peculiaridade não reside em que o serviço concedido con-
tinua a ser serviço público – o que é inquestionável. O ponto nodal reside em que o concessionário 
assume o serviço por conta e risco próprios (em acepção restrita), estruturando-o segundo os pos-
tulados de direito privado. Somente é possível atribuir ao particular o desempenho dos serviços por 
conta e risco próprios se a remuneração a ele atribuída estiver sujeita a um regime jurídico especí-
fico. Esse regime jurídico específico funda-se na intangibilidade da equação econômico-financeira”. 
JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de Direito Administrativo. 4ª ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 646.
Em suma, é importante frisar que esta orientação da Corte Suprema é antiga. De lá pra cá, a dou-
trina evoluiu e passou a adotar novos critérios nesta diferenciação, mas que não nos cabe, por ora, 
examiná-los detidamente. De qualquer maneira, parece-nos que, para o objeto da presente Nota 
Técnica, o julgamento da Tese 903 de Repercussão Geral pelo STF (já citada no tópico 4) será de 
grande valia, podendo trazer novos fundamentos e mais atuais para a discussão.

75  A título elucidativo, cumpre igualmente trazer à baila a jurisprudência pacificada do Supremo 
Tribunal Federal no sentido de que o serviço de fornecimento de água é submetido ao regime 
de preço público e não de taxa (RE 54491 ED/PE (DJU de 16.6.65); RE 85268/PR (DJU de 1º.7.77) 
e RE 77162/SP (DJU de 9.8.77). Mas, mesmo, neste caso, há que se ressaltar a antiguidade da 
orientação da Corte.
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 Veja-se que o artigo 20 da Lei da PNRS relaciona os geradores que estão 
obrigados a elaborar o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, assim 
como a implementá-lo e operacionalizá-lo de forma integral, ao passo que o 
artigo 27, § 2º, do mesmo diploma Legal, prevê que “nos casos abrangidos pelo 
art. 20, as etapas sob responsabilidade do gerador que forem realizadas pelo 
poder público serão devidamente remuneradas pelas pessoas físicas ou jurídicas 
responsáveis, observado o disposto no § 5º do art.19”. (grifos nossos)

 Verifica-se, assim, que a Política Nacional de Resíduos admitiu que 
algumas das etapas (coleta, transporte, transbordo, tratamento, destinação 
disposição final ambientalmente adequadas) do gerenciamento de resíduos 
sob responsabilidade do gerador possam ser realizadas pelo Poder Público 
mediante a devida remuneração e desde que observado o disposto no § 5º do 
artigo 19 da referida Lei Federal.

O artigo 19, inciso VIII, da Lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos 
preceitua que deverá constar no Plano Municipal de Gestão Integrada “a definição 
das responsabilidades quanto à sua implementação e operacionalização, 
incluídas as etapas do plano de gerenciamento de resíduos sólidos a que se 
refere o art. 20 a cargo do poder público”. E, finalmente, o artigo 19, § 5º, da Lei 
Federal 12.305, de 2010, estabelece que “na definição de responsabilidades, na 
forma do inciso VIII do caput deste artigo (art. 19), é vedado atribuir ao serviço 
público de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos a realização de 
etapas do gerenciamento dos resíduos a que se refere o art. 20, em desacordo 
com a respectiva licença ambiental ou com normas estabelecidas pelos órgãos 
do SISNAMA e, se couber, do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária -SNVS”.

Em suma, de todos os dispositivos analisados é de se inferir que se 
admite, nos termos delineados na legislação municipal, em especial no Plano 
Municipal de Gestão Integrada, que algumas das etapas do gerenciamento de 
resíduos oriundos dos geradores relacionados no artigo 20 da Lei da PNRS sejam 
realizadas pelo Serviço Público de Limpeza Urbana e de Manejo de Resíduos 
Sólidos mediante a devida remuneração, impondo-se, contudo, a observância da 
licença ambiental aplicável ao caso e das demais normas fixadas pelo CONAMA 
e pelo SNVS, se for o caso.

A título de exemplo, citamos o tratamento conferido à matéria em tela 
pelo Distrito Federal que, no âmbito da sua competência legislativa (artigo 32, 
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§ 1º, da Constituição da República), estabeleceu76 que o Serviço de Limpeza 
Urbana poderia ser contratado pelo grande gerador para a coleta, transporte e 
destinação final dos resíduos indiferenciados mediante remuneração por preço 
público a ser definido pela Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento 
Básico do Distrito Federal – ADASA, sem prejuízo da possibilidade de contratação 
de empresa privada dotada do devido licenciamento ambiental77.

Desta forma, diferentemente do que ocorre a partir da aplicação da 
taxa pela prestação do serviço público de gestão dos resíduos sólidos urbanos 
domiciliares, no caso do Poder Público municipal admitir que o Serviço Público 
de Limpeza Urbana possa executar parte das atividades de gerenciamento de 
resíduos dos grandes geradores mediante a devida contratação, a remuneração 
por tais serviços dar-se-á por meio de preço público, podendo o serviço 
ser prestado diretamente pelo Serviço de Limpeza Urbana ou por empresa 
contratada e autorizada pela administração municipal.

7. Considerações finais.

Diante da necessidade de implementação da Política Nacional de 
Resíduos Sólidos no âmbito da gestão municipal, e com o intuito de traçar um 
roteiro mínimo que busque auxiliar as Promotorias de Justiça e os Grupos de 
Atuação Especializada em Meio Ambiente, Habitação e Urbanismo (GAEMAs) 
que atuem na fiscalização do exercício da competência dos Municípios quanto 
à regulamentação do tema e implementação das normas sobre os grandes 
geradores, impende concluir, de forma sintética, que:

a) incumbe aos Municípios a elaboração e implementação do Plano 
Municipal de Gestão Integrada de Resíduos (artigo 10 da Lei Federal 12.305, 
de 2010), cujo conteúdo mínimo foi definido pela Política Nacional de Resíduos 
Sólidos no artigo 19 do mesmo diploma legal;

76  Art. 4º, II, c/c §2º, do art. 5º, da Lei Distrital nº 5.610, de 16.02.2016, que dispõe sobre a res-
ponsabilidade dos grandes geradores de resíduos sólidos.

77  Resolução nº 14, de 15.09.2016, que estabelece os preços públicos a serem cobrados pelo pres-
tador de serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos do Distrito Federal na execução 
de atividades de gerenciamento dos resíduos dos grandes geradores.
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b) cabe aos Municípios, por meio do Plano Municipal de Gestão 
Integrada, realizar o diagnóstico da geração de resíduos em seu território e 
identificar os geradores que estão obrigados a elaborar o Plano de Gerenciamento 
de Resíduos Sólidos, respeitando-se necessariamente o disposto no artigo 20 da 
Lei Federal 12.305, de 2010;

c) cabe aos Municípios, por ocasião da elaboração do Plano Municipal 
de Gestão Integrada e das demais normas municipais sobre resíduos sólidos:

c1) observar e respeitar o âmbito de abrangência do Serviço Público de 
Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos já delimitado pela Política Nacional de 
Resíduos Sólidos78;

c2) prever que o serviço público de gestão dos resíduos sólidos urbanos, 
especificamente dos resíduos sólidos domiciliares, quando fornecido pela 
municipalidade há de ser remunerado por meio de taxa, nos termos do art. 145, II, 
da Constituição Federal, e da Súmula Vinculante 19 do Supremo Tribunal Federal;

c3) definir critérios de valor de taxa com base em critérios não se 
restrinjam somete à metragem dos imóveis, utilizando-se de parâmetros que 
atribuam equidade ao valor da remuneração pela contraprestação do serviço 
público de coleta e transporte de resíduos domiciliares;

c4) estabelecer critérios sobre a natureza, composição e volume dos 
resíduos sólidos gerados pelos estabelecimentos comerciais e prestadores de 
serviço, caracterizados como não perigosos, visando traçar uma linha divisória 
entre o que pode e o que não pode ser equiparado aos resíduos domiciliares, 
especialmente para delimitar o que poderá ser objeto do Serviço Público de 
Limpeza Urbana e para traçar a linha divisória entre os pequenos geradores (cujos 
resíduos podem ser equiparados aos resíduos domiciliares pela municipalidade) 
e os grandes geradores (cujos resíduos não podem são equiparados aos resíduos 
domiciliares pelo Poder Público municipal);

78 Inserem-se no âmbito de atuação do Serviço Público de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos 
Sólidos as atividades de coleta, transbordo, transporte, triagem, para fins de reuso ou reciclagem, 
tratamento, inclusive por compostagem, e disposição final que envolvam os resíduos domicilia-
res (originários de atividades domésticas em residências urbanas), os resíduos de limpeza urbana 
(oriundos de varrição, capina e pode de árvores em vias e logradouros públicos e de outros ser-
viços eventuais de limpeza urbana) e os resíduos de estabelecimentos comerciais e prestadores 
de serviços, caracterizados como não perigosos e equiparados pelo Poder Público Municipal aos 
resíduos domiciliares em virtude da sua natureza, composição ou volume.
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d) caracterizar os grandes geradores, por meio de ato normativo próprio, 
pautando-se nos critérios de natureza, composição ou volume dos resíduos;

e) estabelecer que os resíduos oriundos dos grandes geradores 
não poderão ser açambarcados pelo Serviço Público de Limpeza Urbana, 
salvo mediante cobrança de preço público79, podendo os grandes geradores 
contratarem empresa privada dotada do devido licenciamento ambiental 
para os serviços de coleta, transporte e destinação adequada, sob pena de 
caracterização de dano ao erário e de enriquecimento ilícito;

f) estabelecer que, em relação aos resíduos gerados pelos grandes 
geradores, deve haver à prévia segregação dos resíduos (orgânicos, recicláveis e 
rejeitos) visando ao tratamento e à destinação final ambientalmente adequada 
e diferenciada de acordo com o tipo de resíduo, inclusive com a devida 
compostagem dos resíduos orgânicos compostáveis;

g) definir como condicionante da emissão das licenças municipais em 
favor dos grandes geradores, em especial a concessão ou  renovação de alvará 
de localização e funcionamento, o cumprimento da obrigação de proceder ao 
gerenciamento dos seus próprios resíduos.

Em nosso sentir, explicitada a definição de “grandes geradores” a partir 
das diretrizes e normas fixadas pela Política Nacional de Resíduos Sólidos – 
PNRS e as implicações concretas que decorrem desta definição na gestão dos 
resíduos sólidos, especialmente na esfera do Poder Público municipal, cabe 
às Promotorias de Justiça com atribuição na defesa do meio ambiente e aos 
Grupos de Atuação Especializada em Meio Ambiente, Habitação e Urbanismo 
(GAEMAs) já implantados uma atuação, segundo as diretrizes mínimas acima 
apontadas, para a fiscalização da eventual omissão ilícita das municipalidades 
quanto ao adequado exercício de suas competências para a regulamentação do 
tema e implementação das normas sobre os grandes geradores, com o intuito 
de se fazer cumprir a Política Nacional de Resíduos Sólidos.

Curitiba, 1º de novembro de 2018.

79  Consoante se depreende do § 2o do art. 27, c/c § 5o do art. 19. c/c inciso VIII, do art. 19, todos 
da Lei Federal n. 12.305, de 2010.
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1. CONSULTA Nº 39/2017 
Análise de EIA/RIMA sobre a ampliação de Aterro Sanitário que visa receber 
resíduos industriais perigosos (Classe I). Hipótese de indeferimento do pedido 
de licenciamento ambiental. Violação às normas da Resolução CEMA 094/2014 
e ausência de indicação de alternativas locacionais adequadas conforme impõe 
o artigo 5º da Resolução CONAMA 01/1986.

A ...ª Promotoria de Justiça… solicitou análise técnica do Estudo de 
Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA) referente à 
ampliação do Aterro Sanitário de ... (Classe II) e implantação do Aterro Classe I 
(resíduos perigosos) da ...

A audiência pública de licenciamento do empreendimento será 
realizada no dia 27/09/2017 em ..., tendo sido solicitado pela Promotoria de 
Justiça “posicionamento seguro em relação ao tema”, com o envio de “resposta 
contendo as conclusões e ou questionamentos referentes ao tema”.

É o relato. Passa-se à consulta.

O projeto trata da ampliação de um aterro sanitário já existente, com 
a inclusão da atividade até então não desenvolvida no local de destinação de 
resíduos industriais classificados como perigosos (aterro Classe I).

O empreendimento é de responsabilidade das empresas …  e … . De 
acordo com o Estudo de Impacto Ambiental apresentado ao IAP:

“Em novembro de 2012 a ...– ...Ltda. foi vendida para as empresas ...S.A. 
e ... Ltda. Sendo mantida a razão social.

A geração de resíduos teve considerável crescimento ao longo dos últimos 
anos (...)
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Assim, diante deste cenário regional a CRTR ... avaliou o tempo de vida útil 
do atual aterro e, optou por ampliar a área de recebimento de resíduos 
Classe II. E implantar o aterro de resíduos Classe I.” (Pág. 31 EIA)

O local pretendido para o aterro é a área onde anteriormente funcionou 
o lixão municipal, posteriormente readequado a um aterro controlado. De acordo 
com as informações presentes no estudo, a adequação do lixão foi provocada a 
partir do ano de 2001 pelo Ministério Público do Paraná, que “passou a exigir 
medidas imediatas da prefeitura de ... para a implantação de aterro sanitário, 
ordenando o fechamento do lixão, concedendo à Prefeitura um prazo de cinco 
anos para a implementação de um aterro sanitário com a estrutura especificada 
pelo IAP para o adequado manejo de resíduos sólidos” (Pág. 36 EIA). Apenas 
em 2006 o local recebeu as primeiras licenças ambientais, para funcionamento 
como aterro controlado. A operação do lixão foi encerrada em 2008.

As informações a respeito da operação do aterro pelo empreendedor 
são pouco aprofundadas. Do estudo sabe-se que:

“Após anos de readequações, no local funciona a ..., no qual o aterro 
sanitário recebe em torno de 40 a 50 toneladas diárias* de resíduos 
sólidos urbanos provenientes do município de ..., além daquele 
proveniente de grandes geradores que mantêm contratos privados 
junto ao empreendimento. A área possui solo argiloso e faz parte do lote 
localizado na gleba ... O acesso se dá pela estrada ..., situada na zona 
rural da cidade, a uma distância de aproximadamente 6,5 km, incrustrado 
nos locais de atividade agrícola no município.

* Nota de rodapé: Ao longo da operação do atual aterro Classe II ... o 
mercado fez com que o empreendimento fosse adequado devido ao 
aumento da geração de resíduos na região.” (Pág. 37 EIA)

Não foi informado quando o aterro foi assumido pela..., nem de que 
forma isto foi feito, se a área foi vendida pela empresa ou se trata-se de uma 
concessão.

A ampliação de aterros sanitários, por si só, é prática não recomendável 
do ponto de vista ambiental, em virtude da extensão da vida útil do aterro em 
operação. O ideal é que ocorra o fechamento do aterro quando se atinge o final 
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do prazo estabelecido de acordo com as peculiaridades de cada caso no Termo 
de referência do licenciamento do empreendimento.

No caso do empreendimento em questão, não há na documentação 
apresentada dados suficientes que permitam verificar a vida útil do aterro 
já implantado. Contudo, tal informação é possível de ser obtida por meio 
da requisição de cópia do procedimento administrativo de licenciamento 
ambiental do aterro em operação (Procedimento ..., conforme cópia da Licença 
de Operação em anexo).

Não obstante, observa-se que o aterro em operação atualmente no 
município, objeto do pedido de ampliação, estava autorizado a receber 40 
toneladas/dia de resíduo, conforme a citada Licença de Operação anexa. O 
projeto de ampliação, por sua vez, prevê a capacidade de 400 toneladas/dia, 
dez vezes mais que o aterro em operação.

Nesta toada, é importante ressaltar que, atualmente, vige uma 
“autorização ambiental emergencial de recebimento 300 t/dia” (cópia anexa) 
para este aterro, que estaria, com base nessa autorização, liberado a receber 
volume muito maior do que a licença regular autorizava (40 toneladas/dia), o 
que indica que a ampliação do aterro em discussão muito possivelmente torne 
definitiva a situação atual do aterro.

Além das irregularidades em relação ao aterro em operação e de 
indícios de ilegalidade da aludida autorização ambiental emergencial, foram 
observadas inconformidades no projeto em licenciamento, especificamente no 
que diz respeito ao local escolhido. A área determinada pelo empreendedor foi 
escolhida com base não em critérios ambientais, mas considerando a facilidade 
de intervenção no local, tendo em vista seu histórico, bem como critérios políticos 
- conforme comentado adiante - e visando um licenciamento mais simples: de 
ampliação em detrimento do licenciamento de uma área completamente nova.

A figura 23 do EIA indica a área pretendida para o aterro, que é contígua 
ao lixão encerrado e ao aterro atualmente em operação. (Pág. 48 EIA)

Não se pode considerar que tenham sido levantadas e descritas 
alternativas locacionais. A Res. CONAMA 01/86 determina que:
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“Artigo 5º - O estudo de impacto ambiental, além de atender à legislação, 
em especial os princípios e objetivos expressos na Lei de Política Nacional 
do Meio Ambiente, obedecerá às seguintes diretrizes gerais:

I - Contemplar todas as alternativas tecnológicas e de localização de 
projeto, confrontando-as com a hipótese de não execução do projeto.”

As alternativas locacionais contempladas no estudo podem ser descritas 
como alternativas virtuais, conforme se verifica na Figura 25 do documento (Pág. 
61 EIA). Todas as alternativas se localizam no mesmo local, na mesma sub-bacia 
hidrográfica, sendo lindeiras umas às outras, com diferenças de apenas 100 a 
300 metros entre si, o que significa dizer que não há diferenças significativas na 
escolha de qualquer uma delas.

Segundo o empreendedor, a escolha de uma área localizada no 
entorno da unidade de tratamento de resíduos já existente no município de 
... apresentaria “ganho ambiental para região, dado que os impactos ao meio 
ambiente existentes pela presença do Aterro já em operação continuarão 
pontual e de fácil mitigação utilizando áreas ao seu redor para implantação e 
operação do empreendimento proposto” (Pág. 59 EIA).

Por outro lado, é também informado no Estudo que

“o Decreto (Municipal) 673/2014 declara de utilidade pública todo o imóvel 
onde está inserido o empreendimento atualmente em funcionamento e a 
área prevista para a ampliação do aterro sanitário.

A declaração de utilidade pública apresenta alguns reflexos.

Primeiro, o decreto expressa a decisão do poder público municipal, nas 
considerações que antecedem os artigos da norma, em não autorizar 
nenhuma outra área para o mesmo tipo de atividade nos limites do 
município, em razão impacto da atividade e seus reflexos na vizinhança.

Segundo, a declaração de utilidade pública elimina também alternativas 
para o empreendimento fora da área já delimitas (sic) no projeto.

Terceiro, a declaração de utilidade pública estabelece a viabilidade legal 
de, considerada a natureza do empreendimento, sendo necessário para a 
operação do aterro sanitário, haver supressão de vegetação em área de 
preservação permanente e reserva legal, nos termos do artigo 3º, VIII, b e 
artigo 8º, §1º”. (Pág. 93 e 94 EIA, grifos nossos)
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Desta maneira, a afirmação da página 61 do estudo de que “as 
avaliações locacionais para instalação do empreendimento foram baseadas 
em critérios jurídicos, sociais e ambientais (físicos e biológicos), bem como nas 
diretrizes adaptadas da Portaria IAP nº 260/2014 e, principalmente, no Decreto 
673/2014 – Declaração de utilidade pública do imóvel do empreendimento” 
pode ser destacada no mínimo como imprecisa. Além disso, as áreas indicadas 
como “alternativas” são, na realidade, extensões da área escolhida, e que o 
próprio empreendedor admite ter intenção de ocupar no futuro:

“Considera-se que a área 3 apresenta, de forma generalizada, as mesmas 
características da área 4, fato este que classificamos como área potencial 
de ampliação futura”. (Pág 64)

 O objetivo principal da apresentação de alternativas locacionais no 
estudo é permitir ao órgão licenciador que analise e decida, com base nos 
dados apresentados, se o local indicado para a instalação do empreendimento 
é adequado ou não, tendo por parâmetro outros locais que eventualmente 
possam comportar as atividades, ou que por algum aspecto, apresentem 
características semelhantes.

Logicamente, não é preciso ser expert da área ambiental para perceber 
que a apresentação de alternativas, dentro do próprio terreno do empreendedor 
não satisfaz, nem de longe, aos requisitos mínimos exigíveis para o fator.

Ou seja, quando a normatização exige que o estudo avalie alternativas 
locacionais, o faz tendo por mote outras localidades, que não dentro ou 
imediatamente contíguas à área do próprio empreendedor.

Como se não fosse suficiente a inadequação das propostas de alternativas 
locacionais ao que determina a Res. CONAMA 01/86 - não se tratando de 
alternativas de fato, a área escolhida (bem como todas as alternativas propostas) 
não atende aos requisitos da Res. CEMA/PR 94/2014, que estabelece diretrizes 
e critérios orientadores para o licenciamento e outorga, projeto, implantação, 
operação e encerramento de aterros sanitários, visando o controle da poluição, 
da contaminação e a minimização de seus impactos ambientais e dá outras 
providências. Os requisitos locacionais para projetos de aterros são definidos no 
art. 15 da referida Resolução:
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“Artigo 15. O aterro sanitário deverá:

(...)

c) localiza-se a uma distância mínima de 1.500 (mil e quinhentos) metros 
de núcleos populacionais, a partir do perímetro da área;

d) localizar-se a uma distância mínima de 300 (trezentos) metros de 
residências isoladas, a partir do perímetro da área”

A área escolhida não atende à Resolução pois está situada a menos 
de 1.000 metros do bairro .... De acordo com o próprio estudo, “o núcleo 
populacional mais próximo, bairro ..., está situado a 974 metros do perímetro 
do empreendimento. Há, neste ponto, desconformidade em tese com o texto da 
resolução.” (Pág. 81 EIA)

Esta inconformidade é suficiente para defender-se a necessidade de anular-se 
o licenciamento ambiental do aterro para essa localidade, ante à inviabilidade 
ambiental do local, pois não se encontra a uma distância adequada do núcleo 
populacional, conforme os citados parâmetros da Resolução CEMA/PR 94/2014.

Neste particular, é importante ressaltar que, a nosso sentir, de maneira 
enganosa, o EIA /RIMA faz constar expressamente que a citada desconformidade 
não seria impedimento para o licenciamento ambiental do aterro, com a 
seguinte argumentação:

“Há, neste ponto, desconformidade em tese com o texto da resolução.

Contudo não desconformidade com o direito capaz de impedir o 
licenciamento da área.

Como já exposto em outro ponto deste estudo, uma das regras mais caras 
do ordenamento jurídico brasileiro é o princípio da legalidade, segundo 
o qual ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, 
senão em virtude de lei.

Essa lei é a lei em sentido estrito, ou seja, aquela norma emitida pelo poder 
legislativo, integrado por pessoas eleitas com poderes para representar a 
população e, em seu nome, produzir leis quando necessárias.

Somente este tipo de lei pode restringir direitos.

No caso em estudo, a distância imposta pela resolução configura restrição 
a direito do empreendedor. E qualquer situação de restrição a direito, no 
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Brasil, só pode ser levada a efeito através de lei, em sentido estrito.

A resolução é norma emitida pelo poder executivo. Normas emitidas pelo 
poder executivo não podem restringir direitos, porque o poder executivo 
não tem essa delegação de poder do nosso ordenamento jurídico. Elas só 
podem explicar leis ou criar procedimentos que facilitem seu cumprimento.

Nesse sentido, a limitação da resolução não se sustenta frente ao princípio 
da legalidade e não pode ser impedimento ao licenciamento.”

Contudo, verifica-se que se trata de argumento, em nosso sentir 
enganoso, da empresa que visa mitigar a validade da Resolução CEMA 094/2014 
para o caso concreto e afastar a restrição à implantação do empreendimento. 
Deveras, curiosamente, o argumento de suposta “legalidade estrita” apenas 
aparece no texto do estudo quando a resolução analisada apresenta restrição 
impeditiva ao empreendedor, deixado entrever uma interpretação direcionada 
do princípio da legalidade.

Neste particular, é de se lembrar que o Superior Tribunal de Justiça já 
pacificou o entendimento de que as Resoluções de Conselhos de Meio Ambiente, 
a exemplo do CONAMA, tem plena validade, ratificando o poder normativo 
destes órgãos, nos seguintes termos:

RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE REGISTRO DE LOTEAMENTO ÀS MARGENS 
DE HIDRELÉTRICA. AUTORIZAÇÃO DA MUNICIPALIDADE. IMPUGNAÇÃO 
OFERECIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. 
RESOLUÇÃO N. 4/85-CONAMA. INTERESSE NACIONAL. SUPERIORIDADE 
DAS NORMAS FEDERAIS. No que tange à proteção ao meio ambiente, 
não se pode dizer que há predominância do interesse do Município. Pelo 
contrário, é escusado afirmar que o interesse à proteção ao meio ambiente 
é de todos e de cada um dos habitantes do país e, certamente, de todo 
o mundo. Possui o CONAMA autorização legal para editar resoluções 
que visem à proteção das reservas ecológicas, entendidas como as áreas 
de preservação permanentes existentes às margens dos lagos formados 
por hidrelétricas. Consistem elas normas de caráter geral, às quais 
devem estar vinculadas as normas estaduais e municipais, nos termos 
do artigo 24, inciso VI e §§ 1º e 4º, da Constituição Federal e do artigo 
6º, incisos IV e V, e §§ 1º e 2º, da Lei n. 6.938/81. Uma vez concedida a 
autorização em desobediência às determinações legais, tal ato é passível 
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de anulação pelo Judiciário e pela própria Administração Pública, porque 
dele não se originam direitos. A área de 100 metros em torno dos lagos 
formados por hidrelétricas, por força de lei, é considerada de preservação 
permanente e, como tal, caso não esteja coberta por floresta natural ou 
qualquer outra forma de vegetação natural, deve ser reflorestada, nos 
termos do artigo 18, caput, do Código Florestal. Qualquer discussão a 
respeito do eventual prejuízo sofrido pelos proprietários deve ser travada 
em ação própria, e jamais para garantir o registro, sob pena de irreversível 
dano ambiental. Segundo as disposições da Lei 6.766/79, “não será 
permitido o parcelamento do solo em áreas de preservação ecológica 
(...)” (art.3º, inciso V). Recurso especial provido.” (REsp 194.617/PR, Rel. 
Ministro FRANCIULLI NETTO, SEGUNDA TURMA, julgado em 16.04.2002, 
DJ 01.07.2002 p. 278) (grifo nosso)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E DIREITO AMBIENTAL. RECURSO ESPECIAL. 
MANDADO DE SEGURANÇA. OBRA EMBARGADA PELO IBAMA, COM 
FUNDAMENTO NA RESOLUÇÃO DO CONAMA N. 303/2002. ÁREA 
DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. EXCESSO REGULAMENTAR. NÃO-
OCORRÊNCIA. ART. 2º, ALÍNEA ‹F›, DO CÓDIGO FLORESTAL NÃO-VIOLADO. 
LOCAL DA ÁREA EMBARGADA. PRETENSÃO DE ANÁLISE DE MATÉRIA 
FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. RECURSO 
ESPECIAL NÃO-CONHECIDO. 1. O fundamento jurídico da impetração 
repousa na ilegalidade da Resolução do Conama n. 303/2002, a qual não 
teria legitimidade jurídica para prever restrição ao direito de propriedade, 
como aquele que delimita como área de preservação permanente a faixa 
de 300 metros medidos a partir da linha de preamar máxima. 2. Pelo exame 
da legislação que regula a matéria (Leis 6.938/81 e 4.771/65), verifica-se 
que possui o Conama autorização legal para editar resoluções que visem 
à proteção do meio ambiente e dos recurso naturais, inclusive mediante 
a fixação de parâmetros, definições e limites de Áreas de Preservação 
Permanente, não havendo o que se falar em excesso regulamentar. 
3. Assim, dentro do contexto fático delineado no acórdão recorrido, e, 
ainda, com fundamento no que dispõe a Lei n. 6.938/81 e o artigo 2º, “f”, 
da Lei n. 4.771/65, devidamente regulamentada pela Resolução Conama 
n. 303/2002, é inafastável a conclusão a que chegou o Tribunal de origem, 
no sentido de que os limites traçados pela norma regulamentadora 
para a construção em áreas de preservação ambiental devem ser 
obedecidos. 4. É incontroverso nos autos que as construções sub judice 
foram implementadas em área de restinga, bem como que a distância 
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das edificações está em desacordo com a regulamentação da Resolução 
Conama n. 303/2002. Para se aferir se o embargo à área em comento 
se deu apenas em razão de sua vegetação restinga ou se, além disso, 
visou à proteção da fixação de dunas e mangues, revela-se indispensável 
a reapreciação do conjunto probatório existente no processo, o que é 
vedado em sede de recurso especial em virtude do preceituado na Súmula 
n. 7, desta Corte. 5. Recurso especial não-conhecido.” (REsp 994.881/SC, 
Rel. Ministro Benedito Gonçalves, primeira turma, Superior Tribunal de 
Justiça, julgado em 16.12.2008. dj. 09.09.2009) (grifo nosso)

Ainda que se admitisse o infundado argumento de que nenhuma 
Resolução possa impor restrições aos particulares, e sem adentrar no mérito de 
eventuais limites e possibilidades do denominado “poder regulamentar”, escapa 
à construção trazida pelo estudo o fato de que ao órgão ambiental estadual é 
imperativo a obediência às Resoluções do Conselho Estadual do Meio Ambiente, 
por força do mesmo princípio da legalidade aplicado à esfera administrativa. 
Dito de outra forma, o órgão ambiental, destinatário do estudo em análise, 
deverá considerar o parâmetro da Resolução CEMA 094/2014 (distância de 1km 
e meio do núcleo populacional) e indeferir o licenciamento do aterro naquele 
local, sob pena de incorrer, ao menos em tese, em ilícito com possíveis reflexos 
na seara da (im)probidade administrativa e do crime ambiental.

Não se olvida que eventual questionamento da legalidade da referida 
Resolução possa ser feito de maneira legítima no âmbito do Poder Judiciário, 
sob o crivo do contraditório e ampla defesa. Porém, considerando que se trata 
de resolução válida, não cabe ao elaborador do estudo ambiental supor, quiçá 
de maneira propositada, a invalidade da Resolução vigente.

Sendo assim, a nosso entender, e sem deixar de considerar a autonomia 
funcional, a conduta dos pareceristas neste estudo pode configurar, em tese, o 
crime previsto no artigo 69-A da Lei Federal 9.605/98, por constituir afirmação 
enganosa.

Por fim, cabe comentar que o arquivo do Estudo de Impacto Ambiental 
disponível na página eletrônica do Instituto Ambiental do Paraná não contém 
nenhum dos anexos referenciados no texto do EIA, o que prejudica a presente 
análise.
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Desta maneira, o entendimento da equipe deste Centro de Apoio é 
de que sequer cabem pedidos de complementação aos estudos apresentados, 
uma vez que a própria concepção do empreendimento se mostra díspar da 
legislação aplicável. Neste sentido, considerando o fim da vida útil do aterro 
existente e a impossibilidade de implantação de um novo aterro no local, 
deveria o empreendedor apresentar novo projeto com alternativas locacionais 
em outras áreas - ainda que fora do município de ... - e Plano de Encerramento 
e Recuperação Ambiental da Área de Disposição Final de Resíduos Sólidos, nos 
termos da Res. CEMA/PR 94/2014.

Vale ressaltar que se trata de análise preliminar e não exaustiva, tendo 
em vista a exiguidade do prazo de que dispôs este Centro de Apoio para a análise 
do referido estudo. Da mesma forma, é importante destacar que uma análise 
mais profunda e detalhada depende igualmente da documentação (cópia do 
procedimento administrativo) referente ao licenciamento ambiental do aterro 
já em operação e do pedido de licenciamento da ampliação.

Além disso, impõe considerar os conflitos referentes à propriedade do 
imóvel e ao contrato celebrado com o município com a empresa licenciada, que, 
embora mereçam atenção, não foram analisados, tendo em vista tratar-se de 
matéria afeta à competência do Centro de Apoio de Proteção ao Patrimônio 
Público e à Ordem Tributária.

Nada obstante, das informações já extraídas e analisadas por este 
Centro de Apoio, é possível oferecer as seguintes sugestões, de maneira não 
vinculativa e sem prejuízo da autonomia funcional:

1. A solicitação ao Instituto Ambiental do Paraná da integralidade do 
procedimento administrativo de licenciamento ambiental nº... e da 
autorização emergencial nº... para a verificação do aterro que pretende 
ser ampliado;

2. A expedição de Recomendação Administrativa ao Instituto Ambiental 
do Paraná para o indeferimento do requerimento de licenciamento 
ambiental da ampliação do aterro naquela localidade objeto do Estudo 
de Impacto Ambiental, em razão do conflito com a Resolução CEMA 
094/2014 e à ausência de apresentação de alternativas locacionais 
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adequadas, assim como da invalidade da presente audiência pública; 
e para que, se houver interesse do empreendedor, reinicie todo o 
processo, com novo requerimento de licença prévia.

É a consulta.

Curitiba, 27 de setembro de 2017.
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2. CONSULTA Nº 07/2017 
Análise de minuta de edital de Tomada de Preço visando à contratação de 
empresa para o tratamento, destinação e disposição final ambientalmente 
adequadas de resíduos sólidos urbanos e rejeitos. Inviabilidade de abertura do 
edital. Imprescindibilidade da definição da tecnologia a ser empregada e do prévio 
licenciamento ambiental – ao menos da expedição da licença ambiental prévia.

Tendo em vista o recebimento do ofício nº... proveniente da Promotoria 
de Justiça da comarca de ..., no qual solicita-se análise da minuta do Edital de 
Tomada de Preço para a contratação de empresa para tratamento e destinação 
final ambientalmente adequada de resíduos sólidos urbanos, bem como 
disposição final ambientalmente adequada de rejeitos, elaborada pelo Município 
de ...

Tal solicitação deu ensejo a instauração do Procedimento Administrativo 
nº MPPR-...

A minuta, objeto de análise, trata-se de Edital de Tomada de Preço 
proposto pelo município de ... referente à contratação de empresa para 
tratamento e destinação final ambientalmente adequada de resíduos sólidos 
urbanos, bem como disposição final ambientalmente adequada de rejeitos, 
tendo como objeto do contrato:

a) serviço de recepção e tratamento dos resíduos sólidos domiciliares 
e comerciais da área urbana e dos distritos de ..., bairro do ..., bairros ..., ..., ..., 
...; rota de coleta com frequência de 3 (três) vezes por semana na área urbana 
e com a frequência duas vezes na semana nos distritos de ... e ... e uma vez 
por semana nos bairros do ..., ..., ..., ...l e ...; cronograma e realização de ações 
para o esclarecimento e orientações da comunidade e com palestra nas escolas 
e demais entidades comunitárias com fornecimentos de cartilha informativas 
quanto ao correto manuseio dos resíduos sólidos e separação do lixo;

 b) destinação e disposição final 
ambientalmente adequada de resíduos sólidos e dos rejeitos, dentro do 
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município concedente, com emprego de tecnologias que atendam ao máximo 
os objetivos da Política Nacional de Resíduos Sólidos – Lei 12.305/2010 e 
da Lei Estadual 12.493 de 05 de fevereiro de 1999, dentro dos seguintes 
critérios: processos de Triagem, Segregação e Destinação Final dos materiais 
recicláveis; Tratamento dos Resíduos Orgânicos com a sua reciclagem mediante 
a transformação em substrato orgânico; Redução máxima dos rejeitos ou sua 
eliminação.

É o relato. Passa-se à manifestação.

Preliminarmente, cabe destacar a inviabilidade de abertura de edital 
de licitação para contratação de empresa para tratamento e destinação final 
adequada de resíduos sólidos urbanos de municipalidade sem projeto básico e 
sem o indispensável e prévio licenciamento ambiental, precedido da realização 
de estudos ambientais.

Está claro que a pretensão da municipalidade na abertura do referido 
edital de licitação é a de contratar empresa que promova o tratamento, 
destinação e disposição final de resíduos sólidos urbanos e a terceirização 
do próprio licenciamento ambiental para a análise da viabilidade ambiental 
e locacional da atividade, assim como para a sua implantação e operação no 
município de ...

Ocorre que tal prática violaria frontalmente o disposto na Lei Federal 
8666/93 e na Lei Estadual 15.608/2007 (lei de licitações do Paraná), que trazem 
a expressa previsão do princípio da economicidade e da sustentabilidade 
ambiental nos procedimentos licitatórios e determinam que o projeto básico, 
prévio à abertura da licitação, deve contemplar os estudos técnicos que 
assegurem o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento:

Lei Federal nº 8666/93

“Art. 6º  Para os fins desta lei, considera-se:

(...)
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IX - Projeto Básico - conjunto de elementos necessários e suficientes, 
com nível de precisão adequado, para caracterizar a obra ou serviço, 
ou complexo de obras ou serviços objeto da licitação, elaborado com 
base nas indicações dos estudos técnicos preliminares, que assegurem 
a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental 
do empreendimento, e que possibilite a avaliação do custo da obra e a 
definição dos métodos e do prazo de execução, (...)”  (grifos nossos)

Lei Estadual nº 15.608/2007

“Art. 4º. Para os fins desta lei considera-se: (...)

XXIV – Projeto básico – conjunto de elementos necessários à definição do 
objeto pretendido pela Administração Pública e suficiente à elaboração da 
proposta, com nível de precisão adequado para caracterizar a obra ou o 
serviço de engenharia, ou o complexo de obras ou serviços de engenharia, 
elaborado com base nas indicações dos estudos técnicos preliminares, 
que assegurem: (...)

 f) o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento.

(...)

Art. 5º. A realização de contratos e convênios, subordinados a esta lei, 
está juridicamente condicionada:

I – aos princípios universais da isonomia e sustentabilidade ambiental;

II – aos princípios reguladores da Administração Pública, tais como 
legalidade, finalidade, impessoalidade, publicidade, moralidade, 
eficiência, celeridade, economicidade, razoabilidade, proporcionalidade, 
devido processo legal e motivação dos atos;

(...)

Art. 15. Nos projetos de obras e serviços devem ser considerados 
principalmente os seguintes requisitos: (...) VIII – avaliação do impacto 
ambiental.

Art. 134. A celebração de convênio, acordo ou ajuste pelo Estado do Paraná 
e demais entidades da Administração depende de prévia aprovação do 
competente plano de trabalho proposto pela organização interessada, o 
qual deverá conter, no mínimo, as seguintes informações:

(...)
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§ 2º. O plano de trabalho deverá ser elaborado com a observância dos 
princípios da Administração Pública, especialmente os da isonomia, 
sustentabilidade ambiental, eficiência, economicidade, proporcionalidade, 
razoabilidade e da forma mais vantajosa para a Administração.” (grifos 
nossos)

Ora, apresenta-se inviável o cumprimento da legislação quanto à 
realização de projeto básico para o procedimento de licitação, dotado de avaliação 
do tratamento do impacto ambiental do empreendimento e apresentação da 
sua melhor alternativa tecnológica e, ainda, que possibilite a correta e adequada 
avaliação dos custos da obra, sem a realização prévia dos estudos ambientais 
previstos na legislação e sem a sua submissão ao órgão público ambiental 
licenciador de modo anterior à abertura do certame licitatório.

Da mesma forma, o pretenso edital também não atenderia aos princípios 
da razoabilidade, proporcionalidade e economicidade, ao se  promover a 
abertura de certame licitatório e contratação de empresa vencedora, com 
base em projeto técnico despido de prévia avaliação pelo órgão ambiental 
licenciador dos impactos ambientais, alternativas tecnológicas e locacionais do 
empreendimento, uma vez que não somente há possibilidade de se considerar 
mais viável a não realização da obra, como também a realização da obra com 
base em pressupostos técnicos e até mesmo locacionais substancialmente 
diversos, o que importaria em inutilização do projeto técnico elaborado.

Também não há que se falar em transferência da responsabilidade 
de realização de Estudos Ambientais, ao futuro classificado no procedimento 
de licitação, primeiro porque a legislação ambiental imputa essa obrigação ao 
efetivo empreendedor e proponente do projeto, o que no caso em referência, 
obviamente é o Município de ....

A Resolução CONAMA nº 237, de 19 de dezembro de 1997 estabelece:

“Art. 1º

(...)

III - Estudos Ambientais: são todos e quaisquer estudos relativos aos 
aspectos ambientais relacionados à localização, instalação, operação 
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e ampliação de uma atividade ou empreendimento, apresentado 
como subsídio para a análise da licença requerida, tais como: relatório 
ambiental, plano e projeto de controle ambiental, relatório ambiental 
preliminar, diagnóstico ambiental, plano de manejo, plano de recuperação 
de área degradada e análise preliminar de risco.

“Art. 11. Os estudos necessários ao processo de licenciamento deverão 
ser realizados por profissionais legalmente habilitados, às expensas do 
empreendedor.

Parágrafo único. O empreendedor e os profissionais que subscrevem 
os estudos previstos no caput deste artigo serão responsáveis pelas 
informações apresentadas, sujeitando-se às sanções administrativas, civis 
e penais” (grifamos).

Sobre o tema, já abordamos em outra oportunidade80, que o Tribunal 
de Justiça do Estado do Paraná também já se posicionou recentemente quanto 
à omissão do poder público na realização do EPIA/RIMA e obtenção do 
licenciamento ambiental previamente à abertura do certame licitatório para 
obras de ampliação da infra-estrutura portuária, atestando que a realização de 
licitação sem a licença prévia do órgão público ambiental macula o procedimento, 
implica na potencialização da lesão ao erário e ao meio ambiente, e até mesmo 
em uma possível inviabilidade da obra, ou a alteração de seu projeto inicial81.

80 GAIO. Lei da Política Nacional do Meio Ambiente: 30 anos/ Alexandre Gaio e Pedro Abi-Eçab. 
1ª edição. Campo Grande. Contemplar, 2012. As licitações das grandes obras públicas e o Estudo 
Prévio de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental, p. 74-75.

81  BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. No Agravo de Instrumento nº 650.597-5, em 
decisão monocrática emitida pela desembargadora relatora Regina Afonso Portes (01º de feverei-
ro de 2010) abordou-se a situação em que a autarquia estadual responsável pela exploração dos 
serviços portuários do porto de Paranaguá deixou de realizar o EPIA/RIMA e obter o licenciamento 
ambiental previamente à abertura do certame licitatório para obras de ampliação da infra-estru-
tura portuária (obras e serviços de ampliação da capacidade de recebimento e armazenagem do 
complexo público do corredor de exportação do porto de Paranaguá): “(…) Há indícios que o edital 
foi lançado sem a devida realização do EIA/RIMA e sem a obtenção da licença ambiental do ór-
gão público licenciador, conforme previsto na Resolução CONAMA Nº 001/86. (…) Dessa forma, a 
realização da presente licitação sem a licença prévia do órgão público ambiental, está em tese, a 
macular referido procedimento. Dito isso, a meu ver, a continuidade da licitação, no presente mo-
mento, implica na potencialização da lesão ao erário, e até mesmo em uma possível inviabilidade 
da obra, ou a alteração de seu projeto inicial. O valor da obra a ser realizada é de grande vulto, o 
que de plano exige que a Administração se ampare de todos os cuidados legais, para que não cause 
prejuízo nem às empresas, e muito menos ao meio ambiente, pois caso isso ocorra, o dano será de 
difícil, para não se dizer impossível reparação. (...)”
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É importante destacar, nessa ordem de ideias, o posicionamento 
exarado pelo Tribunal de Contas da União82:

Acórdão:1140/2005 – Plenário - Data da sessão: 10/08/2005  - Relator 
MARCOS VINICIOS VILAÇA – Área: Planejamento da Contratação – Tema: 
Meio ambiente – Subtema: Licenciamento Outros indexadores: Estudos 
técnicos e licenças ambientais.

Enunciado

O procedimento licitatório somente deve ser iniciado após a obtenção da 
Licença Prévia (licenciamento ambiental). A Administração deve cumprir 
as seguintes etapas definidas em leis e normas para o licenciamento 
ambiental: 1ª) encaminhar ao órgão licenciador informações técnicas 
sobre a concepção e localização do empreendimento, a fim de obter seu 
cadastramento e conhecer que estudos e projetos serão necessários para 
licenciá-lo; 2ª) elaborar o projeto básico, o EIA/Rima e demais estudos 
exigidos pelo órgão licenciador, no caso de ter sido considerado viável 
o empreendimento; 3ª) requerer a Licença Prévia; 4ª) explicar o EIA/
Rima aos interessados, no caso de o licenciador convocar audiências 
públicas; 5ª) obter a Licença Prévia; 6ª) elaborar o projeto executivo do 
empreendimento, procurando atender todas as restrições e medidas 
adicionais determinadas pelo órgão licenciador quando expediu a Licença 
Prévia; 7ª) requerer e obter a Licença de Instalação; 8ª) licitar a obra; 9ª) 
executar a construção; 10ª) requerer e obter a Licença de Operação.

Acórdão 1273/2007 – Plenário - Data da sessão:  27/06/2007 – Relator: 
UBIRATAN AGUIAR – Área: Planejamento da Contratação – Tema: Meio 
ambiente – Subtema: Licenciamento -Outros indexadores: Estudos 
técnicos e licenças ambientais

Enunciado

Os estudos técnicos preliminares devem demonstrar a viabilidade técnica 
a partir de todos os elementos necessários e suficientes, com nível de 
precisão adequado para caracterizar a obra, com indicações dos estudos 

82 https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia – acesso em 14/02/2017.
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técnicos e ambientais, avaliação do seu custo, definição dos métodos e do 
prazo de execução.

TCU já se posicionou no sentido de que o início de obras sem a devida 
licença ambiental configura irregularidade grave, conforme consignado 
no Acórdão 1.846/2003-Plenário, em cujo voto ficou registrado que:

“Não obstante, por meio do também citado Acórdão 516/2003, esta Corte 
de Contas passou a classificar como irregularidades graves a contratação 
de obras com base em projeto básico elaborado sem a licença prévia, e o 
início de obras sem a devida licença de instalação, bem como o início das 
operações do empreendimento sem a licença de operação, com base nos 
arts. 2º, § 2º, inciso I e art. 12, ambos da Lei nº 8.666/93, c/c o art. 8º, 
incisos I, II e III, da Resolução Conama nº 237/97.”

Acórdão: 397/2008 – Plenário - Data da sessão: 12/03/2008 – Relator: 
AUGUSTO SHERMAN CAVALCANTI – Área: Planejamento da Contratação 
– Tema: Projeto básico e termo de referência

Subtema:  Exigência e adequação – Outros indexadores: Obrigatoriedade

Enunciado

A licitação de objeto impreciso, fruto da ausência de estudos consistentes 
acerca da viabilidade técnica e econômica da obra, pode levar à 
contratação e execução de objeto que não atenda às necessidades da 
administração.

Acórdão: 2282/2011 – Plenário - Data da sessão: 24/08/2011 - Relator: 
ANDRÉ DE CARVALHO Área: Licitação – Tema: Obras e serviços de 
engenharia – Subtema: Licença ambiental  - Outros indexadores: 
Irregularidade, Licença Prévia, Ausência - Tipo do processo: RELATÓRIO 
DE AUDITORIA

Enunciado

Configura irregularidade a deflagração de procedimento licitatório para 
execução de obra antes da obtenção da licença ambiental prévia, por 
afrontar os artigos 6º, IX, 7º, § 2º, I e 12, da Lei 8.666/1993, art. 10 da Lei 
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6.938/1981, e art. 8º, I, da Resolução Conama 237/1997.

Acórdão: 3051/2009 – Plenário - Data da sessão:  09/12/2009  - Relator:  
ANDRÉ DE CARVALHO – Área: Licitação – Tema: Obras e serviços de 
engenharia – Subtema: Licença ambiental  - Outros indexadores: Projeto 
básico, ART, Autor, Licença Prévia - Tipo do processo: RELATÓRIO DE 
LEVANTAMENTO

Enunciado

A Administração deve obter licença ambiental prévia válida concedida 
pelo órgão ambiental competente antes da fase de projeto básico, a 
fim de assegurar que o adequado tratamento do impacto ambiental do 
empreendimento esteja contemplado, nos termos do art. 12, VII, da 
Lei 8.666/1993. Também deve identificar o autor do projeto básico em 
todos os documentos que o compõem (plantas, especificações técnicas, 
planilha orçamentária) e providenciar o adequado registro das respectivas 
Anotações de Responsabilidade Técnica (ART).

Acórdão: 2012/2009 – Plenário - Data da sessão: 02/09/2009 – Relator: 
JOSÉ JORGE – Área: Licitação – Tema: Obras e serviços de engenharia 
– Subtema: Licença ambiental - Outros indexadores: Projeto básico, 
Condição, Aprovação, Licença Prévia - Tipo do processo: RELATÓRIO DE 
LEVANTAMENTO

Enunciado

A aprovação do projeto básico de obra deve estar condicionada à 
obtenção da licença ambiental prévia dos empreendimentos.”

Portanto, caso as irregularidades acima elencadas persistam quando do 
lançamento do edital de tomada de preço, em nosso sentir não restará outra 
alternativa a não ser a sua impugnação.

A nosso aviso, independentemente da absoluta inviabilidade do 
pretenso Edital de Tomada de Preço proposto pelo município de ... referente à 
contratação de empresa para tratamento e destinação final ambientalmente 
adequada de resíduos sólidos urbanos, bem como disposição final 
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ambientalmente adequada de rejeitos, após análise, também se verificou que 
o objeto do contrato engloba: a) serviço de recepção e tratamento dos resíduos 
sólidos domiciliares e comerciais da área urbana e dos distritos de ..., Bairro do 
..., ..., ….,..., ... e ….; rota de coleta com frequência de 3 (três) vezes por semana 
na área urbana e com a frequência duas vezes na semana nos distritos de ... e... 
e uma vez por semana nos bairros do ..., ..., ..., ... e ...; cronograma e realização 
de ações para o esclarecimento e orientações da comunidade e com palestra 
nas escolas e demais entidades comunitárias com fornecimentos de cartilha 
informativas quanto ao correto manuseio dos resíduos sólidos e separação do lixo; 
b) destinação e disposição final ambientalmente adequada de resíduos sólidos 
e dos rejeitos dentro do município concedente, com emprego de tecnologias 
que atendam ao máximo os objetivos da Política Nacional de Resíduos Sólidos 
– Lei 12.305/2010 e da Lei Estadual 12.493 de 05 de fevereiro de 1999, dentro 
dos seguintes critérios: processos de triagem, segregação e destinação final dos 
materiais recicláveis; tratamento dos resíduos orgânicos com a sua reciclagem 
mediante a transformação em substrato orgânico; redução máxima dos rejeitos 
ou sua eliminação.

 A finalidade da abertura do edital, ora analisado, é a contratação 
de empresa para tratamento e destinação final ambientalmente adequada 
de resíduos sólidos urbanos, bem como a disposição final ambientalmente 
adequada de rejeitos.

Cabe aqui examinar alguns conceitos utilizados no corpo do edital, os 
quais têm definição no artigo 3º e seus incisos, da Lei Federal nº 12.305/2010:

Art. 3º - Para os efeitos desta Lei, entende-se por:

VII - destinação final ambientalmente adequada: destinação de resíduos 
que inclui a reutilização, a reciclagem, a compostagem, a recuperação e o 
aproveitamento energético ou outras destinações admitidas pelos órgãos 
competentes do Sisnama, do SNVS e do Suasa, entre elas a disposição 
final, observando normas operacionais específicas de modo a evitar 
danos ou riscos à saúde pública e à segurança e a minimizar os impactos 
ambientais adversos;

VIII - disposição final ambientalmente adequada: distribuição ordenada 
de rejeitos em aterros, observando normas operacionais específicas de 
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modo a evitar danos ou riscos à saúde pública e à segurança e a minimizar 
os impactos ambientais adversos;

XIV - reciclagem: processo de transformação dos resíduos sólidos que 
envolve a alteração de suas propriedades físicas, físico-químicas ou 
biológicas, com vistas à transformação em insumos ou novos produtos, 
observadas as condições e os padrões estabelecidos pelos órgãos 
competentes do Sisnama e, se couber, do SNVS e do Suasa;

XV - rejeitos: resíduos sólidos que, depois de esgotadas todas as 
possibilidades de tratamento e recuperação por processos tecnológicos 
disponíveis e economicamente viáveis, não apresentem outra 
possibilidade que não a disposição final ambientalmente adequada;

XVI - resíduos sólidos: material, substância, objeto ou bem descartado 
resultante de atividades humanas em sociedade, a cuja destinação final se 
procede, se propõe proceder ou se está obrigado a proceder, nos estados 
sólido ou semissólido, bem como gases contidos em recipientes e líquidos 
cujas particularidades tornem inviável o seu lançamento na rede pública 
de esgotos ou em corpos d’água, ou exijam para isso soluções técnica ou 
economicamente inviáveis em face da melhor tecnologia disponível.

Por sua vez, sistema de tratamento pode ser conceituado como: 
conjunto de unidades, processos e procedimentos que alteram as características 
físicas, físico-químicas, químicas ou biológicas dos resíduos, podendo promover 
a sua descaracterização, visando à minimização do risco à saúde pública, 
a preservação da qualidade do meio ambiente, a segurança e a saúde do 
trabalhador (Resolução Conama nº 358/2005). São formas de tratamento a 
reciclagem, a compostagem, a incineração, a gaseificação, a biodigestão, dentre 
outras.

Após uma leitura atenta das definições acima transcritas fica evidente 
a diferença entre destinação final e disposição final (esta atualmente somente 
pode ocorrer em aterros e no caso específico, por se tratar de resíduos sólidos 
urbanos em aterros sanitários).

Todavia, no item ... do Edital está assim descrito:
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.... A solução proposta

…. – Considerando que o objeto do presente edital trata de método, 
processo e/ou tecnologia inovadora, pelo qual a empresa vencedora 
ofereça outra destinação e disposição final aos RSU coletados, que não 
o aterramento, terá a mesma o prazo apresentado no seu cronograma 
para a implementação da solução oferecida, e que deverá observar os 
itens 4.2 e 4.3 deste edital, demonstrando a efetividade do seu processo, 
sob pena de rescisão do contrato por incapacidade técnica.

... – Deverá ainda a empresa vencedora, fazer o imediato pedido de 
licenciamento das suas operações no local em que deverá instalar sua 
unidade de processamento.

... – os equipamentos a serem utilizados para o atendimento das 
obrigações decorrentes do presente edital, serão de responsabilidade da 
empresa vencedora.

... – eventuais autuações ambientais e adaptações do processo 
adotado para a destinação e disposição final dos resíduos, serão de 
responsabilidade exclusiva da empresa vencedora.

Contudo, os rejeitos somente podem ser depositados em aterro 
sanitário, não sendo oportunizado pela legislação pertinente outra forma ou 
método, conforme se extrai da leitura dos conceitos acima transcritos. Portanto, 
tal item é contraditório, devendo ser revisto.

No item 4.3 -  Documentos Ambientais:

O item 4.3.1 – Documento hábil expedido pelo órgão ambiental 
competente, de que a empresa proponente detém licença para 
tratamentos de resíduos e disposição final de rejeitos;

Conforme já exposto anteriormente, não é cabível a terceirização do 
licenciamento ambiental à pretensa empresa que executará os serviços de 
coleta e destinação dos resíduos sólidos urbanos do município de … .
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Em adição a isso, salienta-se que a proposta de Edital apresentada é 
omissa em outros pontos fundamentais, quais sejam:

I – Não houve a realização de Estudo de viabilidade econômica da melhor 
tecnologia ser implantada no município, em razão de seu perfil;

II – Não menciona qual o volume médio de resíduos gerados no Município, 
a fim de comprovar a necessidade dos equipamentos pretendidos e da 
equipe necessária;

II – Não faz menção à contratação de Associação de Catadores, conforme 
determina a Política Nacional de Resíduos Sólidos –  Lei Federal 
12.305/2010 e Lei Federal 8666/93 a qual institui normas para licitações 
e contratos da Administração Pública;

IV- Não contempla ações de educação ambiental junto à comunidade, 
voltadas à redução dos resíduos sólidos, coleta seletiva e possíveis 
impactos ambientais decorrentes desta temática, na medida em que 
apenas menciona a realização de ações de esclarecimento e orientações 
à comunidade;

V – Não apresenta orçamento detalhado em planilhas de composição de 
custos para esclarecer como se chegou ao montante de R$ 562.519,12 
(quinhentos e sessenta e dois mil e quinhentos e dezenove reais e doze 
centavos). (art. 7º, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93).

Aponta-se ainda, alguns pontos que devem ser objeto de elucidação ou 
complementação:

I – Esclarecer quem realizará o serviço de coleta, além da integração 
deste serviço com o objeto do Edital;

II – No tocante aos DOCUMENTOS AMBIENTAIS listados no item ..., 
ressalta-se que é a própria municipalidade que deve previamente 
requerer o licenciamento ambiental e providenciar os estudos 
socioambientais previstos no ordenamento jurídico, inclusive para 
contemplar a análise das alternativas tecnológicas e locacionais;
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III – Incluir no item ... – CAPACIDADE TÉCNICA – o dimensionamento e 
qualificação do Quadro de Pessoal necessário para atender a demanda 
apresentada no Plano Integrado de Gerenciamento de Resíduos Sólidos.

IV – Revisar o item ... – A solução proposta – como acima assinalado.

V – Incluir no item ... – FISCALIZAÇÃO – os indicadores quantitativos e 
qualitativos que serão aplicados no processo de fiscalização dos serviços 
prestados.

Diante do exposto, concluímos pela inviabilidade de abertura de edital 
de licitação para contratação de empresa de coleta e destinação de resíduos 
sólidos urbanos, enquanto a municipalidade não decidir sobre a tecnologia 
a ser empregada e enquanto não obter prévio licenciamento ambiental (ao 
menos a Licença Ambiental Prévia), fundado nos estudos ambientais exigidos 
pela legislação pertinente. No entanto, em respeito à independência funcional 
do Promotor natural, também apontamos outras irregularidades que, a nosso 
sentir, viciariam o pretenso edital.

É a consulta.

Curitiba, 14 de fevereiro de 2017.
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3. CONSULTA Nº 55/2017 
Condenação definitiva do Município de ... em sede de Ação Civil Pública. 
Implantação de aterro sanitário. Inviabilidade de redirecionamento dos valores 
de multa diária para custeio de projetos que se confundam com as obrigações de 
fazer. Necessidade de adequação de projeto apresentado pela municipalidade.

EMENTA: CONSULTA JURÍDICA. CONDENAÇÃO DEFINITIVA 
DO MUNICÍPIO DE ... EM SEDE DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 
IMPLANTAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO E DESTINAÇÃO 
ADEQUADA DE REJEITOS. DISTINÇÃO ENTRE AS OBRIGAÇÕES 
DE FAZER E A OBRIGAÇÃO DE QUANTIA CERTA. POSSÍVEL 
REDIRECIONAMENTO DE VALORES PARA PROJETOS AMBIENTAIS 
E SOCIOAMBIENTAIS. INVIABILIDADE DE REDIRECIONAMENTO 
DOS VALORES DE MULTA DIÁRIA PARA CUSTEIO DE PROJETOS 
QUE SE CONFUNDAM COM AS OBRIGAÇÕES DE FAZER. 
NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DE PROJETO APRESENTADO 
PELA MUNICIPALIDADE. SUGESTÕES DE PROJETOS AMBIENTAIS 
E SOCIOAMBIENTAIS ADICIONAIS.

 

A Promotoria de Justiça da comarca de ... encaminhou a este Centro 
de Apoio o ofício nº ... no âmbito do Procedimento Administrativo nº MPPR-..., 
e solicitou pronunciamento quanto aos projetos ambientais e socioambientais 
propostos pelo Município de ... em relação ao possível redirecionamento das 
verbas oriundas de sua condenação na Ação Civil Pública ... e constantes do 
precatório ...

É o relato. Passa-se à consulta.
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A nosso aviso, é fundamental distinguir a análise das obrigações de 
fazer estabelecidas a partir da condenação em sede de Ação Civil Pública e 
da obrigação por quantia certa decorrente da aplicação de multa diária, cujos 
valores indicados em precatório.

I – Das Obrigações de Fazer.

O Município de ... foi condenado por sentença transitada em julgado 
a dar destinação final adequada aos resíduos sólidos, inclusive os hospitalares, 
devendo elaborar Estudo de Impacto Ambiental para o novo local a ser utilizado 
como aterro sanitário do referido Município.

Restringindo-se a análise, por ora, à verificação do cumprimento das 
aludidas obrigações de fazer, a municipalidade não havia comprovado nos autos 
o seu cumprimento, pois se limitou a afirmar que “a questão do lixo no município 
de ... já está devidamente resolvida, uma vez que o município de ... aderiu ao 
Consórcio Intermunicipal de Aterro Sanitário, localizado no Município de ..., o 
qual é mantido por rateio entre os municípios de ..., ... e ...”. Em razão disso, 
este Centrou de Apoio consignou na Consulta ...a necessidade do município 
colacionar:

a) cópia da Licença de Operação expedida pelo órgão ambiental 
competente;

b) comprovação da correta destinação do lixo hospitalar, o qual tem 
destinação diferenciada, sendo proibida seu descarte no aterro sanitário;

c) cópia integral do procedimento de licenciamento ambiental do 
Consórcio Intermunicipal do Aterro Sanitário, com o objetivo de se provar que o 
EPIA/RIMA foi devidamente dispensado pelo Instituto Ambiental do Paraná, com 
fundamento na Resolução Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA nº 
404/2008 e na Resolução do Conselho Estadual do Meio Ambiente – CEMA, haja 
vista que a determinação judicial foi pela realização de prévio estudo de impacto 
ambiental para a implantação do aterro sanitário.

d) comprovação de que houve o atendimento do disposto no artigo 4º, 
inciso III, da Resolução SEMA/CEMAnº 065/2008.
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No entanto, nenhum dos documentos sugeridos pelo Centro de Apoio 
na Consulta ... foi acostado pela municipalidade nos autos de Procedimento 
Administrativo nº MPPR-... em trâmite na Promotoria de Justiça da comarca de 
...

As únicas informações sobre o assunto lançadas pelo município de ... são 
a de que há uma despesa fixa mensal de R$ 19.000,00 para a coleta e transporte 
do lixo e uma despesa fixa de R$ 12.000,00 para a manutenção do aterro 
sanitário, ambos os serviços contratados junto ao Consórcio Intermunicipal de 
Aterro Sanitário integrado pelos municípios de ..., ... e ...

Em consulta aos sistemas SIA e SGA do Instituto Ambiental do Paraná, 
verificou-se que a Renovação da Licença de Operação nº ... emitida pelo Instituto 
Ambiental do Paraná em favor de ... é a licença que permite o funcionamento do 
aterro sanitário onde são destinados os resíduos sólidos urbanos gerados em ...

Na data de hoje, após solicitação via correspondência eletrônica, 
recebemos do município de ...: a) a cópia do contrato administrativo para 
prestação de serviços de coleta domiciliar, transporte e disposição final em 
aterro sanitário situado no município de ..., firmado com a empresa ... Ltda., com 
previsão de pagamento mensal de R$ 22.500,00 (vinte e dois mil e quinhentos 
reais); e b) cópia de contrato aditivo administrativo de prestação de serviços 
de coleta, transporte, disposição final de resíduos hospitalares firmado com a 
empresa ... Ltda., com previsão de pagamento mensal de R$ 950,00 (novecentos 
e cinquenta reais).

Desta forma, conclui-se que as obrigações de fazer estabelecidas em 
decisão final decorrente da mencionada ação civil pública aparentemente foram 
cumpridas, com exceção da realização de prévio Estudo de Impacto Ambiental 
e Relatório de Impacto Ambiental para a implantação de aterro sanitário, em 
relação ao qual não se obteve informação.

II – Da Obrigação de Quantia Certa.

Conforme já assentado na Consulta ... - CAPMAHU sobre a obrigação 
de quantia certa, não cabe mais nenhuma discussão quanto ao valor da dívida, 
tendo em vista que a multa diária foi fixada na sentença proferida na Ação 
Civil Pública nº ..., já com trânsito em julgado. No entanto, não há óbice para 
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o seu redirecionamento, via acordo judicial no bojo das ações de execução já 
mencionadas acima, que preveja, sem prejuízo do integral cumprimento das 
obrigações de fazer, a aplicação da quantia certa em projetos socioambientais 
na municipalidade, desde que haja observância ao disposto no assento ... do 
CSMP, referente ao Protocolo nº ..., que assim dispõe:

É possível a composição da multa ajustada, na fase de execução, mediante 
prévia consulta ao Conselho Superior do Ministério Público, desde que 
satisfeita a respectiva obrigação de fazer.

 

 Assim, em nosso sentir, deve-se partir de dois pressupostos: a) a 
municipalidade precisa demonstrar o integral cumprimento das obrigações 
de fazer já apontadas; b) os valores correspondentes à obrigação por quantia 
certa, sob a perspectiva de análise de seu redirecionamento para projetos 
ambientais e socioambientais, não podem ser utilizados para custear o 
cumprimento das referidas obrigações de fazer.

 Independentemente das considerações expostas sobre as obrigações 
de fazer, o denominado “Projeto...” propõe, em síntese, a aquisição de caminhão 
coletor e compactador de lixo, de caminhão poliguindaste e carretinha 
basculante, de duzentas lixeiras e 10.000 (dez) mil sacos de ráfia, assim como a 
construção de um pátio de compostagem, no valor aproximado de R$ 808.000,00 
(oitocentos e oito mil reais).

Ocorre que a coleta e destinação de lixo a aterro sanitário 
consubstanciam claramente as obrigações de fazer determinadas na referida 
sentença judicial transitada em julgado, razão pela qual, a nosso aviso, não 
podem ser objeto de aplicação das verbas oriundas da aplicação de multa diária 
por seu descumprimento, sob pena de esvaziar a utilidade da aplicação das 
astreintes e premiar a parte inadimplente.

No entanto, no âmbito da gestão dos resíduos sólidos, na medida em 
que a referida sentença transitada em julgado emitida em sede de ação civil 
pública condenou a municipalidade à destinação adequada do lixo (inclusive 
o hospitalar) em aterro sanitário), é possível interpretar que as medidas 
necessárias à realização de reciclagem e compostagem de resíduos não se 
encontram incluídas em seu dispositivo, razão pela qual não vislumbramos 
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óbices ao direcionamento de parte dos valores em comento para o custeio de 
projetos socioambientais com esses objetos.

Diante do exposto, apresentamos as seguintes conclusões e sugestões 
em relação ao objeto da presente consulta:

1) inviabilidade de redirecionamento dos valores de multa diária para 
custeio de projetos ambientais e socioambientais que se confundam com as 
obrigações de fazer determinadas em sentença transitada em julgado, razão 
pela qual indicamos a necessidade de exclusão dos itens caminhão coletor e 
compactador de lixo, caminhão poliguindaste, lixeiras e sacos de ráfia do Projeto 
...;

2) ausência de óbice para a manutenção no Projeto ... de medidas de 
implantação de pátio de compostagem, assim como a inclusão de medidas 
para a efetivação de reciclagem de resíduos, que envolvam a disponibilização 
de barracão e a aquisição de equipamentos (prensa, balança e outros) para o 
adequado funcionamento da Associação de Catadores, além da aquisição de 
pequeno caminhão específico para a coleta seletiva;

3) pertinência de aplicação das verbas em projeto que trate de 
programas de castração e chipagem de animais errantes e de animais sob a 
guarda de população de baixa renda;

4) dentre possíveis projetos ambientais e socioambientais adicionais, 
apontamos, a título de mera sugestão: a) formulação e implementação de Plano 
de Arborização Urbana, incluindo-se a implantação de viveiro municipal de 
espécies florestais nativas; e b) a criação de Unidade de Conservação de Proteção 
Integral (Parque Municipal) em área que possua relevante remanescente de 
vegetação nativa no município de ...

É a consulta.

Curitiba, 27 de novembro de 2017.



110
V. 7: RESÍDUOS SÓLIDOS E FLORAV. 7: RESÍDUOS SÓLIDOS E FLORA

110



111
V. 7: RESÍDUOS SÓLIDOS E FLORA

4. CONSULTA Nº 004/2018 
Ampliação de Aterro Sanitário. Obrigatoriedade de realização de EIA/RIMA. 
Inteligência do artigo 5º da Resolução CONAMA 308/2002. Nulidade do 
licenciamento ambiental. Inconstitucionalidade e ilegalidade da dispensa de 
estudos de impacto ambientais previstos nas Resoluções CONAMA 308/2002, 
CONAMA 404/2008 e CEMA/PR 094/2014.

EMENTA: CONSULTA. ATERRO SANITÁRIO. IRREGULARIDADE 
DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL. OBRIGATORIEDADE DE 
REALIZAÇÃO DE EIA/RIMA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 5º DA 
RESOLUÇÃO CONAMA 308/2002. HIPÓTESE DE DISPENSA 
DO EIA/RIMA NÃO CONFIGURADA. NECESSIDADE DE  
CONSTATAÇÃO POR ESTUDOS QUE DEMONSTREM A AUSÊNCIA 
DE DEGRADAÇÃO AMBIENTAL. NULIDADE DO LICENCIAMENTO 
AMBIENTAL. INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE DA 
DISPENSA DE ESTUDOS DE IMPACTO AMBIENTAIS PREVISTOS 
NAS RESOLUÇÕES CONAMA 308/2002, CONAMA 404/2008 
e CEMA/PR 094/2014. NECESSIDADE DE LICENCIAMENTO 
AMBIENTAL COM EIA/RIMA PARA A AMPLIAÇÃO DE ATERRO 
SANITÁRIO. ATRIBUIÇÕES DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA QUE 
ATUAM NA FISCALIZAÇÃO DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL E 
DOS EVENTUAIS DANOS AMBIENTAIS CAUSADOS PELO ATERRO 
SANITÁRIO.

A Promotoria de Justiça da comarca de ... encaminha consulta jurídica 
acerca da regularidade do funcionamento do aterro sanitário de propriedade da 
empresa ...Ltda., esclarecendo-se, especialmente, sobre a obrigatoriedade de 
exigência do EIA/RIMA para a concessão de licença ambiental à empresa.

É o relato. Passa-se à consulta.
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Colhe-se da documentação encaminhada pela Promotoria de Justiça 
consulente que o serviço de aterro sanitário de resíduos domésticos, objeto da 
licença de operação nº..., foi autorizado sem a exigência do estudo de impacto 
ambiental e relatório de impacto ambiental. Esta informação foi confirmada 
tanto pela empresa nos seus esclarecimentos (f. 4 e ss.), quanto pelo Instituto 
Ambiental do Paraná na Informação Técnica (f. 15), e se sustenta no entendimento 
de que a Resolução CONAMA nº 308 de 2002, vigente à época da concessão da 
primeira licença de operação ao aterro, dispensava, no seu artigo 5º, o estudo 
para esta tipologia de empreendimento.

Ocorre que o referido artigo 5º não dispensa de maneira automática 
o estudo de impacto de ambiental. Na verdade, ele previa, em seu parágrafo 
único,  que “[o] órgão ambiental competente poderá dispensar o Estudo de 
Impacto Ambiental – EIA e respectivo Relatório de Impacto Ambiental – RIMA 
na hipótese de ficar constatado por estudos técnicos que o empreendimento 
não causará significativa degradação ao meio ambiente” (grifo nosso).

Ou seja, eventual dispensa de estudo de impacto ambiental deveria 
ter sido obrigatoriamente precedida de estudo técnico que demonstrasse a 
ausência de significativa degradação ambiental. Conforme a redação legal, a 
decisão do administrador estaria, em tese, vinculada legalmente ao resultado 
do estudo técnico, do qual não se tem notícia.

Neste caso, portanto, a dispensa do EIA/RIMA foi realizada de forma 
ilegal, em descumprimento ao teor da Resolução CONAMA 308/2002, e a licença  
deve ser considerada nula por falta de cumprimento deste requisito essencial.

Não se olvide ainda que os aterros sanitários são empreendimentos 
de significativo impacto ambiental presumido. Deveras, a Resolução CONAMA 
01/86, que regulamenta o EIA/RIMA, prevê expressamente a obrigatoriedade 
do aludido estudo para aterros sanitários, colocando esta atividade no rol 
dos empreendimentos de impacto (artigo 2º, inciso X), estabelecendo, 
assim, uma presunção da existência de significativa degradação ambiental, 
independentemente da sua capacidade.

Por esta razão, tanto a possibilidade de dispensa do EIA/RIMA prevista 
na Resolução CONAMA 308/2002, quanto a dispensa legal do estudo para aterros 
de pequeno porte prevista nas Resoluções atualmente vigentes (CONAMA 
404/2008 e CEMA/PR 094/2014), são, na nossa visão, ilegais e inconstitucionais.
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Este entendimento foi exposto na tese83 apresentada pelos signatários 
da presente Consulta no ... Congresso Nacional do Ministério Público, ocorrido 
no período de … , em ..., tendo sido aprovada por unanimidade com os seguintes 
enunciados:

1. Os aterros sanitários são empreendimentos/atividades dotados de 
significativo potencial degradador do meio ambiente e, nessa condição, 
o licenciamento ambiental deve contemplar a realização de EPIA/RIMA, 
nos termos do artigo 225, § 1º, inciso IV, da Constituição da República, e 
do artigo 2º, X, da Resolução CONAMA 01/86;

2. A Resolução CONAMA nº 404/2008 e a Resolução CEMA/PR 094/2014, 
que estabelecem licenciamento ambiental simplificado com dispensa da 
realização de EPIA/RIMA para aterros sanitários de pequeno porte (20 t/
dia), não possuem substrato técnico para fundamentar a flexibilização de 
procedimento, implicam em retrocesso ambiental e violam a Constituição 
da República;

3. A ampliação de aterros sanitários considerados de pequeno porte 
licenciados sem a realização de EPIA/RIMA implicam na perpetuação de 
impactos socioambientais e de ilegalidades e burla ao regular processo de 
licenciamento ambiental.

Remete-se às razões técnicas e jurídicas lá expostas sobre a 
inconstitucionalidade e ilegalidade da dispensa do EIA/RIMA pros aterros 
sanitários de pequeno porte. Destaca-se, por oportuno, que tal entendimento 
é também encampado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, conforme 
precedentes abaixo destacados:

Ação civil pública. Implantação de aterro sanitário. Dispensa do estudo 
prévio de impacto ambiental devido à baixa quantidade de resíduos 
domiciliares produzidos. Ilegalidade. Elaboração de estudo para as obras 
potencialmente poluidoras exigido pela legislação federal. Irrelevância 
da quantidade de lixo produzido e da dispensa autorizada pelo Instituto 
Ambiental do Paraná. Necessária a elaboração do estudo, ainda que 
posterior ao início das obras, para que se prevejam os possíveis danos 

83 Artigo em anexo.
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e para que se adotem medidas prévias para amenizá-los, se necessário. 
Determinação para a apresentação do estudo à população em 90 dias, 
sem embargo das atividades do aterro sanitário, sob pena de multa diária. 
Ação procedente. Apelação e reexame necessário. Desprovimento.84

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO AMBIENTAL. LICENCIAMENTO DE ATERRO 
SANITÁRIO FEITA COM DISPENSA DE EIA/RIMA. SENTENÇA QUE 
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A PRETENSÃO DEDUZIDA 
NA INICIAL APENAS A FIM DE ANULAR AS LICENÇAS (PRÉVIA E DE 
INSTALAÇÃO) JÁ CONCEDIDAS. (...) DESARMONIA ENTRE AS NORMATIVAS 
ESTADUAIS E O ARTIGO 225, § 1º, IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 
ATOS NORMATIVOS QUE CRIAM VERDADEIROS ESPAÇOS DE NÃO 
INCIDÊNCIA DE NORMA CONSTITUCIONAL. REGRAS ESTADUAIS QUE 
IMPLICAM EM UMA MITIGAÇÃO DOS PARÂMETROS DE PROTEÇÃO 
AMBIENTAL DEFINIDOS CONSTITUCIONALMENTE. RECURSO COM 
TRÂMITE SUSPENSO. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DECLARAÇÃO DE 
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI.8586

Vale ressaltar ainda que, mesmo que se considere a legalidade da 
licença anteriormente emitida, a posterior ampliação do aterro estaria, em 
nosso sentir, também sujeita à análise do órgão ambiental e da apresentação de 
estudos de impacto ambiental.

Com efeito, como já ressaltamos na tese referida (item 1.3), há a 
obrigatoriedade de licenciamento e de estudos de impacto ambiental para 
ampliação dos aterros sanitários independentemente de seu porte. Como 
já foi ressaltado, o EIA/RIMA, neste caso, orientará tecnicamente a decisão 
do órgão licenciador sobre a possibilidade técnica de ampliação do aterro, 

84 Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. 2ª C.Cível. Apelação Cível nº 136340-4. Rolândia. Rel.: 
Ângelo Zattar. J. 30.04.2003.

85 Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. (TJPR). 4ª C.Cível. Apelação Cível. 949676-0. Rio Branco 
do Sul - Rel.: Maria Aparecida Blanco de Lima. Unânime. J. 05.03.2013.

86 Neste sentido também os seguintes julgados: Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (TJPR). Ór-
gão Especial. Agravo de Instrumento nº 1490576-5. Curitiba. Rel.: Ana Lúcia Lourenço. Unânime. J. 
05.09.2016. Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (TJPR). 5ª C.Cível. Apelação Cível nº 1400148-
4. Região Metropolitana de Maringá. Foro Regional de Marialva. Rel.: Carlos Mansur Arida. Unâni-
me. J. 22.09.2015. Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (TJPR). 4ª C.Cível. Agravo de Instrumento 
nº 480088-6. Palmeira. Rel.: Albino Jacomel Guerios. Unânime. J. 29.11.2011.
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considerando sobretudo a capacidade do solo e a vida útil do aterro instalado. 
Neste particular, vale ressaltar que sob o ponto de vista técnico ambiental, 
a prática de ampliação de aterros, ainda que permitida, é altamente 
desaconselhável, tendo em vista que o adequado é o encerramento do aterro 
quando do atingimento da sua vida útil.

Além disso, vale notar que a Renovação da Licença de Operação em 
vigor (..., até 2021, cópia em anexo) dispõe expressamente no item “4” que as 
ampliações estarão sujeitas ao licenciamento ambiental regular para a parte 
ampliada. Cumpre ressaltar ainda, para fins de argumentação, que a ampliação 
pretendida – de 11 para 40 toneladas/dia – em muito extrapola o limite 
previsto nas Resoluções (CONAMA 404/2008 e CEMA/PR 094/2014) – cuja 
inconstitucionalidade já se pontuou - para que ele seja considerado de pequeno 
porte e tenha o seu estudo dispensado.

Por fim, verificou-se que o aterro sanitário objeto da Licença de 
Operação em discussão (nº ...e ...), embora atenda o município de ..., localiza-se 
no município de..., de modo que, a nosso aviso, eventual apuração específica 
sobre danos ambientais causados pelo empreendimento é de atribuição da 
Promotoria de Justiça da comarca de ....

No entanto, em nosso entender, tal fato não impede que a Promotoria 
de Justiça consulente promova o questionamento da higidez do licenciamento 
ambiental de aterro sanitário que recebe os resíduos oriundos do município de..., 
como é o caso em tela, assim como realize a fiscalização da gestão municipal dos 
resíduos sólidos.

É a consulta.

Curitiba,
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5. CONSULTA Nº 26/2018 
Resíduos Sólidos. Associações e Cooperativas de Catadores de Material 
Reciclável. Edital de Chamamento para Projetos sobre a gestão dos resíduos 
recicláveis. Inadequação com a Política Nacional de Resíduos Sólidos – Lei 
Federal nº 12.305/2010. Dever municipal de integração das cooperativas de 
catadores e do seu fortalecimento institucional. Inteligência do artigo 44 do 
Decreto Federal 7.404/2010.

EMENTA. RESÍDUOS SÓLIDOS. ASSOCIAÇÕES E COOPERATIVAS 
DE CATADORES DE MATERIAL RECICLÁVEL. EDITAL DE 
CHAMAMENTO PARA PROJETOS REFERENTES À GESTÃO DOS 
RESÍDUOS RECICLÁVEIS. INADEQUAÇÃO COM A POLÍTICA 
NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS (LEI FEDERAL Nº 12.305/2010). 
DEVER MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO DAS COOPERATIVAS DE 
CATADORES NA POLÍTICA DE GESTÃO DE RESÍDUOS E DO 
SEU FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL. ASSOCIAÇÕES DE 
CATADORES COMO BENEFICIÁRIAS DOS INSTRUMENTOS DA 
POLÍTICA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 44 DO DECRETO FEDERAL 
7.404/2010. OBRIGAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE SACOS DE LIXO 
PELO PODER PÚBLICO MUNICIPAL. INCOMPATIBILIDADE COM 
OS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E COM A POLÍTICA 
NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS.

A ...ª Promotoria de Justiça ... solicitou por meio do ofício n. ... consulta 
técnica acerca das responsabilidades do Município de ... para garantir a inclusão 
das Associações e Cooperativas de catadores de materiais recicláveis no sistema 
de coleta seletiva em conformidade com os princípios da Política Nacional de 
Resíduos Sólidos - PNRS, para instruir os autos de Procedimento Administrativo 
MPPR - ... instaurado para o acompanhamento da Ação Civil Pública...

A Procuradoria Regional do Trabalho da ...ª Região do Ministério 
Público do Trabalho propôs a Ação Civil Pública n. ... em face do Município de 
... postulando que a ré praticasse diversas ações em prol de organizações de 
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catadores de materiais recicláveis existentes no Município, incluindo a assistência 
social, educacional, médica e odontológica dos catadores e suas famílias, 
programa de conscientização da população e a condenação do Município ao 
pagamento de indenização por danos morais.

Foi proferida sentença pela Justiça do Trabalho em … determinando 
que o Município de ..., em 180 dias, cadastre todos os catadores de resíduos 
recicláveis e seus filhos de até 18 anos, apresente o programa de inserção 
de cada filho em programa educacional e profissionalizante, realize exames 
médicos ocupacionais a cada seis meses nos trabalhadores catadores (tanto os 
que trabalham na catação quanto os que realizam a separação, a reciclagem e 
atividades administrativas em barracões).

Em relação aos pedidos dos itens 2 (oferecer assessoria técnica para a 
promoção da formalização da organização dos catadores de materiais recicláveis, 
no prazo de 60 dias), 4 (promover e comprovar a inclusão social dos catadores 
de materiais recicláveis na gestão dos resíduos sólidos, através da contratação 
de sua organização formalmente constituída, no prazo de 90 dias) e 4.b.2 a 4.b.6 
(fornecimento de carrinhos de coleta padronizados e equipados com faixas 
sinalizadoras de segurança, uniformes e equipamentos de proteção individual 
adequados à atividade, bem como oferecimento de assessoria técnica, social 
e operacional contínuas e permanente e realização de cursos de capacitação 
e formação continuados aos catadores), por serem reputadas por aquele juízo 
como complexas e com reflexos orçamentários, foi determinada a apresentação 
de um “programa de atendimento perene dessas necessidades” por uma 
comissão a ser composta pela Secretaria ou Diretoria do Meio Ambiente, um 
representante do Ministério Público do trabalho e um representante da Câmara 
de Vereadores (os quais devem ser indicados em 10 dias e a comissão iniciar 
as reuniões em 30 dias, a contar da publicação da sentença, quando deverá 
apresentar traçar cronograma de trabalho).

Em julho de 2011, adveio decisão determinando a incompetência da 
Justiça do Trabalho para julgamento de todos os pedidos formulados no feito 
e o declínio de competência para a Justiça Estadual. Os autos de Ação Civil 
Pública n. ... passaram a tramitar na ...ª Vara da Fazenda Pública de ..., havendo 
em janeiro de 2018 decisão designando audiência de conciliação, a qual foi 
desmarcada a pedido da ...ª Promotoria de Justiça ... sob o fundamento de que, 
neste momento, pretende realizar tratativas extrajudiciais para firmar Termo de 
Ajustamento de Conduta com o Município.
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Recentemente, a Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e 
Meio Ambiente de... publicou Edital de Chamamento Público n. ... para seleção 
de projetos das organizações da sociedade civil/OSC a serem financiados com 
recursos do Fundo Municipal do Meio Ambiente, com a justificativa de que o 
Edital teria a finalidade de auxiliar as Associações de catadores do Município e 
exercerem suas atividades. Porém, a referida Promotoria de Justiça constatou que 
as Associações formalmente reconhecidas não se inscreveram por não atenderem 
aos critérios técnicos para apresentação de propostas definidos no Edital.

Conforme disposto em seu item ..., o chamamento público tem como 
objeto “a definição de critérios para a seleção de projetos de organizações 
da sociedade civil, a serem financiados com recursos vinculados ao Fundo 
Municipal de meio Ambiente (...)”, sendo aptos a apresentar projetos “as 
instituições constituídas por catadores de materiais recicláveis e reutilizáveis, 
cuja necessidade de atenção complementa o âmbito de atuação das políticas 
públicas de meio ambiente deste Município que ofertem programas e projetos 
de triagem de resíduos sólidos, aptas a capacitarem, gerirem, receberem, 
triarem e comercializarem os resíduos provenientes da coleta seletiva, coletados 
pelo Município de ...”.

Para a apresentação de projetos, o Edital prevê dois eixos temáticos 
(item ...), sendo que ambos consistem no desenvolvimento de programas 
e serviços complementares ou inovadores por tempo determinado de 12 
meses para separação/triagem, enfardamento, armazenamento e destinação 
adequada de material reciclável com local para recebimento, triagem e destino, 
encaminhado pelo caminhão da coleta seletiva da Prefeitura Municipal de 
..., bem como programas de aperfeiçoamento e capacitação profissional em 
reciclagem para os integrantes da organização. Contudo, cada eixo é destinado 
para um regional do Município.

Quanto aos critérios técnicos a serem avaliados nos projetos, estão 
contidos no item ... do Edital e consistem em: estrutura física adequada 
(incluindo aspectos de acessibilidade), estrutura humana compatível (equipe 
de profissionais com quantidade mínima de 15 integrantes), assessoramento 
ou representação dos associados na comercialização de material reciclável, 
promoção de cursos e capacitações aos seus associados, demonstração de 
inovação e multiações para o destino final do material reciclado, demonstração 
de atendimento social executado pela organização em prol de seus associados e 
de realização de programas de educação ambiental voltados à reciclagem de lixo.
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Diante da problemática, a ...ª Promotoria de Justiça do ... realizou os 
seguintes questionamentos: (a) se, com a publicação do Edital de Chamamento 
Público para a seleção de projetos das organizações da sociedade civil para 
a coleta seletiva municipal, o Município estaria por dificultar o acesso das 
associações e cooperativas de catadores de materiais recicláveis e ferindo 
os princípios da PNRS, bem como o dever do Município em fornecer apoio 
às associações e cooperativas de catadores para a apresentação do referido 
projeto e sugestões para estruturar cláusulas sobre este ponto em Termo de 
Ajustamento de Conduta; (b) se, ao priorizar os filhos de catadores no acesso 
à vaga escolar, o Município estaria por ferir o princípio da igualdade; (c) o 
posicionamento deste Centro de Apoio sobre a razoabilidade do item ... da 
petição inicial da referida ACP, que determina a disponibilização de sacos de 
lixos aos domicílios do Município; (d) demais sugestões deste Centro de Apoio, 
inclusive para a formulação de Termo de Ajustamento de Conduta a ser firmado 
com o Município.

É o relato. Passa-se à consulta.

Primeiramente, cumpre ressaltar que o questionamento de item 
“b” trata de matéria referente à elaboração e execução da Política Municipal 
de Educação, de modo que o questionamento poderá ser eventualmente 
direcionado ao Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça de 
Educação.

No item “a”, questiona a Promotoria de Justiça sobre adequação do 
Edital de Chamamento Público para a seleção de projetos das organizações da 
sociedade civil/OSC a serem financiados com recursos do Fundo Municipal do 
Meio Ambiente, sobretudo em relação aos princípios da Política Nacional dos 
Resíduos Sólidos.

O objeto do sobredito Edital é “a definição de critérios para a seleção 
de projetos de organizações da sociedade civil a serem financiados com recursos 
vinculados do Fundo Municipal de meio Ambiente, mediante a transferência 
de recursos financeiros através de Termo de Colaboração”. Seriam passíveis 
de serem parceiras do Poder Público para a elaboração de tais projetos 
“instituições constituídas por Catadores de Materiais recicláveis e reutilizáveis 
(…) que ofertem programas e projetos de Triagem de Resíduos Sólidos, aptas 
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a gerirem, receberem, triarem e comercializarem os resíduos provenientes da 
coleta seletiva (...)”. Em seus “eixos temáticos”, é previsto o repasse de duas 
parcelas de até R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais) para o desenvolvimento de 
programas e serviços complementares ou inovadores por tempo determinado de 
12 meses para separação/triagem, enfardamento, armazenamento e destinação 
adequada de material reciclável com local para recebimento, triagem e destino, 
encaminhado pelo caminhão da Coleta Seletiva da Prefeitura Municipal de 
... à regional do Bairro (…) e programas de aperfeiçoamento e capacitação 
profissional em reciclagem de resíduos sólidos para os integrantes da OSC”.

Não está claro a partir da leitura do Edital qual é o seu efetivo objeto: 
se o chamamento pretendido é para a realização do serviço de “separação/
triagem, enfardamento, armazenamento e destinação adequada de material 
reciclável com local para recebimento, triagem e destino, encaminhado pelo 
caminhão da Coleta Seletiva da Prefeitura Municipal de ...às regionais”, ou para 
a capacitação das Associações para a realização deste serviço.

Nesta toada, é importante ressaltar que a relação das cooperativas já 
constituídas e estruturadas com o Poder Público para a realização do serviço 
público de coleta integrada à gestão municipal se dá, em regra, mediante 
contrato administrativo, para o qual está dispensada a licitação nos termos o 
artigo 24, inciso XXVII da Lei Federal 8.666/1993.   

Além disso, verifica-se que, se a pretensão do Edital é da contratação de 
projetos elaborados pelas Associações de catadores para seu aperfeiçoamento 
e capacitação profissional, esta iniciativa distorce o espírito da Política Nacional 
de Resíduos Sólidos em relação às Associações de catadores, vez que esta as 
coloca, em um primeiro momento, como sujeitos beneficiários de ações do 
Poder Público para a sua viabilização enquanto atores da gestão dos resíduos 
sólidos, o que incluiria a sua estruturação, capacitação e aperfeiçoamento, e não 
como responsáveis para a sua auto-capacitação.

Neste particular, como já se posicionou recentemente esse Centro de 
Apoio em Nota Técnica (cópia anexa), a Lei Federal 12.305/2010 estabeleceu 
como objetivo da Política Nacional de Resíduos Sólidos a atribuição de papel 
central aos catadores de material reciclável para a efetivação da coleta seletiva 
em formato de cooperativas na gestão de resíduos sólidos87.

87 Para fundamentação mais ampla sobre a forma com que a Política Nacional de Resíduos Sólidos 
privilegia as cooperativas de catadores, ver a Nota Técnica em anexo.
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Na medida em que a Lei Federal 12.305/2010 e o Decreto Federal 
7.404/2010 priorizam o sistema de coleta seletiva e processamento da 
reciclagem por meio da inserção ou contratação das Cooperativas e Associações 
de Catadores, estabeleceu-se que caberia aos Municípios e ao Distrito Federal 
realizarem o fomento de tais organizações a fim de integrá-las aos sistemas 
municipais de gestão de resíduos sólidos.

De modo mais específico, o artigo 44, incisos II e III, e § único, do Decreto 
Federal 7.404/2010 estabelecem que:

“[...]Art. 44. As políticas públicas voltadas aos catadores de materiais 
reutilizáveis e recicláveis deverão observar:
[...]
II- o estímulo à capacitação, à incubação e ao fortalecimento institucional 
de cooperativas, bem como à pesquisa voltada para sua integração nas 
ações que envolvam a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida 
dos produtos; e
III- a melhoria das condições de trabalho dos catadores.
Parágrafo único. Para o atendimento do disposto nos incisos II e III 
do caput, poderão ser celebrados contratos, convênios ou outros 
instrumentos de colaboração com pessoas jurídicas de direito público ou 
privado, que atuem na criação e no desenvolvimento de cooperativas ou 
de outras formas de associação de catadores de materiais reutilizáveis e 
recicláveis, observada a legislação vigente. […]”

Analisando-se o Edital do município de ... nesta perspectiva, há, em 
nosso sentir, uma transferência indevida às cooperativas do ônus das pessoas 
de direito público estabelecido na Política Nacional de Resíduos Sólidos de 
estimular e fortalecimento dessas entidades, o que incluiria, em nosso sentir, a 
elaboração técnica de projetos de sua estruturação em todos os aspectos.

Não se olvida que o sobredito parágrafo único do art. 44 do Decreto 
Federal 7.404/2010 faculta ao Poder Público, para o atendimento da obrigação 
de integrar as associações de catadores, a celebração de “contratos, convênios 
ou outros instrumentos de colaboração com pessoas jurídicas de direito público 
ou privado, que atuem na criação e no desenvolvimento de cooperativas ou de 
outras formas de associação de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis, 
observada a legislação vigente”.
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Contudo, observa-se que, em nosso entender, a intenção do dispositivo 
é de que a contratação pelo Poder Público ali prevista não tenha como objeto 
(contratante) a Cooperativa, mas sim terceiros que, em colaboração com Poder 
Público, poderiam atuar em benefício das cooperativas na sua estruturação e 
capacitação.

Desta forma, mostra-se adequado em eventual cláusula de Termo 
de Ajustamento de Conduta obrigar o município de ..., na medida de suas 
possibilidades, em regime de parceria com terceiros ou não, a ter iniciativas 
próprias que beneficiem as Associações para sua estruturação e capacitação, 
tais como a disponibilização de barracão, equipamentos operacionais para o 
processo de reciclagem (balança, esteira e outros).

Em relação ao questionamento constante do item “c”, parece-nos que a 
obrigação da distribuição de sacos de lixo à população carece de fundamentação 
adequada que harmonize esta iniciativa com os princípios da Administração 
Pública e com a própria Política Nacional de Resíduos Sólidos, até mesmo porque 
não há notícia, por exemplo, se essa iniciativa se encontra inserida no âmbito 
da execução de projeto de educação ambiental ou se possui como destinatários 
exclusivos beneficiários em situação de extrema vulnerabilidade social.

Devido à exiguidade do tempo, deixamos de apresentar soluções para 
a elaboração de Termo de Ajustamento de Conduta (item “d”), que podem ser 
objeto de consulta em separado, caso a Promotoria de Justiça consulente ainda 
entenda pertinente. De todo o modo, a Nota Técnica nº ..., cuja cópia vai anexa, 
apresenta o posicionamento deste Centro de Apoio em relação ao protagonismo 
das Associações de Catadores na gestão municipal dos resíduos sólidos.

Ressaltamos que a presente Consulta tem como objetivo subsidiar 
exclusivamente a atuação da Promotoria de Justiça solicitante, não sendo 
recomendável a sua disponibilização a órgãos externos.

É a consulta.

Curitiba, 14 de agosto de 2018.
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6. CONSULTA Nº 28/2018 
Desativação de “lixão”. Condenação do Município à recuperação da área 
degradada do antigo “lixão” e à implantação de aterro sanitário. Obrigação de 
elaborar o Plano de Recuperação de Área Degradada – PRAD deve ser exigida 
do causador do dano. Princípio do Poluidor-Pagador. Inteligência do artigo 
225, § 3º, da Constituição da República e do artigo 4º, § 1º, da Lei Federal 
6.938/1981.

EMENTA. RESÍDUOS SÓLIDOS. DESATIVAÇÃO DE “LIXÃO”. 
SENTENÇA JUDICIAL. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO À 
RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA DO ANTIGO “LIXÃO” 
E À IMPLANTAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO. IMPOSIÇÃO DA 
OBRIGAÇÃO DE ELABORAR O PLANO DE RECUPERAÇÃO DE 
ÁREA DEGRADADA – PRAD AO ÓRGÃO AMBIENTAL ESTADUAL. 
DESCABIMENTO. PRINCÍPIO DO POLUIDOR PAGADOR. 
OBRIGAÇÃO QUE DEVE SER EXIGIDA DO CAUSADOR DO DANO. 
COMANDO DE REPARAÇÃO INTEGRAL DO DANO AMBIENTAL. 
INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 225, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA E DO ARTIGO 4º, § 1º, DA LEI FEDERAL 6.938/81. 
PLANO (OU PROJETO) DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA 
COMO PARTE INTEGRANTE DAS AÇÕES QUE COMPREENDEM A 
OBRIGAÇÃO DE REPARAR O DANO AMBIENTAL. INTERPRETAÇÃO 
DA RESOLUÇÃO CEMA/PR 65/2008. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA 
INSTRUÇÃO NORMATIVA IBAMA 04/2011.

A Promotoria de Justiça da comarca de Wenceslau Braz solicita 
informações sobre o responsável legal pela obrigação de elaborar o Plano/
Projeto de Recuperação de Área Degradada – PRAD, em virtude de dano 
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ambiental causado por “lixão” no município de Wenceslau Braz, com o intuito de 
fundamentar recurso de contrarrazões em face de sentença proferida nos autos 
de Ação Civil Pública no. 0000126-50.2004.8.16.0176 intentada pelo Ministério 
Público do Estado do Paraná.

A referida Ação Civil Pública foi proposta pelo Ministério Público do 
Paraná contra o município de Wenceslau Braz com o objetivo de obrigá-lo a 
reparar os danos causados ao meio ambiente, em especial, para que o município 
suspenda a disposição de resíduos sólidos urbanos a céu aberto (em “lixão”), 
com a integral recomposição da área degradada e venha a implantar aterro 
sanitário em caráter urgente e emergencial.

Acatando o pedido formulado pelo parquet, o Juízo, em sua decisão, 
condenou o município de Wenceslau Braz a não mais utilizar o antigo “lixão” 
para depósito de lixo a céu aberto e a promover a imediata reparação, 
restauração e recomposição dos danos concernentes à área degradada, cabendo 
à municipalidade pautar-se no Plano de Recuperação de Área Degradada - PRAD 
a ser “emitido” pelo Instituto Ambiental do Paraná – IAP.

Ou seja, de acordo com a sentença, o juiz requisitou ao IAP a “elaboração 
de plano para reparação, restauração e recomposição do meio ambiente e dos 
recursos ambientais da área poluída (antigo lixão)”, no prazo de 30 (trinta) dias.

O IAP, por sua vez, como terceiro interessado, recorreu da decisão e 
com fundamento no princípio do poluidor-pagador, previsto no inciso II, do 
art. 6o. da Lei Federal n 12.305, de 2010, assevera que não compete ao órgão 
ambiental estadual a elaboração do Plano de Recuperação de Área Degradada - 
PRAD, mas sim ao causador do dano, qual seja o município de Wenceslau Braz.

Diante disso, a Promotoria de Justiça de Wenceslau Braz, com o intuito 
de apresentar contrarrazões ao recurso de apelação interposto pelo IAP, levanta 
dúvidas sobre quem seria o responsável por elaborar o Plano de Recuperação 
de Área Degradada – PRAD, isto é, se seria o IAP ou o município, sob a alegação 
de não ter encontrado respaldo legal para fundamentar a manifestação recursal.
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É o breve relato. Passa-se à consulta.

De início, cumpre esclarecer que, a despeito da decisão proferida pelo 
Juízo nos autos da Ação Civil Pública em comento impor diversas obrigações ao 
município de Wenceslau Braz, o objeto desta consulta cinge-se tão somente à 
análise da pertinência da obrigação imposta ao IAP no sentido de elaborar o 
Plano de Recuperação de Área Degradada – PRAD da área onde foi instalado o 
“lixão”, a fim de que o município venha, posteriormente, a executá-lo.

De fato, parece-nos que o fundamento apresentado pelo Instituto 
Ambiental do Paraná em sua manifestação, qual seja, o Princípio do Poluidor-
Pagador, com o fito de rechaçar a obrigação que lhe foi imposta na sentença e, 
ao mesmo, impor ao município à elaboração do PRAD, merece ser  corroborado 
in totum.

Aliás, o ordenamento jurídico pátrio em matéria ambiental é farto 
em normas que impõem ao causador do dano a obrigação de repará-lo 
integralmente, estando incluídos na reparação todos os custos relativos à 
execução de ações que venham proporcionar a restituição do ecossistema 
degradado a uma condição não degradada.

A obrigação de reparar os danos causados ao meio ambiente em toda 
a sua extensão encontra, inclusive, assento constitucional. De acordo com o § 
3o do art. 225, da Constituição Federal, “as condutas e atividades lesivas ao 
meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções 
penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos 
causados”.

Por sua vez, a Política Nacional do Meio Ambiente, instituída por meio 
da Lei Federal no 6.938, de 1981, estabelece, dentre os seus os princípios, a 
“recuperação de áreas degradadas” (art. 2o, VIII). Ainda, com fulcro no princípio 
do poluidor-pagador, define como um dos seus objetivos “a imposição ao 
poluidor e ao predador da obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos 
causados” (art. 4o, VII). Por fim, o § 1o do art. 4o da Política, preceitua que “(…) 
é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar 
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ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua 
atividade. (...)”.

Na mesma linha, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, instituída 
pela Lei Federal no 12.304, de 2010, acolheu o princípio do poluidor-pagador, 
como princípio norteador da Política em seu art. 6o, II.

Logo, uma vez constatado o dano ambiental, a obrigação de repará-
lo integralmente, isto é, em toda a sua extensão, é induvidosa e guarda 
robusta fundamentação legal e inclusive constitucional, consoante acima 
demonstrado.

Neste contexto, o plano (ou projeto) de recuperação de área degradada 
– PRAD se insere no âmbito das ações ou instrumentos adstritos à obrigação 
de reparar o dano ambiental imposta ao causador do dano.

Com efeito, o PRAD é um instrumento de planejamento que visa a 
promover a adequada e eficaz recuperação da área degradada, de que se 
vale o poluidor para cumprir a obrigação de reparar o dano, com a devida 
aprovação do órgão ambiental competente.

E, nesta linha de raciocínio, no âmbito federal, tanto o Instituto 
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, 
quanto o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade – 
ICMBio traçaram normativa específica que disciplina o procedimento para a 
elaboração de Projeto de Recuperação de Área Degradada – PRAD ou área 
alterada, quais sejam, a Instrução Normativa IBAMA no 04, de 13.11.2011 e a 
Instrução Normativa ICMBio no 11, de 11.12.2014, respectivamente.

De acordo com o § 2o, do art. 1o da IN IBAMA no. 04, de 2011, “o 
PRAD deverá reunir informações, diagnósticos, levantamentos e estudos 
que permitam a avaliação da degradação ou alteração e a consequente 
definição de medidas adequadas à recuperação da área, em conformidade 
com as especificações dos Termos de Referência constantes nos Anexos desta 
Instrução Normativa”.
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Repare que, no caso, o órgão ambiental federal com o intuito de 
facilitar a futura análise e homologação do PRAD - a ser elaborado pelo 
causador do dano -, optou por estabelecer um termo de referência. Porém, 
admite, inclusive, certa flexibilidade na sua elaboração, consoante se 
depreende do § 3o do mesmo dispositivo, ao estabelecer que “desde que 
tecnicamente justificado, o PRAD poderá contemplar peculiaridades locais sem 
necessariamente atender todas as diretrizes e orientações técnicas constantes 
nos Termos de Referência”.

De qualquer maneira, é o art. 5o. da referida instrução normativa 
que esclarece de forma patente quem é o responsável pela elaboração do 
PRAD, ao determinar que “o PRAD, a ser elaborado de acordo com o Termo 
de Referência, deverá ser protocolizado no IBAMA em 02 (duas) vias, (…) 
acompanhado dos seguintes documentos: (...)”. E, dando seguimento, o seu 
parágrafo único determina que “Aprovado o PRAD ou o PRAD simplificado 
pelo IBAMA, o interessado terá até 90 (noventa) dias de prazo para dar início 
às atividades previstas no Cronograma de Execução constante dos Termos de 
Referêcia do PRAD, (...)”.

Veja, portanto, que ao órgão ambiental compete analisar e aprovar o 
PRAD e não elaborá-lo. Na mesma linha, encontra-se a IN ICMBio no. 11, de 
2011, em especial, os artigos 3o., 4o. e 5o.

No âmbito estadual, a Resolução do Conselho Estadual do Meio 
Ambiente - CEMA no. 65, de 1o.07.2008, que dispõe sobre o licenciamento 
ambiental e estabelece critérios e procedimentos a serem adotados para as 
atividades poluidoras, degradadoras e/ou modificadoras do meio ambiente, 
incluiu na definição de Estudos Ambientais o “Plano de Recuperação de Área 
Degradada – PRAD” (art. 1o, VII). E o seu Anexo V, que define critérios para 
apresentação e análise de Estudos Ambientais, estabelece que “a análise e 
apresentação de Estudos Ambientais, conforme conceito desta Resolução, 
a serem apresentados ao IAP em qualquer fase do licenciamento ambiental 
ou em outras situações quando exigido pelo IAP, deverão atender os critérios 
abaixo: (...)”.



130
V. 7: RESÍDUOS SÓLIDOS E FLORA

Todavia, ainda que não houvesse normativa estadual sobre o tema, 
seria perfeitamente possível a aplicação por analogia das normas prescritas 
pelas instruções normativas IBAMA/ ICMBio supracitadas no âmbito estadual 
e, conseguintemente, no caso em tela.

Enfim, resta claro que o Plano de Recuperação de Área Degradada – 
PRAD é um estudo a ser apresentado pelo causador da degradação ambiental, 
estando sujeito, posteriormente, à análise e aprovação pelo órgão ambiental 
competente.

Deveras, a obrigação de elaborar o PRAD é, antes de tudo, uma 
decorrência lógica da própria obrigação de reparar o dano, incumbindo, pois, ao 
causador da degradação o cumprimento deste dever.

Ademais, é sabido que a elaboração do PRAD implica custos significativos 
por demandar a contratação de profissionais devidamente habilitados.

E, neste sentido, entender que a elaboração do PRAD caberia ao órgão 
ambiental competente – no caso, o IAP – implicaria, inclusive, enriquecimento 
ilícito por parte do causador do dano, porquanto se há claramente um dever 
constitucional e legal do degradador de reparar o dano ambiental em toda a sua 
extensão, devendo, em decorrência disso, arcar com os custos relacionados à 
recuperação do meio ambiente degradado, a imposição da elaboração do PRAD 
ao IAP significaria transferir-lhe indevidamente o ônus desses custos, eximindo 
o poluidor de suportar estes gastos.

Aliás, não nos parece nada razoável cogitar que o órgão ambiental 
estadual devesse assumir o trabalho hercúleo de elaborar todos os PRADs 
correspondentes a totalidade de áreas degradadas no Estado.

Diante de todo o exposto e considerando as normas legais 
supramencionadas, além do fato de a obrigação de elaborar o Plano de 
Recuperação de Área Degradada - PRAD se tratar de uma decorrência lógica da 
própria obrigação de reparar o dano ambiental, é de se inferir que a obrigação 
de elaborar o PRAD cabe precipuamente ao causador do dano e não ao órgão 
ambiental.
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Ressaltamos que a presente Consulta tem como objetivo subsidiar 
exclusivamente a atuação da Promotoria de Justiça solicitante, não sendo 
recomendável a sua disponibilização a órgãos externos.

É a consulta.

Curitiba, 22 de agosto de 2018.
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7. CONSULTA Nº 35/2018 
Resíduos Sólidos. Ação Civil Pública. Obrigação do Município implantar o sistema 
de compostagem. Inteligência do art. 36, inciso V, da Lei Federal 12.305/2010 que 
instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos, do art. 9º da Lei Estadual 12.493/99 
e do art. 4º, parágrafo único, da Resolução CEMA/PR 90/2013. Não cabimento da 
alegação do Princípio da Reserva do Possível em sede de contestação.

EMENTA. RESÍDUOS SÓLIDOS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA 
PELO MINISTÉRIO PÚBLICO EM FACE DO  MUNICÍPIO DE ... 
OBRIGATORIEDADE LEGAL DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE 
COMPOSTAGEM. NORMA EXPRESSA DO ART. 36, INCISO V, DA 
LEI FEDERAL Nº 12.305/2010. POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS 
SÓLIDOS. APLICAÇÃO DO ART. 9º DA LEI ESTADUAL Nº. 12.493/99. 
INTELIGÊNCIA DO ART. 4º, PARÁGRAFO ÚNICO, DA RESOLUÇÃO 
CEMA/PR Nº 90/2013. VEDAÇÃO DA DESTINAÇÃO INTEGRAL DA 
FRAÇÃO ORGÂNICA COMPOSTÁVEL PARA ATERROS. ESTIMATIVA 
DE CUSTOS DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE COMPOSTAGEM. 
ALEGAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL EM SEDE 
DE CONTESTAÇÃO. NÃO CABIMENTO.

A Promotoria de Justiça da comarca de ... solicita informações acerca 
dos custos de implantação de sistema de compostagem destinado a resíduos 
sólidos urbanos orgânicos, além de subsídios para proceder à impugnação de 
contestação apresentada pelo município de ..., nos autos da Ação Civil Pública 
no. Nº ... intentada pelo Ministério Público do Estado do Paraná.

Conforme consta das informações trazidas pela referida Promotoria de 
Justiça, foi instaurado Inquérito Civil no ano de ... para apurar suposto dano 
ambiental decorrente de irregularidades no aterro sanitário municipal de .... 
Posteriormente, constatado o funcionamento regular do aterro, foi requerido o 
arquivamento do aludido Inquérito.
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 Encaminhado o pedido de arquivamento ao Conselho Superior do 
Ministério Público do Estado do Paraná – CSMP/PR, este converteu o julgamento 
em diligência e enviou os autos ao Centro de Apoio às Promotorias de Meio 
Ambiente – CAOP, que, por sua vez, manifestou-se, no ano de ..., para que a 
Promotoria de Justiça solicitasse esclarecimentos adicionais ao município sobre 
a implantação da coleta seletiva de resíduos recicláveis com a participação de 
catadores e da compostagem de resíduos sólidos orgânicos, com fundamento, 
respectivamente, na Lei Estadual nº. 12.493, de 1999, e na Lei Federal nº. 
12.305, de 2010.

Em ..., o CSMP/PR acolheu o entendimento do CAOP-MAHU e 
determinou o cumprimento das diligências, baixando os autos à Promotoria de 
Justiça de origem.

Ocorre que, diante das novas informações prestadas pelo município de 
..., que alegou estar realizando a coleta seletiva e a segregação do lixo através da 
Associação ..., a Promotoria de Justiça, promoveu, novamente, o arquivamento 
do procedimento.

Mais uma vez, o CSMP/PR solicitou a manifestação do CAOP-MAHU e 
converteu o julgamento em diligência, para que o Município esclarecesse se 
estava realizando a compostagem dos resíduos sólidos orgânicos.

Desta forma, no ano de ..., a Promotoria de Justiça expediu a 
Recomendação Administrativa nº ... ao município de ... para a realização da 
compostagem dos resíduos sólidos urbanos orgânicos, com fulcro na Lei Federal 
nº. 12.305, de 2010, visando reduzir o montante desses resíduos encaminhados 
ao aterro municipal.

Feito isso, a municipalidade, por sua vez, informou a regularidade da 
coleta seletiva e do funcionamento do aterro, esclarecendo, todavia, que não 
realizava a compostagem devido à ausência de recursos financeiros, sendo os 
resíduos orgânicos destinados ao aterro municipal.

Diante das informações prestadas pelo município, a Promotoria de 
Justiça naquela ocasião, entendeu que o ente federativo comprovou proceder à 
destinação final, de forma razoável, dos resíduos sólidos orgânicos, e novamente 
promoveu o arquivamento do procedimento.
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Retornado os autos outra vez ao CSMP/PR, este Colegiado, agora em 
..., manifestou-se pela obrigatoriedade da compostagem para os resíduos 
sólidos orgânicos e rejeitou o pedido de arquivamento do Inquérito Civil nº ..., 
determinando, ao mesmo tempo, a propositura de Ação Civil Pública (Decisão 
... – ...ª Sessão Ordinária – CSMP/PR).

Diante disso, a Promotoria de Justiça de ..., no mês de ..., ingressou 
com Ação Civil Pública em face do município de ... para obrigá-lo a implantar o 
sistema de compostagem destinado aos resíduos sólidos orgânicos, com fulcro 
em norma expressa do art. 36, inciso V, da Lei Federal nº. 12.305, de 2010.

É o relato. Passa-se à consulta.

O objeto da presente consulta cinge-se essencialmente a duas questões, 
consoante requerido pela Promotoria de Justiça de ...: a primeira diz respeito 
aos custos de implantação de sistema de compostagem e a segunda se refere 
aos subsídios de cunho jurídico visando à impugnação da contestação oferecida 
pelo município de ... em face da Ação Civil Pública proposta pelo Ministério 
Público do Estado do Paraná.

I – Dados sobre os Custos de Implantação de Sistema de Compostagem

No tocante aos custos de implantação de sistema de compostagem, 
seguem abaixo os dados levantados pela equipe técnica deste Centro de Apoio 
Operacional às Promotorias de Meio Ambiente, Habitação e Urbanismo - CAOP-
MAHU:
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Tabela 1 – Custos sobre a Operação de Aterro Sanitário

Município 
com Destina-
ção Própria

Região de 
Gestão de 

RSU

População 
(Cena Atual)

RSU Enviado à Dispo-
sição Final  em aterro 

sanitário

Estimativa com Curva 
Paramétrica de Cus-
tos de operação de 

aterro sanitário 1

t/ano t/dia R$/ano R$/t

... ... 21.237 4.628 12,68 1.479.074 320

 
1 – Fonte: EnvEx – Engebio, 2018 – Custos Disposição final em aterro sanitário. Plano Estadual de Resíduos 

Sólidos – PERS - Produto R9.5 – Relatório contendo os Estudos Econômicos Preliminares, p. 25-33.

Tabela 2 – Custos de Operação da Compostagem

Município 
com Destina-
ção Própria

Região de 
Gestão de 

RSU

População 
(Cena Atual)

RSU Enviado à Com-
postagem1

Estimativa de Custos 
de operação da 
Compostagem 2

t/ano t/dia R$/ano R$/t

... ... 21.237 3.017 8,27 271.530 90

 
1. Fonte: Plano Estadual de Resíduos Sólidos – PERS - EnvEx, – Engebio, 2017 – Considerando que 60% 
dos resíduos gerados em ... seja orgânico. 2. Fonte: BNDES, 2014 – Custos Compostagem (operação da 
unidade). Estimativas dos custos para viabilizar a universalização da destinação adequada de resíduos 

sólidos no Brasil. ABRELPE, São Paulo, 2015.  

Tabela 3. Custos de Instalação da Compostagem

Município 
com Destina-
ção Própria

Região de 
Gestão de 

RSU

População 
(Cena Atual)

RSU Enviado à Com-
postagem

Estimativa de Custos 
de Instalação Com-

postagem

t/ano t/dia R$/t1  R$

... ... 21.237 3.017 8,27 3 9.051

1. Fonte: BNDES, 2014 – Custos Compostagem (operação da unidade). Estimativas dos custos para viabilizar 
a universalização da destinação adequada de resíduos sólidos no Brasil. ABRELPE, São Paulo, 2015.
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Tabela 4 – Custos de instalação de Aterro Sanitário

Municí-
pio com 

Destinação 
Própria

Região de 
Gestão de 

RSU

População 
(Cena Atual)

RSU Enviado à 
Disposição Final  em 

aterro sanitário

Estimativa de Custos 
de Instalação de um 

aterro sanitário

t/ano t/dia R$/t1  R$

... ... 21.237 4.628 12,68 470 2.175.160

1. Curvas paramétricas de instalação e operação de um aterro sanitário padrão. Fonte: Adaptado de Thá 
et al. (2014) por Consórcio EnvEx-Engebio, 2018. Plano Estadual de Resíduos Sólidos – PERS - Produto 

R9.5 – Relatório contendo os Estudos Econômicos Preliminares, p. 25-33.

Tabela 5. Custos de envio do compostável para o aterro

Municí-
pio com 

Destinação 
Própria

Região de 
Gestão de 

RSU

População 
(Cena Atual)

RSU Enviado à 
Compostagem

t/ano

Estimativa de Custos do 
envio do compostável para 

o aterro

R$/t1  R$/ano

... ... 21.237 3.017 320 965.440

1 -Fonte: Plano Estadual de Resíduos Sólidos – PERS - EnvEx, – Engebio, 2017 –  Considerando que 60% 
dos resíduos gerados em ... seja orgânico.  2. Fonte: BNDES, 2014 – Custos Compostagem (operação da 
unidade). Estimativas dos custos para viabilizar a universalização da destinação adequada de resíduos 

sólidos no Brasil. ABRELPE, São Paulo, 2015.

Tabela 6. Custos de de envio do compostável para a compostagem

Municí-
pio com 

Destinação 
Própria

Região de 
Gestão de 

RSU

População 
(Cena Atual)

RSU Enviado à 
Compostagem

t/ano

Estimativa de Custos do 
envio do compostável para 

a compostagem

R$/t1  R$/ano

... ... 21.237 3.017 90 271.530

1. Fonte: Plano Estadual de Resíduos Sólidos – PERS - EnvEx, – Engebio, 2017 –  Considerando que 60% 
dos resíduos gerados em ... seja orgânico. 2. Fonte: BNDES, 2014 – Custos Compostagem (operação da 
unidade). Estimativas dos custos para viabilizar a universalização da destinação adequada de resíduos 

sólidos no Brasil. ABRELPE, São Paulo, 2015.
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Considerando os dados apresentados nas Tabelas 5 e 6, tem-se que 
a economia obtida com o envio dos resíduos compostáveis para o sistema 
de compostagem ao invés de sua destinação para o aterro sanitário é de 
aproximadamente R$ 693.910,00/ano.

Com o intuito de apresentar um exemplo de municipalidade de que 
implantou o sistema de compostagem, seguem adiante os custos de instalação 
e os de operação do sistema de compostagem do município de ..., conforme 
informado por este município, nos termos do Ofício ..., cuja cópia segue inclusa, 
salientando-se que a população de ... é semelhante a de ... e que o volume de 
resíduos sólidos orgânicos encaminhados para compostagem corresponde a 2 
(duas) toneladas por dia.

CUSTO DE INSTALAÇÃO

DESCRIÇÃO VALOR

Construção pátio de compostagem R$40.000,00

Bomba de recirculação R$ 3.000,00

Triturador orgânico R$ 1.200,00

Peneira 1 (2m²) R$ 60,00

Peneira 2 (2m²) R$ 60,00

Termômetro digital R$ 578,00

Equipamentos diversos* R$ 150,00

Balança¹ R$ 1.000,00

TOTAL R$46.048,00

 
¹ A mesma balança utilizada para pesagens dos fardos de recicláveis
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CUSTO DE OPERAÇÃO Frequência do custo

DESCRIÇÃO VALOR/ anual

Material palhoso R$ 500,00 Ocasional

Mão de obra R$24.940,32 Mensal

Pesagem Balança Rodoviária R$ 30,00 Ocasional

Análise Compostagem ² R$ 2.400,00 Semestral

Análise Compostagem ³ R$ 724,00 Trimestral

TOTAL: R$ 28.594,32

 
² Análise da compostagem: Metais pesados/ Agentes Patogênicos/ Coliformes Termotolerantes (NMP/
gMS)/ Salmonellasp/ Ovos Viáveis de Helmintos: conforme Resolução 090/CEMA.

³ Análise de rotina/ metais pesados: : conforme Resolução 090/CEMA.

II – Subsídios visando à impugnação da contestação oferecida pelo 
município de ...

De início, impende asseverar que, corroborando o teor da inicial da 
Ação Civil Pública intentada pela Promotoria de Justiça solicitante em face 
da municipalidade, é indiscutível a obrigação legal de o município proceder à 
destinação final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos orgânicos, por 
meio da compostagem e cujo teor das normas que impõem este dever merecem 
transcrição conforme segue adiante:

Art. 36, inciso V, da Lei Federal nº. 12.305, de 2010 –

“Art. 36. No âmbito da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de 
vida dos produtos, cabe ao titular dos serviços públicos de limpeza 
urbana e de manejo de resíduos sólidos, observado, se houver, o plano 
municipal de gestão integrada de resíduos sólidos: 

(...)

V - implantar sistema de compostagem para resíduos sólidos orgânicos 
e articular com os agentes econômicos e sociais formas de utilização do 
composto produzido”;

Art. 9º, caput, da Lei Estadual nº. 12.493, de 1999 -
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“Art. 9º. Os resíduos sólidos urbanos provenientes de residências, 
estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços, bem como 
os de limpeza pública urbana, deverão ter acondicionamento, coleta, 
transporte, armazenamento, tratamento e destinação final adequados, 
nas áreas dos Municípios e nas áreas conurbadas, atendendo as 
normas aplicáveis da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT 
e as condições estabelecidas pelo Instituto Ambiental do Paraná - IAP, 
respeitadas as demais normas legais vigentes”.

Art. 4º, p. único da Resolução CEMA nº 090, de 2013

“Art. 4º. Os geradores de resíduos sólidos deverão prever, em seus Planos 
de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, a destinação da fração orgânica 
compostável para unidades de compostagem ou outras tecnologias de 
tratamento para a reciclagem da fração orgânica.

Parágrafo Único. É vedada a destinação integral da fração orgânica 
compostável para aterros, a partir do mês de agosto do ano de 2014 no 
estado do Paraná”.

Desta forma, a norma do art. 36, V, da Lei Federal nº 12.305, de 2010, 
que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos é de clareza cristaliza ao 
impor ao titular do Serviço Público de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos 
Sólidos – no caso o Município de ... – a obrigação de proceder à implantação de 
sistema de compostagem de resíduos sólidos orgânicos.

Na mesma linha, a Lei Estadual nº 12.493, de 1999, que em seu art. 9º, 
caput, determinou que os resíduos sólidos urbanos provenientes de residências, 
estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços, bem como os de limpeza 
pública urbana, deverão ter coleta, tratamento e destinação final adequados.

Repare que a Lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos, em seu 
art. 3º, inciso VII, ao tratar da definição de “destinação final ambientalmente 
adequada” insere a compostagem.

Portanto, a compostagem é induvidosamente uma forma de destinação 
final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos orgânicos.

E, por fim, a Resolução CEMA/PR nº 90, de 2013, que, em seu art. 4º, 
parágrafo único, veda expressamente, em todo o Estado do Paraná, desde agosto 
de 2014, a destinação integral da fração orgânica compostável para aterros.
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Ou seja, o resíduo orgânico compostável (isto é, passível de 
compostagem) não pode mais ser destinado a aterros desde agosto de 2014.

Portanto, é induvidosa a obrigação de os municípios, a um só tempo, 
procederem à compostagem da fração orgânica compostável dos resíduos 
sólidos urbanos orgânicos e não mais destinarem-na aos aterros.

Ainda, vale tecer uma breve digressão sobre a estrutura de gestão dos 
resíduos sólidos estabelecida pela Lei Federal nº 12.305, de 2010, que instituiu 
a Lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos – PNRS.

De modo geral, o gerenciamento de resíduos sólidos compreende o 
conjunto de ações que perpassa as etapas de coleta, transporte, transbordo, 
tratamento e destinação final ambientalmente adequada dos resíduos.

Na sistemática da PNRS, é possível afirmar que o gerenciamento de 
resíduos sólidos apresenta alguns instrumentos centrais que irão balizá-lo, 
dentre eles o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos e o Plano Municipal 
de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos.

E, nesta esteira haveria, então, duas figuras centrais no gerenciamento 
de resíduos sólidos: o próprio gerador e o Poder Público municipal.

De um lado, o art. 20 da Lei Federal nº 12.305, de 2010 estabelece 
a relação dos geradores que estão obrigados à elaboração do Plano de 
Gerenciamento de Resíduos Sólidos, e, por consequência, está identificando 
os geradores que são responsáveis pelo gerenciamento dos próprios resíduos 
gerados.

De outro lado, a Política Nacional de Resíduos determinou, 
igualmente, em seu art. 10, que incumbe aos Municípios e ao Distrito Federal 
a gestão integrada dos resíduos gerados em seus territórios, independente da 
responsabilidade do gerador pelo gerenciamento de resíduos, sendo o Plano 
Municipal de Gestão Integrada de Resíduos o instrumento por meio do qual 
deve o município realizar esta gestão integrada.

Neste contexto, a Política Nacional de Resíduos Sólidos definiu o 
conteúdo mínimo do Plano Municipal de Gestão Integrada, nos termos do art. 
19, da Lei Federal n. 12.305, de 2010, e aqui cabe destacar apenas os tópicos 
mais relevantes para o tema em comento.
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Desta forma, o Plano Municipal de Gestão Integrada deverá dispor 
sobre:

a) diagnóstico da situação dos resíduos sólidos gerados no território 
municipal, identificando a origem, volume, a caracterização e as formas de 
destinação e disposição final que serão adotadas;

b) identificação das áreas favoráveis para disposição final;

c) identificação dos resíduos sólidos e dos geradores sujeitos a Plano de 
Gerenciamento específico;

d) procedimentos operacionais e especificações mínimas a serem 
adotados no Serviço Público de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos, 
incluída a disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos;

e) indicadores de desempenho operacional e ambiental do Serviço 
Público de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos;

f) regras para o transporte e outras etapas do gerenciamento de 
resíduos sólidos relativos ao plano de gerenciamento de resíduos a que estão 
obrigados elaborar os geradores relacionados no art. 20, da LPNR;

g) definição das responsabilidades quanto à implementação e 
operacionalização do Plano de Gestão Integrada, incluídas as etapas, a cargo do 
poder público, do Plano de Gerenciamento de resíduos a que estão obrigados 
elaborar os geradores relacionados no art. 20, da LPNR;

h) sistema de cálculo dos custos da prestação do serviço público de 
limpeza urbana e manejo de resíduos e a forma de cobrança desses serviços;

i) descrição das formas e dos limites da participação do poder público 
local na coleta seletiva e na logística reversa;

j) meios a serem utilizados para o controle e a fiscalização, no âmbito 
local, da implementação e operacionalização dos planos de gerenciamento de 
resíduos a que estão obrigados elaborar os geradores relacionados no art. 20, 
da LPNR;

Verifica-se, assim, que o município tem um papel central na gestão dos 
resíduos sólidos e muito mais abrangente do que proceder à coleta seletiva 
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de resíduos sólidos recicláveis ou implantar aterro sanitário, destinando 
indiscriminadamente rejeitos com resíduos sólidos orgânicos.

 Justamente por meio do Plano Municipal de Gestão Integrada caberá 
ao Município realizar o diagnóstico da situação dos resíduos no município, 
identificar os geradores e os respectivos responsáveis pelo gerenciamento dos 
resíduos e, a partir disso, estruturar um planejamento para a sua devida gestão.

Segundo dados do Plano Estadual de Resíduos Sólidos do Paraná88, nos 
municípios com menos de 50 (cinquenta) mil habitantes – que é o caso de … 
-, os resíduos orgânicos representam 60% (sessenta por cento) da composição 
dos resíduos sólidos urbanos, restando 25% (vinte e cinco por cento) para os 
recicláveis e apenas 15% (quinze por cento) para os rejeitos.

Tais dados revelam, pois, a importância de se instituir um sistema de 
compostagem nos municípios e da não destinação de tais resíduos aos aterros 
sanitários, já que o cumprimento de tal obrigação legal implica em considerável 
aumento da vida útil dos aterros.

Portanto, uma vez realizado o diagnóstico dos resíduos sólidos gerados 
no município e, em particular dos resíduos sólidos urbanos orgânicos, é possível 
planejar as etapas de implantação progressiva do sistema de compostagem. Aliás, 
é perfeitamente viável iniciar a compostagem com parcela da fração orgânica 
compostável – como por exemplo, com os resíduos orgânicos de restaurantes, 
hotéis, supermercados – e aos poucos ir ampliando para os resíduos de outros 
geradores.

Diante disso, a pergunta que se faz é: passaram-se 4 (quatro) anos e o 
município de ... não conseguiu sequer implementar uma única medida concreta 
visando à implantação da compostagem?

Outro ponto importante relacionado à compostagem são as ações 
de educação ambiental atinentes à criteriosa segregação dos resíduos sólidos 
orgânicos. E, neste caso, pergunta-se: existe no município uma política 
ou programa de educação ambiental que estabeleçam ações voltadas 
especificamente para a segregação da fração orgânica compostável?

88 Fonte: Paraná, 2013. Plano Estadual de Resíduos Sólidos – PERS, 2017. Produto R4 - Relatório 
Contendo a Situação dos Resíduos Sólidos, p. 29. Disponível em: http://www.residuossolidos.sema.
pr.gov.br/modules/documentos/view_file.php?curent_file=1273&curent_dir=1238&summary=1, 
acessado em: 17.09.2018.
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Pelo que foi esclarecido pelo município em sua contestação, existem 
ações de educação ambiental destinadas à separação do resíduo reciclável, mas 
não da segregação do resíduo orgânico.

Enfim, são questionamentos que merecem ser levantados e que 
parecem demonstrar a completa inação do Poder Público municipal no tocante à 
efetivação da compostagem desde que recebeu a Recomendação Administrativa 
do Ministério Público (nº ...) para a implantação do sistema de compostagem há 
mais de quatro anos.

Em síntese, são algumas das questões que podem ser suscitadas por 
ocasião da impugnação à contestação apresentada pelo município de ...

II. a) Subsídios para impugnação quanto à alegação do Princípio da Reserva do 
Possível

No que concerne à alegação por parte do município de ... do princípio 
da Reserva do Possível para tentar afastar a obrigação de implantar sistema de 
compostagem que lhe foi imposta, cumpre tecer algumas considerações.

Primeiro, vale salientar que este princípio tem sido invocado nos Tribunais 
pela Administração Pública como tentativa de afastamento da concretização de 
direitos sociais sob a alegação de ausência de recursos financeiros.

No caso presente, não se trata propriamente da efetivação de um 
direito social, embora, ainda que de forma indireta, esteja em jogo um 
direito fundamental de terceira geração, qual seja o direito ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado, insculpido no art. 225 da Constituição da República.

No caso em testilha, estamos diante de norma expressa (art. 36, V, da 
Lei Federal nº 12.305, de 2010) veiculada por uma política pública já instituída 
pelo ente federativo competente – Política Nacional de Resíduos Sólidos -, 
que impõe um dever ao Poder Público municipal – o de implantar o sistema 
de compostagem como forma de destinação ambientalmente adequada dos 
resíduos sólidos orgânicos.

Portanto, num primeiro momento, não nos parece que seria o caso de 
se invocar a reserva do possível. Mas, ainda que se entenda pela pertinência 
do argumento, impende trazer à colação julgados do Supremo Tribunal Federal 
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que rechaçam o princípio da reserva do possível invocado pela Administração 
Pública como forma de afastar a efetivação de direitos:

“É certo que não se inclui, ordinariamente, no âmbito das funções 
institucionais do Poder Judiciário – e nas desta Suprema Corte, em 
especial – a atribuição de formular e implementar políticas públicas (JOSÉ 
CARLOS VIEIRA DE ANDRADE, ‘Os Direitos Fundamentais na Constituição 
Portuguesa de 1976’, p. 207, item n. 05, 1987, Almedina, Coimbra), pois 
nesse domínio, o encargo reside, primariamente, nos Poderes Legislativo 
e Executivo. Tal incumbência, no entanto, embora em bases excepcionais 
poderá atribuir-se ao Poder Judiciário, se e quando os órgãos estatais 
competentes, por descumprirem os encargos político-jurídicos que sobre 
eles incidem, vierem a comprometer, com tal comportamento, a eficácia 
e a integridade de direitos individuais e/ou coletivos impregnados de 
estatura constitucional, ainda que derivados de cláusulas revestidas de 
conteúdo programático. (...). Não deixo de conferir, no entanto, assentadas 
tais premissas, significativo relevo ao tema pertinente à ‘reserva do 
possível’ (STEPHEN HOLMES/CASS R. SUNSTEIN. ‘The Cost of Rights’, 
1999, Norton, New York), notadamente em se tratando de efetivação 
e implementação (sempre onerosas) dos direitos de segunda geração 
(direitos econômicos, sociais e culturais), cujo adimplemento, pelo Poder 
Público, impõe e exige, deste, prestações positivas concretizadoras de tais 
prerrogativas individuais e/ou coletivas. É que a realização dos direitos 
econômicos, sociais e culturais – além de caracterizar-se pela gradualidade 
de seu processo de concretização – depende, em grande medida, 
de um inescapável vínculo financeiro subordinado às possibilidades 
orçamentárias do Estado, de tal modo que, comprovada, objetivamente, 
a incapacidade econômico-financeira da pessoa estatal, desta não se 
poderá razoavelmente exigir, considerada a limitação material referida, a 
imediata efetivação do comando fundado no texto da Carta Política. Não 
se mostrará lícito, no entanto, ao Poder Público, em tal hipótese – criar 
obstáculo artificial que revele o ilegítimo, arbitrário e censurável propósito 
de fraudar, de frustar ou inviabilizar o estabelecimento e a preservação, 
em favor de pessoa e dos cidadãos, de condições materiais mínimas de 
existência. Cumpre advertir, desse modo, que a cláusula da ‘reserva do 
possível’ – ressalvada a ocorrência de justo motivo objetivamente aferível 
– não pode ser invocada, pelo Estado, com a finalidade de exonerar-se do 
cumprimento de suas obrigações constitucionais, notadamente quando, 
dessa conduta governamental negativa, puder resultar nulificação ou, 
até mesmo, aniquilação de direitos constitucionais impregnados de um 
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sentido de essencial fundamentalidade.” (STF, ADPF 45-9, rel. Min. CELSO 
DE MELLO, j. 04.05.2004).

“Defensoria Pública. Implantação. Omissão estatal que compromete 
e frustra direitos fundamentais de pessoas necessitadas. Situação 
constitucionalmente intolerável. O reconhecimento, em favor de 
populações carentes e desassistidas, postas à margem do sistema jurídico, 
do “direito a ter direitos” como pressuposto de acesso aos demais direitos, 
liberdades e garantias. Intervenção jurisdicional concretizadora de 
programa constitucional destinado a viabilizar o acesso dos necessitados 
à orientação jurídica integral e à assistência judiciária gratuitas (CF, art. 
5º, inciso LXXIV, e art. 134). Legitimidade dessa atuação dos Juízes e 
Tribunais. O papel do Poder Judiciário na implementação de políticas 
públicas instituídas pela Constituição e não efetivadas pelo Poder Público. 
A fórmula da reserva do possível na perspectiva da teoria dos custos 
dos direitos: impossibilidade de sua invocação para legitimar o injusto 
inadimplemento de deveres estatais de prestação constitucionalmente 
impostos ao Estado. A teoria da “restrição das restrições” (ou da 
“limitação das limitações”). Controle AI 598212 / PR jurisdicional de 
legitimidade sobre a omissão do Estado: atividade de fiscalização judicial 
que se justifica pela necessidade de observância de certos parâmetros 
constitucionais (proibição de retrocesso social, proteção ao mínimo 
existencial, vedação da proteção insuficiente e proibição de excesso). 
Doutrina. Precedentes. A função constitucional da Defensoria Pública e 
a essencialidade dessa instituição da República. Recurso extraordinário 
conhecido e provido”. (STF, AI nº 598.212/PR, rel. Min. Celso de Mello)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL 
PÚBLICA. SEGURANÇA PÚBLICA. LEGITIMIDADE. INTERVENÇÃO DO 
PODER JUDICIÁRIO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. OMISSÃO 
ADMINISTRATIVA. (...). 2. O Supremo fixou entendimento no sentido de 
que é função institucional do Poder Judiciário determinar a implantação 
de políticas públicas quando os órgãos estatais competentes, por 
descumprirem os encargos-jurídicos que sobre eles incidem, vierem 
a comprometer, com tal comportamento, a eficácia e a integridade 
de direitos individuais e/ou coletivos impregnados de estatura 
constitucional, ainda que derivados de cláusulas revestidas de conteúdo 
programático. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento”. 
(STF, RE 367432 AgR/PR, Rel. Min. Eros Grau, j. 20/04/2010.) grifamos.
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“DIREITO CONSTITUCIONAL. SEGURANÇA PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL 
EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS 
PÚBLICAS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROSSEGUIMENTO DE JULGAMENTO. 
AUSÊNCIA DE INGERÊNCIA NO PODER DISCRICIONÁRIO DO PODER 
EXECUTIVO. ARTIGOS 2º, 6º E 144 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. O 
direito a segurança é prerrogativa constitucional indisponível, garantido 
mediante a implementação de políticas públicas, impondo ao Estado 
a obrigação de criar condições objetivas que possibilitem o efetivo 
acesso a tal serviço. 2. É possível ao Poder Judiciário determinar a 
implementação pelo Estado, quando inadimplente, de políticas públicas 
constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão 
que envolve o poder discricionário do Poder Executivo. Precedentes. 3. 
Agravo regimental improvido” (STF, RE 559646 AGR/PR, Rel. Min. Ellen 
Gracie, j. 07/06/2011).grifamos

Impende ressaltar que a invocação do princípio da Reserva do Possível 
pressupõe a comprovação, por parte do ente público que o suscitou, da efetiva 
incapacidade econômico-financeira e não a sua mera alegação, como o fez o 
município de ....

E, finalmente, compulsando a Lei Orçamentária Anual do município 
para o exercício ..., verifica-se que os gastos com publicidade (divulgação 
oficial) e encargos com festividades e recepções oficiais foram estimados, 
respectivamente, em R$ 205.000,00 (duzentos e cinco mil reais) e R$ 385.000,00 
(trezentos e oitenta e cinco mil reais) totalizando o montante de R$ 590.000,00 
(quinhentos e noventa mil reais), ao passo que os custos de instalação e operação 
de compostagem do município de ..., cujo porte populacional se assemelha ao de 
..., alcançou a importância de aproximadamente R$ 75.000,00 (setenta e cinco 
mil reais), conforme demonstrado anteriormente, ressaltando que os custos de 
operação correspondem a cerca de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) anuais.

Ressaltamos que a presente Consulta tem como objetivo subsidiar 
exclusivamente a atuação da Promotoria de Justiça solicitante, não sendo 
recomendável a sua disponibilização a órgãos externos.

É a consulta.

Curitiba, 17 de setembro de 2018.
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8. CONSULTA Nº 52/2018 
Sistema de Logística Reversa de lâmpadas fluorescentes de vapor de sódio e 
mercúrio e de luz mista. Gestão e implantação no Estado do Paraná. Acordo 
Setorial de âmbito nacional. Política Nacional de Resíduos Sólidos. Lei Federal 
12.305/2010. artigos 3º, XII, 33 e seguintes. Decreto Federal 7.404/2010.

O Procurador de Justiça ... solicitou a este Centro de Apoio Operacional 
das Promotorias de Justiça de Proteção ao Meio Ambiente e de Habitação e 
Urbanismo – CAOPMAHU dados e informações sobre o monitoramento da gestão 
e implantação do Sistema de Logística Reversa de Lâmpadas Fluorescentes no 
Estado do Paraná.

Passamos, pois, às ponderações.

A Política Nacional de Resíduos Sólidos – PNRS, instituída pela Lei 
Federal 12.305, de 02.08.2010, estabeleceu princípios, objetivos, instrumentos 
e diretrizes relativas à gestão integrada e ao gerenciamento de resíduos sólidos, 
incluindo os perigosos, às responsabilidades dos geradores e do Poder Público e 
aos instrumentos econômicos aplicáveis.

Um dos pilares da Política Nacional de Resíduos Sólidos é a logística 
reversa, definida pelo art. 3º, XII, da Lei Federal 12.305/2010, como: “instrumento 
de desenvolvimento econômico e social caracterizado por um conjunto de ações, 
procedimentos e meios destinados a viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos 
sólidos ao setor empresarial, para reaproveitamento, em seu ciclo ou em outros 
ciclos produtivos, ou outra destinação final ambientalmente adequada”.

De acordo com o referido diploma legal, os sistemas de logística reversa 
são um princípio da Política Nacional de Resíduos Sólidos e, ao mesmo tempo, 
uma ferramenta de implementação da responsabilidade compartilhada pelo 
ciclo de vida dos produtos.
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Por sua vez, a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida 
dos produtos, é definida pelo art. 3º, XVII, da Lei Federal, como “o conjunto 
de atribuições individualizadas e encadeadas dos fabricantes, importadores, 
distribuidores e comerciantes, dos consumidores e dos titulares dos serviços 
públicos de limpeza urbana e de manejo dos resíduos sólidos, para minimizar 
o volume de resíduos sólidos e rejeitos gerados, bem como para reduzir os 
impactos causados à saúde humana e à qualidade ambiental decorrentes do 
ciclo de vida dos produtos”.

A Lei Federal 12.305, de 2010, previu, igualmente, os Acordos Setoriais 
como um dos instrumentos da Política Nacional (art. 8º, XVI), definindo-os 
como “ato de natureza contratual firmado entre o poder público e fabricantes, 
importadores, distribuidores ou comerciantes, tendo em vista a implantação da 
responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida do produto”.

Feita esta introdução, o art. 33 da Lei da PNRS estabeleceu que:

“Art. 33. São obrigados a estruturar e implementar sistemas de logística 
reversa, mediante retorno dos produtos após o uso pelo consumidor, de 
forma independente do serviço público de limpeza urbana e de manejo 
dos resíduos sólidos, os fabricantes, importadores, distribuidores e 
comerciantes de:

I - agrotóxicos, seus resíduos e embalagens, assim como outros produtos 
cuja embalagem, após o uso, constitua resíduo perigoso, observadas 
as regras de gerenciamento de resíduos perigosos previstas em lei ou 
regulamento, em normas estabelecidas pelos órgãos do Sisnama, do 
SNVS e do Suasa, ou em normas técnicas;

II - pilhas e baterias;

III - pneus;

IV - óleos lubrificantes, seus resíduos e embalagens;

V - lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e de luz mista;

VI - produtos eletroeletrônicos e seus componentes. (grifos nossos)
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Diante da obrigação imposta pela Política Nacional de Resíduos Sólidos, 
em 27.11.2014, foi celebrado em âmbito nacional o Acordo Setorial89 para 
implantação do Sistema de Logística Reversa de Lâmpadas Fluorescentes de 
Vapor de Sódio e Mercúrio e de Luz Mista, publicado em 12.03.201590.

O objeto do referido Acordo Setorial consiste na implantação, com 
abrangência nacional, da logística reversa de lâmpadas que, após seu uso, foram 
descartadas por geradores domiciliares podendo ser estendidas aos geradores 
não domiciliares de resíduos mediante condições estabelecidas na cláusula 
Décima Segunda daquele instrumento.

Ressalta-se que o Acordo Setorial possui delimitação restrita aos 
produtos colocados no mercado por fabricantes ou importadores, a partir da 
data de 03 de agosto de 2010 e se refere às Lâmpadas de descarga em baixa ou 
alta pressão que contenham mercúrio, tais como, fluorescentes compactas e 
tubulares, de luz mista, a vapor de mercúrio, a vapor de sódio, vapor metálico e 
Lâmpadas de aplicação especial.

São partes do Acordo Setorial a União, a Associação Brasileira de 
Importadores de Produtos de Iluminação (“ABILUMI”), a Associação Brasileira 
da Indústria de Iluminação (“ABILUX”), a Confederação Nacional do Comércio 
(“CNC”) e as Empresas Fabricantes, Importadoras, Comerciantes e Distribuidoras 
das Lâmpadas objeto do Acordo.

Consoante o referido instrumento contratual (Cláusula Décima Sétima), 
as metas estruturantes e quantitativas de implantação da Logística Reversa de 
Lâmpadas devem ser progressivas, considerando-se um prazo de 5 (cinco) anos, 
a contar da publicação do Acordo Setorial (12.03.2015) e teriam abrangência 
nacional.

89  O Decreto Federal nº 7.404, de 23.12.2010, que regulamentou a Lei Federal 12.305, de 2010, 
criou o Comitê Interministerial da Política Nacional de Resíduos Sólidos e o Comitê Orientador para 
a Implantação dos Sistemas de Logística Reversa estabeleceu em seu art. 23 os requisitos mínimos 
dos acordos setoriais visando à implementação da logística reversa.

90  Sistema Nacional de Informações sobre a Gestão de Resíduos Sólidos – SINIR. Acordo Setorial 
de de Lâmpadas Fluorescentes de Vapor de Sódio e Mercúrio e de Luz Mista. Disponível em: http://
sinir.gov.br/index.php/component/content/article/2-uncategorised/121-acordo-setorial-de-lam-
padas-fluorescentes-de-vapor-de-sodio-e-mercurio-e-de-luz-mista, acessado em 07.12.2018.
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O Anexo I91 do Acordo Setorial apresenta uma tabela com a estimativa 
de Pontos de Entrega e recipientes por fase e por Município, considerando 
a quantidade esperada de Lâmpadas Descartadas a serem devolvidas pelo 
Gerador Domiciliar de Resíduos ou Consumidor.

Este cálculo encontra fundamento no item 5.8 do Edital de Chamamento 
nº 01/201292 e na Cláusula Décima Sétima do Acordo Setorial. Prevê-se a 
implantação dos Pontos de Entrega a partir dos Municípios dos 05 (cinco) 
Estados de foco inicial (São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Rio Grande do Sul e 
Minas Gerais) e as maiores cidades dos outros Estados. Os municípios que não 
constam desta relação (menos de 25 mil (vinte e cinco mil) habitantes) serão 
atendidos através de coleta móvel a ser implementada após o cumprimento do 
cronograma estabelecido.

Segue adiante um Quadro com a estimativa dos Pontos de Entrega e 
recipientes, por municípios do Estado do Paraná, a serem implementados no 
prazo de 5 (cinco) anos, a contar da publicação do Acordo Setorial (12.03.2015), 
e cujos dados foram extraídos da Tabela do Anexo I do Acordo Setorial.

91 Anexo I – Previsão de Municípios – Pontos de Entrega e Recipientes. Disponível em: http://sinir.
gov.br/images/sinir/Acordos_Setoriais/03%20-%20Anexo%20I%20-%20%20Previs%C3%A3o%20
de%20Munic%C3%Adpios%20-%20Pontos%20de%20%20Entrega%20e%20Recipientes.pdf, aces-
sado em 07.12.2018.

92 O Decreto Federal nº 7.404, de 23.12.2010 regulamentou a Lei Federal 12.305, de 2010 e criou 
o Comitê Interministerial da Política Nacional de Resíduos Sólidos e o Comitê Orientador para a 
Implantação dos Sistemas de Logística Reversa. De acordo com o seu art. 20, § 1º, “os acordos 
setoriais iniciados pelo Poder Público serão precedidos de editais de chamamento conforme proce-
dimento estabelecido nesta Subseção”.
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Quadro 1 – Estimativa dos Pontos de Entrega e recipientes por municípios do  
Estado do Paraná

Ano 1 Nº de habitantes Nº Estimado de 
Pontos de Entrega

Nº Estimado de 
recipientes

Curitiba 1.871.087 18 40

Ano 2 Nº de habitantes Nº Estimado de 
Pontos de Entrega

Nº Estimado de 
recipientes

Londrina 515.799 50 110

Maringá 344.567 20 44

Foz do Iguaçu 336.586 25 55

Ponta Grossa 319.420 3 7

Ano 3 Nº de habitantes Nº Estimado de 
Pontos de Entrega

Nº Estimado de 
recipientes

Cascavel 289.099 3 7

São José dos Pinhais 282.770 38 84

Palmas 271.018 3 7

Colombo 265.030 8 18

Paranaguá 162.473 1 2

Guarapuava 161.402 1 2

Ano 4 Nº de habitantes Nº Estimado de 
Pontos de Entrega

Nº Estimado de 
recipientes

Pinhais 146.336 3 7

Araucária 138.152 19 42

Fazenda Rio Grande 118.177 5 11

Apucarana 114.178 1 2

Arapongas 112.909 16 35

Campo Largo 110.835 1 2

Toledo 109.740 6 13

Cambé 100.355 1 2

Umuarama 98.250 1 2

Sarandi 97.833 5 11

Almirante Taman-
daré

95.544 8 18

Campo Mourão 77.670 1 2

Paranavaí 77.235 1 2

Pato Branco 72.929 1 2
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O Acordo Setorial previu a criação de uma Entidade Gestora (Cláusula 
Primeira, IV e Cláusula Quarta). Trata-se de uma associação civil sem fins 
lucrativos instituída de comum acordo pelas empresas signatárias do Acordo e 
demais empresas que atuam no mercado de lâmpadas para a implementação da 
logística reversa e para administrar a operação deste Sistema. No caso do Sistema 
e Logística Reversa de Lâmpadas, foi criada, então, a Associação Brasileira para 
Gestão de Logística Reversa de Produtos de Iluminação – Reciclus93.

Com o fito de averiguar e monitorar a implementação do Acordo 
Setorial, a referida Entidade Gestora (Reciclus) elaborou os Relatórios Anuais 
de 2016 e de 2017, que correspondem, respectivamente, aos levantamentos de 
dados dos anos de 2015 e de 201694.

No Relatório Anual de 2017, foi elaborado o mapeamento do município 
de Curitiba, único município do Estado do Paraná que constou do aludido 
Relatório Anual, cujo resultado segue adiante:

Quadro 2 – Pontos de coleta de lâmpadas fluorescentes por bairro no município de 
Curitiba (levantamento realizado em 2016)

Relatório 2017 – Dados Curitiba
Bairros Pontos de Entrega

Santa Felicidade 5
Portão 2
Pinheirinho 1
Bairro Novo 4
Matriz 1
Boqueirão 1
Cajuru 1
Boa Vista 3
Total de pontos de entrega 18

93 Associação Brasileira para a Gestão da Logística Reversa de Produtos de Iluminação – Reciclus. 
Disponível em: https://reciclus.org.br/, acesso em 08.12.2018.

94 Relatórios de Implantação do Sistema. Disponível em: http://sinir.gov.br/index.php/compo-
nent/content/article/2-uncategorised/128-lampadas-fluorescentes-de-vapor-de-sodio-e-mer-
curio-e-de-luz-mista, acessado em 07.12.2018.



155
V. 7: RESÍDUOS SÓLIDOS E FLORA

Atualmente, a Reciclus95 disponibiliza os locais em que há pontos de 
coleta de lâmpadas fluorescentes de vapor de sódio e mercúrio e de luz mista, 
de modo a organizar e desenvolver a logística reversa deste material.

Em seu sítio eletrônico, há a possibilidade de buscar os pontos de coleta 
mais próximos do local de interesse. Em pesquisa realizada no site96, verificou-
se que os pontos de coleta em comércios e lojas, por município, no estado do 
Paraná, são os seguintes:

Quadro 3 – Pontos de coleta por município do Estado do Paraná

Município/Região Metropolitana
Pontos de Coleta em 

comércios e lojas

1 Região Metropolitana Curitiba 24

2 Londrina 25

3 Maringá 21

4 Ponto Grossa 3

5 Cascavel 4

6 Foz do Iguaçu 6

8 Cambé 2

A título exemplificativo, segue adiante a relação de pontos de entrega 
no município de Curitiba97:

95  Associação Brasileira para a Gestão da Logística Reversa de Produtos de Iluminação – Reciclus – 
https://reciclus.org.br/, acessado em 07.12.2018.

96  https://reciclus.org.br/, acessado em 07.12.2012.

97  https://reciclus.org.br/, acessado em 07.12.2012.
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Quadro 4 – Relação de pontos de coleta de lâmpadas fluorescentes no  
município de Curitiba98

Empresa Endereço
1 BALAROTTI COM. DE MAT. DE CONSTR. Avenida Visconde de Guarapuava, 2131

2 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA 
LTDA

Rua Deputado Heitor Alencar Furtado, 
1210

3 CIA BEAL DE ALIMENTOS Rua Mateus Leme, 1850

4 CIA BEAL DE ALIMENTOS R Professor Francisco Zardo, 58

5 COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRI-
BUIÇÃO

Avenida Marechal Humberto de Alencar 
Castelo Branco, 230

6 COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRI-
BUIÇÃO Avenida Presidente Kennedy, 1000

7 DEPOSITO DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO 
NICHELE LTDA Rua Francisco Derosso, 3680

8 ELETRICA CEIGON COMERCIO DE MA-
TERIAIS ELÉTRICOS Rua Itatiaia, 985

9 ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA Rodovia BR-116, 16930

10 ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA Avenida Presidente Wenceslau Braz, 3241

11 IRMAOS ABAGE & CIA LTDA Rua General Mário Tourinho, 2489

12 IRMAOS ABAGE & CIA LTDA Avenida Marechal Floriano Peixoto, 5221

13 LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEI-
RA DE BRICOLAGEM Avenida Presidente Wenceslau Braz, 88

14 LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEI-
RA DE BRICOLAGEM Rodovia BR 116, 600 Lote 9c-1

15 MAFREI MATERIAIS DE CONSTRUCAO 
LTDA Rua Raul Pompéia, 301

16 MAFREI MATERIAIS DE CONSTRUCAO 
LTDA Rua João Dembinski, 689

17 MAFREI MATERIAIS DE CONSTRUCAO 
LTDA Avenida Manoel Ribas

18 MAKRO ATACADISTA S.A Avenida Presidente Wenceslau Braz, 1046

19 MAKRO ATACADISTA S.A Rua Salgado Filho, 750

20 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL 
LTDA Rodovia BR-116, nº 1000

98  https://reciclus.org.br/, acessado em 07.12.2012.
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Obteve-se, ainda, a partir de solicitação formulada à Secretaria Municipal 
do Meio Ambiente de Curitiba, os dados sobre o histórico do quantitativo de 
lâmpadas recolhidas pelo serviço de Coleta Especial oferecido pelo Município, 
que segue adiante. Conforme esclarecido, a contabilização da quantidade de 
lâmpadas coletadas por unidade (e não por quilo) foi efetuada apenas a partir 
de 2016.

Quadro 5 – Quantitativo de lâmpadas recolhidas (por kg/por unidade) pelo serviço de 
Coleta Especial do município de Curitiba

ANO Lâmpadas (kg)

A partir de set 2016 
Quantidade de Lâmpadas 

contabilizada em Unidades

1998 112,80
1999 2.267,05
2000 2.056,64
2001 2.323,98
2002 2.801,45
2003 3.112,80
2004 3.827,25
2005 8.528,81
2006 12.938,75
2007 15.826,90
2008 19.935,98
2009 15.041,30
2010 15.256,30
2011 10.733,90
2012 16.864,70
2013 12.487,60
2014 9.766,69
2015 9.376,53
2016 5.790,37 52.570,00
2017 0,00 80.313,00
2018 0,00 63.987,00

SOMA 163.259,43 196.870,00
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Oportuno ainda destacar que, na esfera judicial, o Ministério Público do 
Estado do Paraná ingressou com Ações Civis Públicas em diversas comarcas do 
Estado para obrigar a implantação do sistema de logística reversa de lâmpadas 
fluorescentes de vapor de sódio e mercúrio e de luz mista nos municípios, 
conforme se pode verificar no quadro adiante.

Quadro 6 – Relação de Municípios do Estado do Paraná onde o Ministério Público do 
Estado ingressou com Ação Civil Pública visando à implantação do Sistema de Logística 

Reversa de Lâmpadas.

Comarca/Município Autor Réu (s) Fase

... MPPR ...1 Em tramitação

... MPPR ...
...I2 (3ª interessada)

Em tramitação

... MPPR ...
... (3ª interessada)

Em tramitação

... MPPR ... Em tramitação

... MPPR ... Em tramitação

... MPPR ... Em tramitação

... MPPR ...
... (3ª interessada)

Em tramitação
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Ressaltamos que a presente Consulta não possui caráter vinculante 
e tem como objetivo subsidiar exclusivamente a atuação da Procuradoria de 
Justiça solicitante, não sendo recomendável a sua disponibilização a órgãos 
externos.

É a consulta.

Curitiba, 18 de dezembro de 2018.
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1. CONSULTA Nº 13/2016  
Inquérito Civil. Promoção de Arquivamento. Apuração de cumprimento de 
Termo de Ajustamento de Conduta. Aplicabilidade e exequibilidade de cláusula 
que prevê a recomposição de mata ciliar em Área de Preservação Permanente. 
Ausência de demonstração do cumprimento integral do avençado. Manifestação 
pela não homologação do arquivamento proposto.

EMENTA: EXAME DE INQUÉRITO CIVIL. PROMOÇÃO DE 
ARQUIVAMENTO. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE 
…. APURAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE TERMO DE AJUSTAMENTO 
DE CONDUTA. OBRIGAÇÕES CORRESPONDENTES À ÁREA DE 
ABRANGÊNCIA DOS MUNICÍPIOS DE …. E …. APLICABILIDADE E 
EXEQUIBILIDADE DE CLÁUSULA QUE PREVÊ A RECOMPOSIÇÃO 
DE MATA CILIAR EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. 
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO CUMPRIMENTO INTEGRAL 
DO AVENÇADO. MANIFESTAÇÃO PELA NÃO HOMOLOGAÇÃO 
DO ARQUIVAMENTO PROPOSTO.

Vieram os presentes autos de Inquérito Civil a este Centro de Apoio 
em razão de sua promoção de arquivamento pela ...ª Promotoria de Justiça da 
comarca de ..., tendo em vista a decisão do Conselho Superior do Ministério 
Público do Estado do Paraná que, em face da complexidade do objeto do 
procedimento em estudo e, considerando os reflexos de seu adimplemento nos 
municípios impactados pelo avençado, antes da manifestação sobre o mérito 
da causa, entendeu imprescindível a submissão dos documentos anexados à 
análise do Centro de Apoio.

O referido Inquérito Civil MPPR-... foi instaurado com o objetivo de 
averiguar a indenização paga pela empresa ... ao Município de ... em virtude da 
construção da Usina Hidrelétrica ... e fiscalizar o cumprimento de TAC.
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Ao final do trâmite, a Promotoria de Justiça concluiu que “(…) no 
que se refere ao Município de .../PR o Termo de Ajustamento de Conduta foi 
integralmente cumprido, porquanto todas as medidas previstas no compromisso 
foram implementadas e comprovadas pela empresa.”

Adota-se, por brevidade, o relato estampado às f. ..., em despacho de 
promoção de arquivamento pela agente Ministerial que presidiu o feito, datado 
de ...

É o breve relatório.

Passa-se, diretamente, às ponderações.

Inicialmente cabe registrar que foi instaurado por este Centro de 
Apoio o Procedimento Administrativo nº ... para acompanhar o cumprimento 
integral de mencionado Termo de Ajustamento de Conduta, bem como houve 
a instauração de procedimentos, com o mesmo objetivo, pelas Promotorias de 
Justiça das comarcas de ..., ... e ....

Como se verifica dos autos em análise, com a finalidade de encerrar 
diversas ações civis públicas propostas por vários municípios e pelo Ministério 
Público em face da empresa ......, responsável pela exploração da Usina 
Hidrelétrica de ..., foi celebrado o Termo de Compromisso de Ajustamento de 
Conduta sob exame, ressaltando-se a previsão contida nas cláusulas ... a …, ... 
e ...:

“Capítulo Primeiro

Seção 01

Cláusula ... – O presente Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) 
representa transação, nos termos do artigo 1025 do Código Civil, visando 
pôr fim a todas as demandas promovidas contra a ... e/ou sua sucessora 
……., pelos Municípios integrantes do ... e/ou Ministério Público do Estado 
do Paraná, tendo por objeto:

(i) todas e quaisquer perdas, danos e ou prejuízos aos Municípios 
integrantes do …, em razão da construção  da exploração da Usina 
Hidrelétrica de ..., compreendidos o Reservatório e toda a estrutura que a 
integra, até a presente data;

(ii) todos e quaisquer impactos ou alterações causadas direta ou 
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indiretamente pela Usina Hidrelétrica de ... aos Municípios integrantes 
do... e ao meio ambiente até a presente data, sem prejuízo do atendimento, 
pela ..., dos demais itens contemplados no Termo de Referência emitido 
pelo IBAMA, em ..., para o licenciamento ambiental da Usina Hidrelétrica 
de ..., e que fica fazendo parte integrante deste TAC como anexo 5, e que 
demandem:

- preservação e desenvolvimento da ictiofauna;

- implantação e desenvolvimento de mata ciliar e vegetação de 
preservação permanente ao longo e no entorno do Reservatório da Usina 
Hidrelétrica de ... e seus principais tributários;

- implantação e preservação de Unidade de Conservação na área de 
entorno do Reservatório da Usina Hidrelétrica de ...;

- serviços de destoca e limpeza no Reservatório da Usina Hidrelétrica de ...

(iii) toda e qualquer controvérsia acerca da plena legalidade, validade 
e eficácia da cisão da...e de todos os atos que lhe são posteriores, em 
especial os que redundaram na constituição da ....

(...)

Cláusula ... – Para pôr fim a todas as ações promovidas pelo Ministério 
Público, pelo ... e os Municípios que o integram, quanto a todas e 
quaisquer perdas, danos e ou prejuízos sofridos até esta data pelos 
Municípios que integram o ..., em virtude da construção e da exploração 
da Usina Hidrelétrica de ..., a ... implementará, por sua conta e risco, as 
medidas indicadas no anexo 1 como “medidas a serem implementadas 
pela ...” da forma estabelecida na cláusula 4ª, e repassará ao ..., a título 
de compensação, na forma estabelecida na cláusula 5ª, os recursos 
necessário à implementação das medidas indicadas também no anexo 1 
como “medidas a serem implantadas pelo...”.

(…)

Seção 02

Cláusula ... – A execução das ‘medidas a serem implementadas pela ...’ 
indicadas no anexo 1,ficará inteiramente a cargo da ..., que arcará com 
os custos respectivos e fornecerá a mão de obra e os equipamentos 
necessários.

Cláusula ... – Para a adoção das ‘medidas a serem implementadas pelo 
...’ indicadas no anexo 1, ª... repassará ao ... os valores discriminados na 
coluna ‘valores totais’ do anexo 1, que serão utilizados pelos municípios 
integrantes do ... unicamente para custear, sob administração exclusiva 



164
V. 7: RESÍDUOS SÓLIDOS E FLORA

dos municípios, a execução das medidas.

§1° - Serão elaborados conjuntamente pela ... e pelo ..., até a homologação 
judicial deste TAC, os cronogramas físico-financeiros das ‘medidas a serem 
implementadas pelo ...’ indicadas no anexo 1.

Capítulo Segundo

Seção 01

Cláusula ... – Para pôr fim a todas as ações promovidas pelo Ministério 
Público, pelo ... e os Municípios que o integram, quanto a todos e quaisquer 
impactos ou alterações causadas até esta data pela Usina Hidrelétrica de 
... ao meio ambiente, no que se refere à preservação e desenvolvimento 
da ictiofauna, a ... firmará Convênio com a Universidade..., para 
desenvolvimento de estudos de manejo e caracterização genética da 
ictiofauna do Reservatório e de seus principais tributários.

Cláusula … - O convênio a que se refere esta cláusula acima será firmado 
com a ... no prazo de sessenta dias da homologação judicial do presente 
TAC, terá prazo de duração de cinco anos, e valor total de R$ 340.000,00, 
sendo R$ 250.000,00 destinados a custear os estudos de manejo a que 
se refere a cláusula ..., e 90.000,00 destinados a custear a caracterização 
genética também na referida cláusula ....

§1° - Até o término do prazo de duração do convênio a ... emitirá Relatório 
de Conclusão, que deverá conter formas de manejo da ictiofauna em 
geral e indicação tecnicamente justificada daquela a ser adotada pela ..., 
e prazo respectivo

Cláusula ... – Paralelamente ao Convênio a ser firmado com a ..., a ... 
firmará convênio com o ..., para que implemente programa de fiscalização 
e repressão à pesca predatória no Reservatório e seus principais tributários

(…)

§4° - Sem prejuízo do quanto estabelecido nesta cláusula, a ... delimitará 
zona de segurança a montante e a jusante da barragem do Reservatório, 
na qual se providenciará a sinalização de proibição da pesca e outras 
atividades afins, sob sua responsabilidade se proteção patrimonial

§ 5°- Ainda sem prejuízo das demais disposições desta cláusula, o plano 
de Zoneamento referido no §2° da cláusula 10 incluirá indicação dos 
pontos de pesca hoje existentes no Reservatório e seus principais 
tributários, com definição dos pontos onde a pesca deverá ser reprimida 
pela fiscalização.

Seção 02
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Cláusula ... – Para pôr fim a todas as ações promovidas pelo Ministério 
Público, pelo ... e os Municípios que o integram, quanto a todos e 
quaisquer impactos ou alterações causados até a presente data pela 
Usina Hidrelétrica de ... ao meio ambiente, no que se refere à implantação 
e desenvolvimento de mata ciliar e vegetação ao longo e no entorno do 
Reservatório e seus principais tributários no território do Estado do Paraná, 
a ... efetuará repasse de recursos financeiros ao ... para que coordene 
a implantação, pelos Municípios que o integram, sob administração 
exclusiva destes, de reflorestamento ciliar ao longo e no entorno do 
Reservatório, em terras de propriedade da ... e em áreas de propriedade 
de terceiros, abrangendo e limitada a 4.200 hectares, atendendo assim 
ao artigo 2º do Código Florestal e alterações posteriores, e ao artigo 3º da 
Resolução CONAMA nº 4. de 13.9.1985.

Cláusula ... – O valor repassado pela ... ao ..., para custeio do reflorestamento 
da área de 4.200 hectares a que se refere a cláusula acima, estará limitado 
a R$ 1.300,00(mil e trezentos) por hectare, e ao montante total de R$ 
5.460.000,00(cinco milhões, quatrocentos e sessenta mil reais), atualizado 
anualmente com base na variação do IGPM-FGV”

(…)

§2° A atividade de reflorestamento terá início após a aprovação, pela ... 
e apreciação pelo ... e pelo ..., de Projeto Técnico de Reflorestamento a 
ser preparado pelo ... no prazo de sessenta dias da homologação judicial 
do presente TAC. O início das atividades de reflorestamento dar-se-á sem 
prejuízo do preparo, pela ..., de Plano de Zoneamento do Reservatório 
da Usina Hidrelétrica de ...(“Plano de Zoneamento”), e até que o Plano 
de Zoneamento venha a ser elaborado as atividades de reflorestamento 
concentrar-se-ão em áreas de propriedade da ..., a serem indicadas pela 
... ao ... até a homologação judicial deste TAC.(grifos nossos)

(…)

Cláusula ... – O Plano de Zoneamento será elaborado pela ... no prazo de 
180 dias contados da homologação judicial deste TAC

§1°- Serão havidas como passíveis de serem reflorestadas as áreas que 
não apresentem afloramento e/ou exposição de rochas, e aquelas cujo 
uso atual recomende o reflorestamento pretendido.

§2°- Não serão reflorestadas as áreas em estágio médio e/ou avançado 
de regeneração da mata nativa, nem tampouco as áreas atualmente 
dedicadas à preservação do reservatório e de sua ictiofauna, e nem os 
locais de pouso e arribação de aves, de refúgio para a fauna e de proteção 



166
V. 7: RESÍDUOS SÓLIDOS E FLORA

contra erosão e assoreamento.

§3°- A definição das áreas a serem reflorestadas obedecerá ainda a 
conjugação harmônica dos elementos ambiental social e econômico, na 
forma estabelecida na Resolução n°1, de 23.1.1986, do Conselho Nacional 
do Meio Ambiente – CONAMA”.

(…)

Seção 03

Cláusula ... – Para pôr fim a todas as ações promovidas pelo Ministério 
Público, pelo ... e os Municípios que o integram, e ainda como compensação 
por todos e quaisquer impactos ou alterações causadas ao meio ambiente 
pela Usina Hidrelétrica de ... até esta data, no que se refere à implantação 
e preservação de Unidade de Conservação na área de entorno do 
Reservatório, a ... buscará adquirir, mediante prévia aprovação do... e do 
..., imóvel localizado na área de influência do Reservatório, no território 
do Estado do Paraná, com área correspondente a 100 hectares, no valor 
máximo de R$ 350.000,00, no qual implantará Unidade de Conservação.

(…)

Seção 04

Cláusula ... – Para pôr fim a todas as ações promovidas pelo Ministério 
Público, pelo ... e os Municípios que o integram, quanto a todos e 
quaisquer impactos ou alterações causadas até esta data ao meio 
ambiente pela Usina Hidrelétrica de ..., no que se refere à realização de 
serviços de destoca e limpeza no Reservatório, a ... repassará recursos 
financeiros ao ..., no valor total de R$ 1.000.000,00, para que este 
coordene a realização dos serviços referidos, pelos Municípios que o 
integram e sob administração exclusiva destes, em área mínima de 200 
hectares, nos locais em que, por se conferir uso público às áreas marginais 
do Reservatório, justifique-se a realização de tais serviços. (...)”

O nominado instrumento foi firmado junto ao Ministério Público do 
Estado do Paraná no ano de 2000, por intermédio de 08 (oito) de seus Promotores 
de Justiça, cada qual titular das comarcas correspondentes aos municípios 
afetados pelos danos e impactos ambientais e socioambientais decorrentes da 
construção e funcionamento da aludida Usina Hidrelétrica.

Importante lembrar que a celebração de Termo de Ajustamento de 
Conduta contou com a assunção de obrigações pelo Consórcio Intermunicipal 
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da Bacia do ... – ... (...), composto pelos municípios de ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., 
... e ..., e ainda com a participação como intervenientes anuentes do ....

O mencionado Termo de Ajustamento de Conduta foi homologado 
judicialmente na data de ....

No que tange ao Inquérito Civil MPPR-…., instaurado pela Promotoria 
de Justiça da comarca de ... com o objetivo de averiguar a indenização paga pela 
empresa...ao Município de ... em virtude da construção da Usina Hidrelétrica 
... e fiscalizar o cumprimento de TAC, verifica-se que houve a realização de um 
minucioso levantamento documental para a análise do cumprimento de cada 
uma das cláusulas que continham obrigações a serem adimplidas nos municípios 
de ....

A nosso aviso, não há qualquer dúvida em relação à demonstração, pela 
Promotoria de Justiça da comarca de ..., dos fundamentos aptos a justificar o 
cumprimento das cláusulas ... a …, ... e ... do Termo de Ajustamento de Conduta 
em referência, já que foram acostados documentos firmados pelo Poder Público 
que atestaram a sua observância sem qualquer informação contraditória ou 
insuficiente.

De outro lado, no que se refere às cláusulas ..., ... e ..., a Promotoria 
de Justiça fundamentou a promoção de arquivamento na inaplicabilidade das 
obrigações contidas nas aludidas cláusulas aos municípios de ... e ..., e não no 
seu cumprimento propriamente dito. Para tanto, a douta Promotora de Justiça 
se utilizou, em síntese, dos seguintes argumentos: a) a informação prestada 
pelo IBAMA (fl. ...) de que “o município não se enquadrou nos critérios previstos 
na Cláusula ... do TAC em razão de abranger áreas de regeneração de mata 
nativa e possuir significativa cobertura florestal, além da faixa de concessão 
do reservatório neste município ser muito estreita, entre 10 a 30 metros”; b)  
a empresa ….se comprometeu a reflorestar 4.200 ha (quatro mil e duzentos 
hectares) através da realização de um Plano de Reflorestamento devidamente 
aprovado pelo IAP e pelo IBAMA, com a observância do contido na cláusula ..., 
no entanto, o referido termo não previu a indicação de áreas individualizadas por 
município ou a extensão mínima de reflorestamento em cada municipalidade; c) 
a informação prestada pelo ... e pela ... de ... sobre a existência de uma área de 
16 ha (dezesseis) hectares de Área de Preservação Permanente na margem do 
reservatório da Usina Hidrelétrica... sem qualquer mata ciliar, apesar de ter sido 
lavrado auto de infração ambiental pelo ..., pode ser apurada em procedimento 
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próprio; d) no tocante ao reflorestamento das Áreas de Preservação Permanente 
(mata ciliar) do entorno do Reservatório da Usina..., na área de abrangência das 
municipalidades de …. e ..., não há obrigação líquida e certa a ser cumprida pela 
empresa.

A nosso aviso, nada obstante a robusta argumentação exposta 
pela Promotoria de Justiça da comarca de ..., não nos parece inaplicável ou 
inexequível a obrigação da empresa ... – ... em promover, com base na aplicação 
das cláusulas ..., ... e ..., o reflorestamento da citada área, situada no município 
de ..., de 16 ha (dezesseis hectares) de Área de Preservação Permanente na 
margem do reservatório da Usina Hidrelétrica ...a sem qualquer mata ciliar.

Primeiro, ressalta-se que a cláusula … do Termo de Ajustamento de 
Conduta instituiu a obrigação geral de reflorestamento de 4.200 ha (quatro mil e 
duzentos hectares), especificando claramente a prioridade de seu atendimento 
por meio da “implantação e desenvolvimento de mata ciliar e vegetação ao 
longo e no entorno do Reservatório”.

Segundo, que a própria manifestação da empresa... emitida na data de 
... (anexa), e que teve como destinatário esse Centro de Apoio, esclarece que:

“(…) as áreas reflorestadas são insuficientes para atingir os 4.200 hectares 
previstos no TAC, o plantio avançou em propriedades de terceiros 
interessados em regularizem suas áreas de preservação permanente e 
de reserva legal. (…) Mesmo em constantes buscas por novos parceiros 
(proprietários de terras que fazem divisa com a UHE ...), a ... não 
encontrou interessados para reflorestar os aproximados 800 hectares 
faltantes, e sem a colaboração dos lindeiros, não há terras disponíveis 
para o plantio no entorno do reservatório que façam sentido sob o ponto 
de vista ambiental e ecológico, para fomentar a criação de corredores 
florestais (…)”.

Assim, frente à informação prestada pela própria empresa de que não 
conseguiu alcançar a meta da extensão em hectares reflorestados em razão da 
dificuldade de encontrar imóveis aptos para a consecução dessa obrigação, bem 
como o registro de existência de imóvel situado no município de ...que possui 
a extensão 16 ha (dezesseis hectares) de Área de Preservação Permanente na 
margem do reservatório da Usina Hidrelétrica ... sem qualquer mata ciliar, o 
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qual inclusive foi objeto de fiscalização e autuação pelo ..., somados ao fato de 
que a cláusula em testilha busca justamente a “implantação e desenvolvimento 
de mata ciliar e vegetação ao longo e no entorno do Reservatório”, parece-nos 
prematura a promoção de arquivamento do  Inquérito Civil sob análise.

Assevere-se que o imóvel rural que possui 16 ha (dezesseis hectares) 
de Área de Preservação Permanente desprovido de mata ciliar,  mesmo não 
sendo de dominialidade da empresa ..., possui situação de ilicitude permanente 
reconhecida e autuada pelo ..., razão pela qual é recomendável que haja atuação 
da Promotoria de Justiça para buscar o reflorestamento do local, inclusive com a 
utilização dos instrumentos extrajudiciais e judiciais em face do seu proprietário 
se necessário. Nesse particular, não se vislumbra a existência de óbices, ao menos 
prima facie, para que a empresa ... realize parceria com o aludido proprietário 
rural para a execução do referido reflorestamento.  

Em face do exposto, sugerimos a não homologação do arquivamento.

É a consulta.

Curitiba, 01º de setembro de 2017.
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2. CONSULTA Nº 18/2016 
Ação Civil Pública. Empreendimento Imobiliário. Inviabilidade de implantação 
no local pretendido. Existência de remanescente florestal caracterizado como 
vegetação secundária em estágio avançado de regeneração do Bioma Mata 
Atlântica e presença de corredor de biodiversidade e de espécies ameaçadas 
de extinção. Inteligência dos artigos 11 e 12 da Lei Federal 11.428/2006 – Lei da 
Mata Atlântica.

A ...ª Promotoria de Justiça de ... solicitou consulta com a finalidade 
de instruir contrarrazões a recurso de Agravo de Instrumento interposto no 
bojo da Ação Civil Pública nº ..., que tem por objeto a paralisação das obras 
no empreendimento denominado..., em virtude da necessidade de preservar 
remanescente florestal do Bioma Mata Atlântica presente na área onde se 
instalaria o pretenso empreendimento.

Na solicitação, a Promotoria de Justiça apresenta os seguintes 
questionamentos a serem respondidos por este Centro de Apoio:

“I) Da não aplicação do art. 31, § 1ª da Lei n. 11.428/2006 ao caso 
concreto – afirmam que é autorizada a retirada de até 70% da vegetação;

II) Da sobreposição do direito ambiental ao suposto prejuízo patrimonial/
direito de propriedade da requerida e terceiros;

III) Da impossibilidade da continuidade das atividades no local, embora 
haja autorização dos órgãos ambientais;

IV) Da irregularidade das licenças concedidas – imprescindível controle 
jurisdicional da legalidade dos atos administrativos.

V) Da consistência e coerência do parecer técnico emitido pelo CAOP;

VI) Da possibilidade de aplicação concreta ou por analogia da Lei 
Estadual n. 12.248/98 e do Decreto Estadual n. 6314/2006, da Resolução 
CONAMA 302 de 20/03/2002 à demanda;
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VII) Da incoerência na alteração do zoneamento de área de preservação 
para zona residencial (v. fl. ...);

VIII) Da aplicabilidade do art. ... da Lei Municipal que determina a 
imunidade do corte, (requerido argumento que é ato exclusivo do Poder 
Executivo – fl. ... contestação);

IX) Do correto enquadramento do local e do Bioma como de 
Preservação Permanente, conforme Artigos 3º, II e 6º do Código florestal;

X) Outros esclarecimentos/legislações que considerar importantes 
para o caso em comento.”

É o breve relato. Passa-se à consulta.

Ressalta-se primeiramente que os questionamentos serão 
parcialmente respondidos, tendo em vista o encaminhamento de apenas 
parte da documentação pertinente e especialmente pelo encaminhamento da 
consulta com pouco tempo de  de antecedência, uma vez que a solicitação foi 
encaminhada às 16 horas do dia ..., e o prazo judicial se expiraria em ....

1. Breves considerações sobre a incidência da Lei da Mata Atlântica 
no caso concreto.

Neste ponto, observa-se que o Relatório de Vistoria deste Centro 
de Apoio atestou que o remanescente florestal presente no terreno onde 
pretende se construir o empreendimento imobiliário se trata de vegetação 
secundária em estágio avançado de regeneração, bem como a presença de 
corredor de biodiversidade e de espécies ameaçadas de extinção no local.

Conforme consta da petição inicial, em citação à manifestação 
constante de f. 113 a 133, (não encaminhada a este Centro de Apoio) o 
Conselho Municipal de Meio Ambiente também teria atestado a existência de 
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“espécies raras da flora regional (PEROBAS), a área possui cobertura florestal 
primária e secundária no Estágio Avançado”

Deste modo, é de se entender que o art. 31, §1º, da Lei nº 11.428/2006 
não se aplica ao caso em tela, tendo em vista que este dispositivo trata das 
autorizações de corte de remanescente de vegetação em estágio médio de 
regeneração, e não avançado como é o caso.

Neste particular, é importante notar que o próprio relatório de vistoria 
deste Centro de Apoio juntado com a inicial atestou, inclusive como fotografias, 
que a área vem sofrendo ações antrópicas que visam descaracterizar a 
sucessão, como roçadas de subosque e capina química.

Na mesma toada, colhe-se da petição inicial que a Polícia Militar em 
Relatório Circunstanciado às fls. ..., salientou que em vistoria “[...] foi verificado 
que a área sofrera alteração de solo através de máquinas de terraplanagem, 
com a ação de destoca seguido de aragem que pela sua natureza, torna 
prejudicada a constatação do que ora é requisitado. [...].” Após, acrescentou 
que “[...] Foram encontrados procedimentos de impedir a regeneração da 
vegetação através de uso de produto químico cujas providências já foram 
tomadas e de acúmulos de resíduos ao entorno das árvores remanescentes 
que se levados a baila (atear fogo) levam à condenação e erradicação, o 
que leva ou não ao encontro dos interesses. Estando a espécie arbórea sem 
vida justificaria sua extração desde que avaliada a necessidade e seguido de 
trâmites legais perante o Órgão Ambiental competente.” (grifo nosso)

Neste ponto, é importante reforçar a aplicação do art. 5º da Lei 
nº 11.428/2006, que afirma que o desmatamento, incêndio, ou qualquer 
outro tipo de intervenção não autorizada ou licenciada não são capazes de 
descaracterizar o estágio sucessional da vegetação para fins de aplicação da 
referida lei.

De toda sorte, a nosso aviso, o argumento central para atestar a 
total inviabilidade da implantação do empreendimento no referido local 
encontra suporte no art. 11 da Lei da Mata Atlântica, que estabelece, 
independentemente da localização ou não do imóvel em perímetro urbano, 
ou do estágio sucessional ser médio ou avançado, que é absolutamente 
vedada a supressão de remanescente florestal que contenha espécies 
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ameaçadas de extinção ou formem corredores entre remanescentes, como 
é o caso em tela.

“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.

Parágrafo único. Verificada a ocorrência do previsto na alínea a do inciso 
I deste artigo, os órgãos competentes do Poder Executivo adotarão 
as medidas necessárias para proteger as espécies da flora e da fauna 
silvestres ameaçadas de extinção caso existam fatores que o exijam, ou 
fomentarão e apoiarão as ações e os proprietários de áreas que estejam 
mantendo ou sustentando a sobrevivência dessas espécies.”

 Outro comando legal expresso da Lei da Mata Atlântica também 
estanca, a nosso sentir, qualquer possibilidade de implantação do 
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empreendimento no referido local. Trata-se do disposto no art. 12 da Lei nº 
11.428/2006, que determina que “Os novos empreendimentos que impliquem 
o corte ou a supressão de vegetação do Bioma Mata Atlântica deverão ser 
implantados preferencialmente em áreas já substancialmente alteradas 
ou degradadas” (grifos nossos), o que claramente não foi observado pelo 
empreendedor.

Isto significa dizer que os órgãos públicos, notoriamente o ambiental, 
deveriam ter exigido, e o requerido deveria ter apresentado, alternativas 
locacionais para a pretendida obra, com o intuito de se escolher, dentre 
opções de mais de um imóvel, aquela área efetivamente já degradada ou 
significativamente antropizada. Dito de outra forma, o dispositivo legal em 
tela traz um comando ao proponente de obra ou atividade que se abstenha 
de uma opção que lhe é mais conveniente, e que apresente ao órgão público 
ambiental, alternativas locacionais de áreas já substancialmente alteradas ou 
degradadas.

Importante observar que o comando do artigo 12 da Lei nº 11.428/2006 
denota a clara aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, 
potencializados frente o atual estado de sobrevivência do bioma Mata Atlântica 
no território nacional, já que cerca de noventa e três por cento da extensão da 
área originalmente coberta pelo bioma Mata Atlântica se encontra desprovida 
de qualquer vegetação. Os aludidos princípios são atendidos quando há uma 
adequada e racional utilização das áreas desprovidas do bioma Mata Atlântica, 
ao invés da cômoda e irresponsável supressão dos seus últimos remanescentes 
de vegetação.

Ainda que houvesse a possibilidade de se superar os argumentos já 
apresentados, o que não nos parece o caso, é importante notar que os artigos 
21 e 30 da Lei nº 11.428/2006 dispõem ainda que:

“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 
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preservacionistas; II -(VETADO)

III - nos casos previstos no inciso I do art. 30 desta Lei.

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% (cinquenta 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.” (grifos nossos)

Ou seja, ainda que se superassem os argumentos de que a supressão 
de qualquer vegetação no local era totalmente vedada, o que se faz apenas por 
precaução, observa-se que a supressão de vegetação em estágio avançado 
de regeneração em área urbana só seria possível nos casos em que houve 
aprovação do perímetro urbano após 22 de dezembro de 2006, mantendo-se 
no mínimo 50% da área total coberta pela vegetação.

Neste ponto, não existe de forma precisa na documentação 
encaminhada  demonstrações da data de aprovação do Plano Diretor que 
estabelece o local como zona urbana, que permitisse este Centro de Apoio 
verificar com precisão a possibilidade efetiva de aplicação deste dispositivo, 
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uma vez que os documentos onde constam a divergência sobre a aprovação 
do Plano Diretor não foram encaminhados a este Centro de apoio (Inquérito 
Civil), prejudicando a análise desta questão.

2. Da extrapolação dos limites da licença.

Em que pese a invalidação das licenças não seja objeto da ação, 
é possível alegar que o empreendedor extrapola o limite das licenças 
concedidas, o que enfraqueceria, em nosso sentir, os argumentos de que o 
empreendimento possui todas as autorizações.

É de se observar que, conforme foi mencionado na petição inicial em 
..., o ... teria encaminhado à Promotoria, cópia do Auto de Infração Ambiental 
n. ... de ... (documento a que este Centro de Apoio não teve acesso), contra 
a requerida por “danificar florestas nativas em vegetação secundária, em 
estágio médio, flora da Reserva Legal” em que “[...] o autuado reconheceu 
a ilicitude praticada e efetuou o pagamento do valor da multa e regularizou 
o licenciamento ambiental, observamos que a infração apurada, por suas 
características, resultou em danos ao meio ambiente, cuja recuperação se faz 
com o abandono da área, ocorrendo assim a regeneração natural [...]”.

Neste particular, é de se observar que o artigo 17 da Resolução 
nº 65/2008 CEMA/PR (Conselho Estadual do Meio Ambiente do Paraná), 
determina, em síntese, que as licenças/autorizações ambientais apenas 
podem ser emitidas se houver a prévia resolução do passivo ambiental relativo 
ao imóvel, proprietário ou possuidor:

“Art. 17. Nos procedimentos relativos ao licenciamento e/ou autorização, 
em qualquer de suas modalidades, o IAP: (…)

V - condicionará a emissão das licenças/autorizações à inexistência de 
passivos ambientais relativos ao imóvel, ao proprietário do imóvel ou 
ao empreendimento, atividade ou obra, tais como débitos ambientais, 
descumprimento de termos de compromisso ou ajustamento de conduta, 
descumprimento de medidas de proteção ambiental previstas em 
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licenciamento, ausência de remediação, descontaminação, recuperação 
e desativação da fonte geradora de resíduos sólidos”.

Em outras palavras, não seria possível que o empreendimento fosse 
licenciado sem a reparação integral do passivo, que se daria apenas, conforme 
estabelecido pelo próprio ..., com o abandono da área para regeneração 
natural, o que notoriamente não ocorreu.

Deste modo, há várias evidências de que o licenciamento ambiental 
foi concedido de forma ilegal e de que o empreendedor extrapola a licença já 
irregularmente concedida.

3. Considerações sobre a suposta existência de Áreas de Preservação 
Permanente.

De fato, o rol do art. 3º da Lei nº 12.651/2012 apresenta um rol 
taxativo dos espaços ambientais que podem ser considerados como áreas de 
preservação permanente ex lege.

No caso em tela, o Relatório deste Centro de Apoio não identificou a 
presença de Áreas de Preservação Permanente no local, de modo que, a partir 
dos dados de que este Centro de Apoio dispõe, este regime jurídico não se 
aplica ao local.

Neste particular, é de se observar que a mera presença de espécies 
em extinção no local não atrai, por si só, a aplicação do regime jurídico das 
Áreas de Preservação Permanente nos termos do art. 6º, inciso, IV, da Lei nº 
12.651/2012 uma vez que o caput do mesmo art. 6º prevê a necessidade de 
manifestação expressa do Poder Executivo para a caracterização do espaço 
como de preservação permanente nesses casos.

Não obstante, é importante ressaltar que a não-incidência deste 
regime jurídico não obsta a sua proteção como espaço ambiental protegido em 
virtude da existência de remanescentes do bioma Mata Atlântica, conforme já 
exaustivamente exposto no item 1.
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Cumpre ressaltar que foi elaborada apenas consulta parcial, em prazo 
exíguo, tendo em vista o seu recebimento com pouca antecedência (24 horas) 
da expiração do prazo judicial.

Ressaltamos ainda que as conclusões aqui exaradas podem se sujeitar 
a eventuais alterações quando em confronto com outros detalhes do caso 
concreto, sobretudo pela ausência de parte da documentação pertinente ao 
caso.

Curitiba, 5 de agosto de 2016.
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3. CONSULTA Nº 27/2016 
ICMS Ecológico. Importância de destinação desse recurso à manutenção de 
espaços ambientais protegidos geradores do repasse pelo Estado aos Municípios. 
Viabilidade de destinação específica do ICMS Ecológico pelo ente municipal por 
meio de lei.

EMENTA: ICMS ECOLÓGICO. IDENTIFICAÇÃO DO VALOR 
REPASSADO AO MUNICÍPIO A TÍTULO DE ICMS ECOLÓGICO 
NO EXTRATO DE CONTAS MUNICIPAIS. IMPOSSIBILIDADE. 
INFORMAÇÃO DISPONÍVEL NO SÍTIO ELETRÔNICO DO INSTITUTO 
AMBIENTAL DO PARANÁ. DESTINAÇÃO DOS RECURSOS DO 
ICMS ECOLÓGICO PARA PAGAMENTO DE CONTAS MUNICIPAIS. 
POSSIBILIDADE. IMPORTÂNCIA DE DESTINAÇÃO DO RECURSO 
À MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS AMBIENTAIS PROTEGIDOS 
GERADORES DO REPASSE DO RECURSO. VIABILIDADE DE 
DESTINAÇÃO ESPECÍFICA DO ICMS ECOLÓGICO PELO ENTE 
MUNICIPAL POR MEIO DE LEI. VIOLAÇÃO DO ART. 167, INCISO, 
IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INEXISTÊNCIA. VEDAÇÃO 
RESTRITA A TRIBUTOS PRÓPRIOS.

Trata-se de consulta encaminhada pela ...ª Promotoria de Justiça da 
comarca de ... para auxiliar a instrução da Notícia de Fato nº ..., instaurada 
naquela Promotoria com o objetivo de acompanhar as questões relativas ao 
recebimento do ICMS Ecológico pelo Município de ....

No bojo daquele procedimento, a municipalidade informou, em síntese, 
não haver discriminação sobre o ICMS Ecológico dentro do extrato do repasse 
recebido; que a destinação de todo ICMS é voltada à folha de pagamento e que 
o art. 167, IV, da Constituição da República veda a destinação de tal arrecadação 
a órgão, fundo ou despesas.
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Diante de tal informação, a ...ª Promotoria de Justiça da comarca de ... 
encaminhou a este Cetro de Apoio Operacional os seguintes questionamentos, 
que serão respondidos a seguir.

 É o relato. Passa-se à consulta.

 “1) É possível identificar o valor advindo do ICMS ecológico para o 
Município, separando-o do valor da parcela do ICMS total? De que forma pode 
ser realizado esse controle? Já que, segundo informação do Município à fl. ... 
‘o valor do ICMS ecológico não vem destacado no valor da parcela do ICMS 
repassado para os Municípios’”.

 De fato, não há identificação da parcela percebida a título de 
repasse do ICMS Ecológico no extrato das contas municipais. Conforme consta 
do Parecer nº 31/05 da Diretoria de Contas Municipais do Tribunal de Contas do 
Estado do Paraná (Processo nº ...)99, é facultativa a criação pelo ente municipal 
de uma rubrica própria para esta receita.

 No entanto, conforme recomendação do Tribunal de Contas no 
referido parecer, é adequada a criação de uma fonte de recurso própria, para 
melhor identificação. Da mesma forma, sugere o Tribunal de Contas a criação de 
uma conta bancária específica, ainda que não haja determinação legal, com o 
intuito de propiciar melhor gestão dos recursos.

 De toda sorte, independentemente de especificação no extrato 
dos depósitos, é possível verificar o valor percebido pelo município na página 
virtual do ..., a qual disponibiliza tabela100 com o valor mensal recebido por 
todos os municípios beneficiários, dentre outras informações.

 Contudo, é importante ressaltar que as informações na referida 
página não identificam qual é a origem do repasse, ou seja, de que forma 
chegou-se ao valor repassado ao município, informação que pode ser acessada 
mediante consulta específica ao órgão público ambiental estadual.

99 Cópia em anexo.

100 
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“2) É correto que a destinação do ICMS ecológico seja para custeio da 
folha de pagamento de servidores?”

A priori, a utilização dos recursos advindos do repasse estadual a 
título de “ICMS Ecológico” está sujeita à discricionariedade do administrador 
municipal.

É importante destacar em primeiro lugar que a Constituição da 
República atribui autonomia ao Município para “instituir e arrecadar os 
tributos de sua competência, bem como aplicar suas rendas, sem prejuízo da 
obrigatoriedade de prestar contas e publicar balancetes nos prazos fixados em 
lei” (art. 30, inciso III).

Além disso, o “ICMS Ecológico” não é uma modalidade tributária, 
mas sim um dos critérios de distribuição do tributo ICMS pelos Estados da 
Federação aos Municípios. Em outras palavras, o repasse do “ICMS Ecológico” 
integra o montante do ICMS repassado às municipalidades, compondo a renda 
à disposição dos entes municipais.

Deste modo, não há óbice para a utilização pelo município dos recursos 
oriundos do ICMS Ecológico para custeio da folha de pagamento dos servidores, 
desde que o faça dentro dos limites estabelecidos pelas leis municipais.

De outro vértice, não se pode deixar de observar que o “ICMS 
Ecológico”, enquanto critério ecológico de repasse de verba, apresenta-se 
igualmente como instrumento tributário de caráter extrafiscal, com funções não 
somente compensatórias de atividades municipais que visam proteger espaços 
ambientais e promover políticas de proteção do meio ambiente.

Neste particular, é importante notar que o cálculo do valor do repasse 
do ICMS inclui critérios qualitativos da preservação ambiental do espaço 
protegido. Com efeito, conforme se extrai do Decreto Estadual 3791/1996, que 
regulamenta a aplicação da Lei Complementar Estadual 59/1991, são fatores do 
cálculo tanto a qualidade da água captada, no caso dos mananciais (artigo 1º, § 
3º), quanto coeficientes e fatores de conservação de unidades de conservação, 
no caso da existência dessa modalidade de espaço territorial especialmente 
protegido (art. 3º).

Deste modo, apresenta-se como estratégico que os Municípios 
racionalizem os recursos do ICMS para aplicá-los também na manutenção e 
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incremento da proteção ambiental no espaço ambiental que originou o repasse 
da verba do “ICMS Ecológico” (manancial ou Unidade de Conservação, no caso 
dos espaços públicos), gerando um ciclo virtuoso.

De fato, conforme exposto pela organização “The Nature Conservancy”:

 “(…) é desejável que o município trabalhe com inteligência administrativa 
os recursos oriundos do ICMS-Ecológico, investindo não apenas em obras 
públicas e sociais, mas em projetos ambientais que incrementem a Gestão 
Ambiental Municipal e valorizem as áreas naturais protegidas, incluindo 
as Reservas Privadas (RPPN – Reserva Particular do Patrimônio Natural) 
e as Unidades de Conservação públicas pertencentes às três esferas, 
federal, estadual e municipal.

Essa lógica de gestão vem sendo desenvolvida em diversos municípios 
onde existe legislação estadual de ICMS Ecológico. Visto que os fatores 
qualitativos e quantitativos para o cálculo desse repasse englobam 
o percentual de áreas protegidas e o bom uso dos recursos para fins 
ambientais, tem-se o início de um círculo virtuoso tendo em vista que 
quanto melhor a qualidade da gestão ambiental municipal maior o índice 
de participação no bolo do ICMS, tornando ainda maior a quantidade de 
recursos financeiros a ser percebida pelo município. (…)101

Neste contexto, a recomendação para a aplicação deste recurso pelo 
ente municipal na preservação ambiental - privilegiando, sempre que possível, 
os espaços ambientais protegidos - encontra fundamento não só no dever 
geral de proteção ambiental, insculpido no art. 225 caput da Constituição da 
República, como também na competência municipal executiva de proteção 
ambiental e preservação dos recursos naturais trazidas pelo art. 23, incisos III, 
VI e VII, da Carta Magna.

Não se olvide ainda que a gestão ambiental está compreendida, a 
nosso aviso, na prerrogativa constitucional municipal de gerir os “interesses 
locais”, conforme previsto no art. 30, inciso I, da Constituição da República, e de 

101 http://icmsecologico.org.br/site/index.php?option=com_content&view=article&id=85&Ite-
mid=66. Disponível em 23.04.2017.
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aplicar os seus recursos de maneira autônoma, tendo em vista o já mencionado 
conteúdo do art. 30, inciso III, da Constituição da República.

Além disso, a destinação destes recursos na manutenção dos espaços 
ambientais protegidos que originam o repasse ao município harmonizar-se-ia 
com o princípio da eficiência administrativa (art. 37, caput, da Constituição da 
República), vez que favoreceria a racionalização da utilização do recurso e a 
potencialização do repasse, gerando um círculo virtuoso não só financeiro como 
também ambiental.

De toda a sorte, mesmo que o Município opte por atender outros 
interesses conforme critérios adequados de sua conveniência e oportunidade, 
é importante, em nosso entender, que se realize o acompanhamento da efetiva 
atuação dos entes municipais na fiscalização da conservação dos espaços 
ambientais protegidos que geraram o repasse.

 Deveras, a ação ou omissão da municipalidade que importe na 
diminuição ou afetação dos atributos que justificam a proteção dos referidos 
espaços ambientais protegidos podem gerar, em situações extremas, a 
suspensão da transferência da verba do ICMS Ecológico102. Tais condutas das 
municipalidades que afrontem o dever de proteção desses espaços podem ser 
aferidas por diversos meios, em especial a partir da regular atuação dos órgãos 
públicos de fiscalização ambiental integrantes do SISNAMA (Sistema Nacional 
do Meio Ambiente), além da Polícia Ambiental e do próprio Ministério Público.

“3) É vedada a destinação do ICMS ecológico a órgão, fundo ou 
despesas, com fundamento no artigo 167, IV da CF, como informado à fl. 05 
destes autos?”

Como já se demonstrou no item “2”, é salutar que o ente municipal 
utilize os recursos do ICMS Ecológico para fortalecer os espaços ambientais 
protegidos que geram o repasse, bem como para incrementar a proteção e 
gestão ambiental em âmbito local.

102  Já há, neste particular, Jurisprudência do TRF4 validando a necessidade de suspensão. Ver, 
neste sentido, AI Nº 1998.04.01.053885-1, Rel. Des. Federal Marga Inge Barth Tessler/PR.
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Neste particular, em nosso entendimento, os entes municipais podem 
editar leis que destinem parte de sua receita arrecada por meio do repasse do 
“ICMS ecológico” para esta finalidade, hipótese em que não haveria violação ao 
art. 167, inciso VI, da Constituição da República.103

Deveras, em que pese este dispositivo constitucional vede o 
redirecionamento da receita de imposto para a satisfação de finalidades 
específicas, esta proibição não atingiria, em nosso entender, o repasse estadual 
do ICMS ecológico, vez que estaria restrita aos tributos próprios.

Nesta toada, em estudo sobre o tema, João da Mata afirma que:

“Não se pode deixar de mencionar que as receitas oriundas do ICMS 
Ecológico não constituem receita própria do Município, o que faz com 
que os mesmos possam, mediante a instituição de legislação específica, 
vincular as receitas recebidas a órgão, fundo e despesa, sem que haja 
infração ao artigo 167, IV da Constituição da República.” 104

O Supremo Tribunal Federal, em outras oportunidades, decidiu sobre 
o afastamento da regra do art. 167, inciso IV, da Constituição Federal, sob este 
mesmo fundamento:

ACORDO – DÉBITO – ICMS – PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO. Inexiste 
ofensa ao inciso IV do artigo 167 da Constituição Federal, no que utilizado 
o produto da participação do município no ICMS para liquidação de 
débito. A vinculação vedada pelo Texto Constitucional está ligada a 
tributos próprios (RE 184.116, Rel. Min. Marco Aurélio, Segunda Turma, 
DJ 16.2.2001).

103  “(…) a vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou despesa, ressalvadas a repartição 
do produto da arrecadação dos impostos a que se referem os arts. 158 e 159, a destinação de re-
cursos para as ações e serviços públicos de saúde, para manutenção e desenvolvimento do ensino 
e para realização de atividades da administração tributária, como determinado, respectivamente, 
pelos arts. 198, § 2º, 212 e 37, XXII, e a prestação de garantias às operações de crédito por anteci-
pação de receita, previstas no art. 165, § 8º, bem como o disposto no § 4º deste artigo”.

104 Artigo “O Município e o ICMS Ecológico: Recursos para o Meio Ambiente.” de João da Matta. 
Disponível em: http://www.ibam.org.br/biblioteca/. Cópia anexa.
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Neste particular, o Tribunal de Contas do Paraná, no parecer nº ...105, 
que tem como origem o Município de..., entendeu pela legalidade de destinação 
específica do recurso advindo do ICMS Ecológico - no caso para proprietários 
de RPPN – visando à sua conservação, melhoramento e incrementação, desde 
que haja previsão legal.

Vejamos trecho do parecer:

“A Constituição Federal dispõe no artigo 30, inciso I, que compete ao 
município legislar sobre assuntos de interesse local. Por força desta 
autonomia a municipalidade poderá, desde que através de lei, dispor 
do recurso segundo suas necessidades prioritárias, mas sempre 
respeitando a sua finalidade que é obrigatoriamente ser revertido em 
benefícios das unidades de conservação ambiental.” (grifo no original).

É expressa, portanto, a recomendação do Tribunal de Contas do 
Estado do Paraná na destinação dos recursos do ICMS Ecológico com vistas à 
racionalização deste recurso e sua utilização pelos Municípios na sua gestão 
ambiental. Na mesma toada, por exemplo, o Tribunal de Contas do Estado 
do ..., em auditoria para verificação da gestão ambiental no município de 
..., constatou o “(…) fato de os recursos recebidos do ICMS Ecológico e da 
Compensação Financeira de Recursos Hídricos não estarem sendo direcionados 
para as ações ligadas ao meio ambiente (...)”, e sugeriu “(…) que se crie 
uma Unidade Orçamentária e uma conta específica para o FMMA, visando 
garantir que os recursos provenientes de fontes ambientais (multas, ICMS 
Ecológico, recursos de convênios, etc.) sejam definitivamente destinados ao 
desenvolvimento das ações vinculadas à Secretaria de meio ambiente”.

É importante ressaltar, neste particular, que é necessário que a lei que 
institua a necessidade do repasse seja editada pelo próprio ente municipal, 
sob pena de esbarrar na autonomia garantida a este ente federativo pelo já 

105 Cópia anexa.
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referido artigo art. 30, inciso III, da Constituição da República.106

Neste particular, o Tribunal de Contas do ..., em consulta feita pelo 
Município de... sobre a correta aplicação dos recursos do ICMS Ecológico107, 
expressamente consignou que:

“Levando-se em conta o anteriormente exposto, claro está que com o 
ICMS Ecológico o Estado de ... deu um passo significativo no sentido de 
municipalizar a política ambiental em busca de uma melhor qualidade 
de vida. Portanto, quando o consulente busca orientação sobre a correta 
aplicação dos recursos oriundos do ICMS-Ecológico destinado ao seu 
município, cumpre-nos efetuar apenas, algumas orientações uma vez 
que a aplicação dos recursos encontra-se embasada nas legislações 
citadas e também deve estar contida na legislação municipal que irá 
nortear toda política, projetos e ações do Poder Executivo nos termos do 
art. 30, I da Constituição Federal.

Dessa forma, estando a gestão ambiental compreendida nas ações 
relacionadas ao poder discricionário do gestor Público, deve tais aplicações 
estar presente nas peças orçamentárias (PPA, LDO e LO) municipais, 
bem como visar, de acordo com o caso, a manutenção e o aumento do 
recebimento dos percentuais legais.” (grifo nosso).

106 Neste particular, o Supremo Tribunal Federal, conforme aresto citado a seguir, já decidiu limi-
narmente pela inconstitucionalidade de Lei Estadual paranaense que determinava a aplicação de 
50% do repasse do ICMS Ecológico nas áreas indígenas: E M E N T A: LEI ESTADUAL QUE DETERMI-
NA QUE OS MUNICÍPIOS DEVERÃO APLICAR, DIRETAMENTE, NAS ÁREAS INDÍGENAS LOCALIZADAS 
EM SEUS RESPECTIVOS TERRITÓRIOS, PARCELA (50%) DO ICMS A ELES DISTRIBUÍDA - TRANSGRES-
SÃO À CLÁUSULA CONSTITUCIONAL DA NÃO-AFETAÇÃO DA RECEITA ORIUNDA DE IMPOSTOS (CF, 
ART. 167, IV) E AO POSTULADO DA AUTONOMIA MUNICIPAL (CF, ART. 30, III) - VEDAÇÃO CONSTI-
TUCIONAL QUE IMPEDE, RESSALVADAS AS EXCEÇÕES PREVISTAS NA PRÓPRIA CONSTITUIÇÃO, A 
VINCULAÇÃO, A ÓRGÃO, FUNDO OU DESPESA, DO PRODUTO DA ARRECADAÇÃO DE IMPOSTOS 
- INVIABILIDADE DE O ESTADO-MEMBRO IMPOR, AO MUNICÍPIO, A DESTINAÇÃO DE RECURSOS E 
RENDAS QUE A ESTE PERTENCEM POR DIREITO PRÓPRIO - INGERÊNCIA ESTADUAL INDEVIDA EM 
TEMA DE EXCLUSIVO INTERESSE DO MUNICÍPIO - DOUTRINA - PRECEDENTES - PLAUSIBILIDADE JU-
RÍDICA DO PEDIDO - CONFIGURAÇÃO DO “PERICULUM IN MORA” - MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA. 
(ADI 2355 MC, Relator(a):  Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 19/06/2002, DJe-047 
DIVULG 28-06-2007 PUBLIC 29-06-2007 DJ 29-06-2007 PP-00021 EMENT VOL-02282-01 PP-00131 
RDDT n. 144, 2007, p. 216-217)  

107 Processo nº .... Cópia anexa.
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Por fim, salienta-se que a pesquisa foi realizada por este Centro de 
Apoio Operacional às Promotorias de Justiça de Proteção ao Meio Ambiente, 
Habitação e Urbanismo, sem prejuízo de eventual complementação por outros 
Centros de Apoio, tendo em vista a interdisciplinaridade da matéria.

Segue anexa cópia da consulta sobre o tema elaborada pelo Centro de 
Apoio às Promotorias de Justiça de Proteção aos Direitos Humanos.

 É a consulta.

Curitiba, 25 de maio de 2017.
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4. CONSULTA Nº 32/2016 
Empreendimento minerário com supressão de vegetação secundária em estágio 
médio ou avançado de regeneração do Bioma Mata Atlântica. Necessidade de 
EIA/RIMA. Inteligência dos artigos 32, inciso I da Lei Federal 11.428/2006 – Lei 
da Mata Atlântica. Nulidade do licenciamento ambiental.

A Promotoria de Justiça de ... encaminhou os autos de Inquérito Civil 
nº MPPR-... através do ofício nº ..., no qual solicita auxílio para responder os 
seguintes quesitos formulados, o que levou à instauração do Procedimento 
Administrativo no âmbito deste Centro de Apoio sob o nº MPPR..:

a) informe se existe a possibilidade do IAP conceder licença a mineradora 
mediante apresentação de outro Estudo Ambiental que não o EPIA/RIMA para 
supressão de vegetação;

b) em caso negativo ao item a, informe por quais motivos não é possível 
substituir o estudo ambiental a ser apresentado pela mineradora, bem como, 
realize vistoria no local, a fim de verificar se a mineradora está causando danos 
ao meio ambiente.

É o relato.

Antes de adentrar nos questionamentos formulados, segue um relato 
do contido nos autos de Inquérito Civil para melhor elucidação do caso em 
análise.

1. Relato dos Autos

Trata-se de denúncia apresentada pela Promotoria de Justiça de ... 
à Promotoria de Justiça de ... sobre supressão ilegal de Mata Atlântica pela 
empresa mineradora ... – ME, o que resultou na instauração de Notícia de Fato, 
convertida, posteriormente, em Inquérito Civil de nº MPPR-....

Com o intuito de averiguar a situação, foi expedido ofício ao Instituto 
Ambiental do Paraná, requisitando informações sobre o local, realização de 
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estudo de impacto ambiental e licenças do empreendimento, bem como 
foi requisitado vistoria para verificar possíveis danos ambientais. A referida 
autarquia respondeu a requisição por meio do ofício ..., apresentando cópias da 
Licença de Instalação, Autorização Florestal e Relatório de Vistoria e informações 
sobre a plena regularidade das atividades desenvolvidas, inclusive o corte da 
Mata Atlântica.

 Por sua vez, o Município de ... informou que o alvará para a atividade 
foi concedido em ....

Oportunamente, o órgão ambiental informou que a empresa cumpriu 
todas as condicionantes impostas e por isso foi concedida a Licença de Instalação 
(f. ...).

Em resposta ao ofício ..., a empresa ... – ME explicitou as etapas do 
licenciamento, elencou o rol de documentos requerido pelo IAP a fim da 
concessão de licença para mineração e afirmou que o estudo ambiental 
requerido foi o Relatório Ambiental Prévio – RAP.

Houve a juntada de diversos documentos relativos ao processo de 
licenciamento pela empresa, pelo próprio órgão licenciador e pelo município de 
..., dentre eles o Parecer Técnico nº ... elaborado pela Mineropar – Minerais do 
Paraná S/A, o qual assevera que o local indicado encontra-se inserido em área 
de manancial da Região Metropolitana de....

2. Da Incidência e Aplicação da Lei 11.428/2006 ao Processo de 
Licenciamento Ambiental

A primeira necessária observação em relação ao caso em tela diz 
respeito à incidência e aplicação da Lei 11.428/2006 às licenças e autorizações 
ambientais emitidas.

Embora o protocolo do pedido de Licença Prévia para a atividade 
minerária tenha sido realizado pela referida empresa na data de ..., a concessão 
da Licença Prévia pelo Instituto Ambiental do Paraná apenas ocorreu em ..., 
ou seja mais de 5 (cinco) anos após a entrada em vigência da Lei 11.428 (Lei da 
Mata Atlântica), qual seja a data de 26/12/2006.
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Da mesma forma, o pedido de Autorização Florestal para a supressão 
de Mata Atlântica para implantação de lavra minerária foi feito através do 
protocolo sob o nº ... somente no ano de 2012, ou seja em data posterior ao 
início da vigência da Lei 11.428/2006. Neste particular, o próprio Parecer Técnico 
relacionado ao Relatório de Vistoria efetuado por técnico do IAP, emitido na 
data de ... para atender a solicitação formalizada para obtenção de mencionada 
Autorização Florestal, faz expressa referência à Lei 11.428/2006 e à indispensável 
necessidade da realização de EPIA/RIMA (Estudo Prévio de Impacto Ambiental e 
de Relatório de Impacto Ambiental para apreciação do pleito (f. ...):

“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.

Entretanto, na mesma data do referido Parecer Técnico, e apesar 
da expressa ressalva à necessidade de realização de EPIA/RIMA, o Instituto 
Ambiental do Paraná emitiu a Autorização Florestal nº ... e a Licença de Instalação 
nº... em favor da empresa ... – ME.

Veja-se que não há nem remota hipótese de configuração de direito 
adquirido na situação em análise, a uma porque que o protocolo administrativo 
de pedido de licença ambiental não gera sequer expectativa de direito em razão 
da natureza jurídica da licença ambiental, e com mais razão ainda não gera 
direito adquirido; a duas porque mesmo nas hipóteses de Licença de Instalação 
já concedida, o que também não era o caso, deveria haver a conformação da 
atividade às novas regras previstas na legislação ambiental superveniente. Sobre 
o tema, citam-se os seguintes julgados:

“ADMINISTRATIVO. MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE. PEDIDO DE 
LICENÇA DE INSTALAÇÃO DE POSTO DE REVENDA DE COMBUSTÍVEIS. 
SUPERVENIÊNCIA DE LEI (LEI Nº 6.978/95, ART. 4º, § 1º) EXIGINDO 
DISTÂNCIA MÍNIMA DE DUZENTOS METROS DE ESTABELECIMENTOS 
COMO ESCOLAS, IGREJAS E SUPERMERCADOS. ALEGADA OFENSA AOS 
ARTS. 1º, IV; 5º, XIII E XXXVI; 170, IV E V; 173, § 4º, E 182 DA CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL. Incisos XXII e XXIII do artigo 5º não prequestionados.
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Requerimento de licença que gerou mera expectativa de direito, 
insuscetível - segundo a orientação assentada na jurisprudência do 
STF --, de impedir a incidência das novas exigências instituídas por lei 
superveniente, inspiradas não no propósito de estabelecer reserva 
de mercado, como sustentado, mas na necessidade de ordenação 
física e social da ocupação do solo no perímetro urbano e de controle 
de seu uso em atividade geradora de risco, atribuição que se insere na 
legítima competência constitucional da Municipalidade. Recurso não 
conhecido.”108 (grifos nossos)

ADMINISTRATIVO - RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA 
- REGULARIZAÇÃO DE IMÓVEL URBANO - DIREITO DE PROTOCOLO - 
ALTERAÇÃO SUPERVENIENTE DA LEGISLAÇÃO - EFEITOS DE AÇÃO CIVIL 
PÚBLICA -INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO - RECURSO ORDINÁRIO 
IMPROVIDO. 1. CONTROVÉRSIA. Sobre a existência de direito adquirido 
a regime jurídico fundado em lei revogada, quando o suposto titular 
apresentara mero requerimento administrativo. 2. DIREITO ADQUIRIDO 
A REGIME JURÍDICO. O conceito de direito adquirido, instituto sediado na 
Constituição Federal (art. 5°, inciso XXXVI, CF/1988), encontra densidade 
discursiva no direito infraconstitucional, especificamente o art.6º, § 2º,  
LICC, que assim considera o direito exercitável sem limite por termo 
pré-fixo ou condição pré-estabelecida inalterável ao arbítrio de outrem. 
3. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO DIREITO ADQUIRIDO. Observado o 
critério proposto na obra de Francesco Gabba, o recorrente não tem 
direito adquirido a regime jurídico, porquanto: a) não possuía, à época 
do requerimento, todas as condições necessárias para o implemento 
do direito à regularização imobiliária, porque seu requesto demandava, 
além de outros aspectos, o placet do órgão administrativo, verdadeiro 
requisito de eficácia do direito a que almejava; b) a superveniente 
alteração legislativa esvaziou sua pretensão, antes do preenchimento dos 
requisitos plenos, necessários à aquisição do direito; c) a nova lei suprimiu 
a possibilidade de concessão de eficácia ao que pretendia o requerente, 
na medida em que impediu seu reconhecimento jurídico, o que tornou 
impossível a constituição do próprio direito. 4. EFEITOS DO “DIREITO 
DE PROTOCOLO” NO CASO CONCRETO. Nesta espécie, não há como se 
resguardar o “direito de protocolo”, ou seja, o direito à aplicação, durante 
todo o processo administrativo, do regime jurídico existente no momento 

108  (RE 235736/MG; Rel. Min. Ilmar Galvão; Julgamento: 21.3.2000; Primeira Turma; DJ 26.5.2000),,
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do protocolo da petição inicial, na forma como deseja o recorrente. 
Precedente do STF. 5. ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. A legislação 
originária, sob a qual se fundava o protocolo do recorrente, foi escoimada 
de ilegal e inconstitucional. Esses foram os fundamentos da ação civil 
pública movida pelo Ministério Público de São Paulo. A severidade dessa 
increpação foi tamanha que o Município, ora recorrido, não mais deu 
sequência ao procedimento do recorrente e, momentos depois, revogou 
os atos normativos impugnados. Recurso ordinário improvido.109

“AÇÃO DECLARATÓRIA. PRETENSÃO DE DISPENSA DE ESTUDO DE 
IMPACTO AMBIENTAL PARA EXPLORAÇÃO DE MINÉRIO (“FELDSPATO”) 
EM ÁREA AMBIENTALMENTE PROTEGIDA (BIOMA DE MATA ATLÂNTICA). 
IMPROCEDÊNCIA. EXTRAÇÃO DE MINÉRIO PERFAZ ATIVIDADE 
POTENCIALMENTE CAUSADORA DE DANOS AO MEIO AMBIENTE. 
EXIGÊNCIA DE LICENCIAMENTO (ARTIGO 2º DA LEI N° 11.428/2006). 
AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A DEGRAÇÃO AMBIENTAL. SENTENÇA 
MANTIDA.

RECURSO DESPROVIDO.

(...)

Como bem observou o Magistrado:

“ A nova ordem constitucional trouxe restrições e limitações ao direito 
de propriedade contra as quais não há direito adquirido ou fato jurídico 
perfeito. Ninguém tem direito adquirido de manter o uso irracional dos 
recursos naturais ou de se eximir de ações propositivas tendentes à 
recomposição dos ecossistemas e à melhoria das condições de vida de 
todas as espécies, animais e vegetais, sobre o planeta.

A superveniência de norma ambiental cujo fundamento é a proteção 
do meio ambiente impõe a todos a obrigação de conformar suas 
atividades com as novas regras, sob pena de responsabilização. Em 
vista de sua natureza, à norma ambiental não é oponÍvel a alegação de 
direito adquirido. Não fosse assim, seria de se considerar a existência de 
um direito adquirido à degradação do meio ambiente, o que não se pode 
aceitar, quer em face dos postulados constitucionais, quer em face da 

109  (RMS 27.641/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 
02/10/2008, DJe 14/10/2008)
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própria lógica que sempre deve nortear as construções jurídicas.110 (grifos 
nossos)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. MEIO AMBIENTE. LICENÇA DE 
INSTALAÇÃO PARA “CEMITÉRIO PARQUE”. EXIGÊNCIA PELO INSTITUTO 
AMBIENTAL DE “RIMA/EIA” - ESTUDO OU RELATÓRIO DE IMPACTO 
AMBIENTAL, COM BASE NA RESOLUÇÃO SEMA Nº 19/2004. ALEGAÇÃO 
DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. 
REGULAMENTO ESTADUAL QUE APENAS COMPLEMENTA AS NORMAS 
GERAIS FEDERAIS, ESPECIALMENTE A RESOLUÇÃO CONAMA Nº 335/2003. 
INCIDÊNCIA IMEDIATA DA NORMA AOS PROCESSOS DE LICENCIAMENTO 
AMBIENTAL EM CURSO. EMPREENDIMENTO QUE OSTENTA POTENCIAL 
IMPACTO AMBIENTAL, SENDO JUSTIFICÁVEL A EXIGÊNCIA DO “RIMA/
EIA”. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA. O Relatório de 
Impacto ao Meio Ambiente (RIMA) é apenas uma extensão do Estudo de 
Impacto Ambiental (EIA). São documentos que andam juntos, pois aquele 
especifica este, resumindo-o para torná-lo palatável aos olhos do leigo, já 
que é destinado à população em geral a fim de dar ensejo ao Princípio da 
Publicidade.111 (grifos nossos)

3. Das respostas aos quesitos

3.1) informe se existe a possibilidade do IAP conceder licença a 
mineradora mediante apresentação de outro Estudo Ambiental que não o EPIA/
RIMA para supressão de vegetação.

3.2) em caso negativo ao item a, informe por quais motivos não é 
possível substituir o estudo ambiental a ser apresentado pela mineradora.

No caso em análise, não há possibilidade do Instituto Ambiental do 
Paraná conceder licença ambiental para atividade minerária que envolva 

110  (Relator(a): Paulo Alcides; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 2ª Câmara Reservada ao Meio 
Ambiente; Data do julgamento: 26/11/2015; Data de registro: 28/11/2015)  

111 (TJPR - 5ª C.Cível - AC - 427255-7 - Apucarana -  Rel.: Rogério Ribas - Unânime -  - J. 15.09.2009)
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a  supressão de vegetação secundária em estágio médio ou avançado de 
regeneração do bioma Mata Atlântica sem a prévia realização de Estudo de 
Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental (EPIA/RIMA) em razão 
de comando expresso previsto no artigo 32, inciso I, da Lei 11.428/2006, que 
assim prescreve:

Art. 32 – a supressão de vegetação secundária em estágio avançado e 
médio de regeneração para fins de atividades minerárias somente será 
admitida:

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.” (grifos nossos)

Veja-se que o Relatório de Vistoria emitido pelo Instituto Ambiental do 
Paraná, fl. ..., atestou expressamente que a vegetação secundária existente no 
local do pretenso empreendimento se caracteriza como em estágio médio de 
regeneração: considerando a legislação ambiental vigente há amparo legal 
para o deferimento do pedido para o corte de vegetação nativa secundária 
em estágio médio de regeneração conforme inventário florestal incluso no 
processo assinado pelo Engenheiro Florestal ...Crea....

Sobre a aplicação deste dispositivo legal, já pontuamos anteriormente112:

“Trata-se de dispositivo legal que permite, se corretamente aplicado 
pelo órgão público ambiental, uma conciliação entre a necessidade de 
extração dos recursos minerais, especialmente para a construção civil, e a 
proteção da Mata Atlântica, já que o Estudo Prévio de Impacto Ambiental 
e Relatório de Impacto Ambiental (EPIA/RIMA) deve ter o condão de 

112  Lei da Mata Atlântica Comentada. 1. ed. - São Paulo: Almedina, 2014.
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analisar não somente a viabilidade ambiental do empreendimento, 
incluindo-se a questão das alternativas técnicas e locacionais, mas 
também a aferição da real existência de déficit do recurso mineral na 
região em que se pretende a sua exploração. De outro lado, ao invés de 
exigir, como compensação ambiental, a destinação de outra área com 
características equivalentes à desmatada, conforme prevê o artigo 17, 
o artigo 32 da Lei 11.428/2006 exige a recuperação de área degradada, 
coadunando-se com o dever constitucional de proteção e recuperação de 
Mata Atlântica e dificultando a diminuição de seus remanescentes.

Verifica-se, desta forma, que o...desrespeitou frontalmente uma 
obrigação legal prevista na Lei 11.428/2006 que, independentemente de 
outras inconformidades, vicia de modo absoluto o processo de licenciamento 
ambiental.

Outrossim, a substituição do EPIA/RIMA pelo RAP, posição adotada pelo 
órgão ambiental no caso dos autos em análise, além de patentemente ilegal, 
acarreta evidentes prejuízos à sociedade e ao meio ambiente, seja em razão 
das significativas diferenças formais e materiais dos referidos estudos, seja 
em razão da indevida exclusão de audiência pública, mas também em virtude 
da clara burla ao disposto no artigo 36 da Lei nº 9985/2000, que determina 
o pagamento de compensação ambiental de quantia pecuniária próxima a 0,5 
% do valor total do empreendimento prioritariamente para a regularização 
fundiária das unidades de conservação de proteção integral. Conforme se pode 
verificar no procedimento de licenciamento do empreendimento minerário, a 
não realização de EIA/RIMA também serviu para que não houvesse a destinação 
de qualquer valor para a regularização fundiária das unidades de conservação 
de proteção integral.

Importante observar que, independentemente da existência de 
expresso comando legal previsto na Lei 11.428/2006, que determina a realização 
de Estudo Prévio de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental 
para a supressão de vegetação secundária em estágio médio ou avançado 
de regeneração do bioma Mata Atlântica em casos em empreendimentos 
minerários, a exigência dessa modalidade de estudo ambiental também 
encontra suporte na Constituição da República e em outros atos normativos 
federais e estaduais. Vejamos:
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Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, 
bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, 
impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e 
preservá- lo para as presentes e futuras gerações.

§ 1º Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público:

(...)

IV - exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade 
potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, 
estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade; (…) 
(Constituição da República)

Art. 1° Os empreendimentos que se destinam à exploração de recursos 
minerais deverão, quando da apresentação do Estudo de Impacto 
Ambiental –  EIA e do Relatório do Impacto Ambiental – RIMA, submeter 
à aprovação do órgão ambiental competente, plano de recuperação de 
área degradada. (Decreto Federal 97.632/89)

Artigo 2º - Dependerá de elaboração de estudo de impacto ambiental e 
respectivo relatório de impacto ambiental - RIMA, a serem submetidos 
à aprovação do órgão estadual competente, e do IBAMA e1n caráter 
supletivo, o licenciamento de atividades modificadoras do meio ambiente, 
tais como: (…)

IX - Extração de minério, inclusive os da classe II, definidas no Código de 
Mineração; (Resolução do CONAMA n.º 01/86)

Art. 56 - Considerando o tipo, o porte e a localização, dependerá 
de elaboração de EIA/RIMA, a ser submetido à aprovação do IAP, 
excetuados os casos de competência federal, o licenciamento ambiental 
de empreendimentos, atividades ou obras considerados de significativo 
impacto ambiental, tais como: (...)

XVIII. Extração de minérios. (Resolução SEMA/PR 31/98)

Art. 58 -  Considerando o tipo, o porte e a localização, dependerá 
de elaboração de EIA/RIMA, a ser submetido à aprovação do IAP, 
excetuados os casos de competência federal, o licenciamento ambiental 
de empreendimentos, atividades ou obras considerados de significativo 
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impacto ambiental, tais como: (...)

XV. Extração de minérios. (Resolução CEMA/PR 65/2008)

O caráter de significativo potencial degradador do meio ambiente a 
justificar a exigência da realização de EPIA/RIMA tem sido reconhecido de modo 
expresso pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná113 mesmo em situações 
que não demandam a necessidade de supressão de vegetação do bioma Mata 
Atlântica:

Apelação Cível. Ação Civil Pública por dano ambiental. Extração de 
argila nas margens do rio Tibagi. Pedido inicial julgado improcedente. 
Recurso. Preliminar. Amplitude da admissibilidade recursal. 
Deliberação relativa a anulação de licença ambiental. Determinação 
de medidas reparadoras do meio ambiente. Possibilidade. Mérito. 
Estudo Prévio de Impacto Ambiental (EPIA). Atividade constante no 
rol do artigo 2º da Resolução 01/86 do CONAMA. Obrigatoriedade. 
Pedido de revogação de licença ambiental. Imprecisão terminológica. 
Confusão conceitual entre os termos revogação e anulação. Aceitação 
do pedido. Viabilidade. Reparação do dano ambiental. Anulação de 
licença ambiental. Responsabilidade objetiva. Comprovação do nexo 
causal. Conformação. Responsabilidade solidária. Responsabilidade do 
explorador, do proprietário e do poder público. Medidas reparadoras 
e indenização possível. Arbitramento por pericia judicial na execução. 
Necessidade. Condenação em honorários. Ministério Público vencedor. 
Inaplicabilidade. Apelação conhecida e provida.

1. A deliberação sobre esta apelação restringe-se ao exame do ponto 
relativo a anulação da licença ambiental, por ausência de EPIA, e 
suas conseqüências. Devido a máxima da proteção integral, tem-se 
admitido a possibilidade de instauração de medidas reparadoras do 
meio ambiente de ofício pelo magistrado (REsp 967375 / RJ). Logo, 
caso o exame do mérito penda para a anulação da licença ambiental 
por ausência de EPIA, poder-se-á, consequentemente, estabelecer-
se medidas aptas a ensejarem a recuperação do meio ambiente 

113  (TJPR - 4ª C.Cível - AC - 430164-6 - Uraí -  Rel.: Rogério Etzel - Unânime - J. 12.06.2012)
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degradado pela atividade em comento. 2. Diante do caráter protetivo 
constitucionalmente garantido, o meio ambiente deve ser amparado em 
seu grau máximo, pois é essencial à qualidade de vida e à sobrevivência 
do homem. Destarte, em situações que envolvem conflito de direitos, 
o benefício da dúvida deve prevalecer em favor do meio ambiente. É 
obrigatória a realização do Estudo Prévio de Impacto Ambiental para 
o caso de extração de argila às margens do rio Tibagi, posto que esta 
atividade enquadra-se no rol constante no artigo 2º da resolução 01/86 
do CONAMA, da qual não fora adequada e expressamente excluída 
pelas resoluções 10/90 e 237/97 do mesmo órgão, não podendo ficar 
a cargo da discricionariedade administrativa do órgão ambiental a 
determinação da necessidade de tal estudo avaliativo dos impactos 
ambientais do empreendimento. 3. Da leitura da peça ministerial extrai-
se que o intuito fora claramente de pedir a anulação da licença ambiental, 
uma vez que esta fora concedida de forma ilegal, desrespeitando os 
ditames da resolução 01/86 do CONAMA e, conseqüentemente, a Lei 
6.938/1981. A mera confusão terminológica entre os termos revogação 
e anulação não afasta a possibilidade de julgamento deste pedido. 4. 
As sentenças em ação civil pública possuem, em sua essência, caráter 
eminentemente condenatório, mandamental e executivo, podendo, 
conjuntamente a isto, declararem e constituírem ou desconstituírem 
situações. Nesse raciocínio, conclui-se que, visando garantir a proteção 
ambiental, as ações civis públicas ambientais pleiteiam a reparação 
dos danos causados ao meio ambiente. Em conseqüência, no caso 
em tela, quando da anulação da licença ambiental por ausência de 
EPIA, impõe-se mister a conseqüente reparação ambiental dos danos 
causados pela licença concedida ilegalmente. 5. A responsabilidade 
solidária ambiental advém da própria essência desta matéria, pois 
o Direito do Meio Ambiente se pauta no princípio da solidariedade, 
segundo o qual todos devem observar a lei ambiental, não omitindo 
qualquer dado que leve a um dano ambiental. Nessa senda, todos 
aqueles que de alguma forma contribuírem para a ocorrência do dano, 
ainda que indiretamente, estarão solidariamente responsáveis por eles. 
A condenação concomitante do explorador da área, do proprietário 
do imóvel e do poder público é aceita pela doutrina e jurisprudência 
pátrias. O explorador da área é responsável por causar diretamente 
o dano ambiental; o proprietário da área é responsável por permitir 
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a realização dessas atividades em sua propriedade; o Estado (IAP) é 
responsável por ter se omitido no dever de fiscalização, especialmente ao 
não exigir realização de EPIA, requisito para a instalação de atividade de 
extração mineral. 6. Defronte do dano ambiental, a adoção de medidas 
reparadoras não pode consistir meramente na paralisação da atividade, 
posto que esta, não necessariamente, será apta a restituir a situação 
ambiental anterior ao dano. Impende, também, a realização de outras 
medidas reparatórias. Ocorre que no caso em tela, porém, não houve 
grande explanação pericial no tocante as medidas a serem utilizadas 
para reparar os prejuízos ambientais. Logo, diante da minha inaptidão 
técnica para avaliar questão complexa que envolve matéria geológica e 
biológica, imperioso exigir a realização de liquidação por arbitramento. 
Estando a coletividade impedida de desfrutar dos recursos naturais 
por um tempo (médio, longo, ou indeterminado), bem como tendo 
o empreendimento gerado alterações na fauna e flora da região, a 
indenização por estes danos, impassíveis de mensuração, é devida. 7. As 
astreintes conformam- se como meio de coerção e objetivam compelir 
o devedor ao cumprimento de uma obrigação de fazer ou não fazer, 
determinada em título judicial, no prazo assinalado. 8. Em obediência 
ao princípio da simetria, não pode o Ministério Público beneficiar- se de 
honorários, quando for vencedor na ação civil pública.”

Em razão das patentes ilegalidades apontadas, a nosso aviso os 
referidos  processos de licenciamento ambiental da empresa ... – ME devem 
ser considerados  nulos não passíveis de convalidação114, sendo que os efeitos 

114  “Para Hely Lopes Meirelles, não existem atos administrativos anuláveis, pela ‘impossibilidade 
de preponderar o interesse privado sobre atos ilegais, ainda que assim o desejem as partes, por-
que a isto se opõe a exigência de legalidade administrativa. (...) Em relação à finalidade, se o ato 
foi praticado contra o interesse público ou com finalidade diversa da que decorre da lei, também 
não é possível a sua correção; (...)” .  DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 6ª.ed. 
Atlas. São Paulo, 1996. p. 202-204.
“Para a Administração o que fundamenta o ato invalidador é o dever de obediência à legalidade, o 
que implica obrigação de restaurá-la quando violada. Para o Judiciário é o exercício mesmo de sua 
função de determinar o Direito aplicável no caso concreto. (...) São nulos: a) os atos que a lei assim 
os declare; b) os atos em que é racionalmente impossível a convalidação, pois, se o mesmo conteú-
do (é dizer, o mesmo ato) fosse novamente produzido, seria reproduzida a invalidade anterior.” (in
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da anulação da licença ambiental retroagem ao tempo da edição do ato 
administrativo115.

 Paralelamente a isso e a nosso sentir, as condutas dos servidores do  
órgão público ambiental se adequam, ao menos em tese, ao tipo penal previsto 
no artigo 67 da Lei 9.605/98116 e aos tipos de improbidade administrativa 
previstos na Lei 8.429/92.

Quanto aos danos ambientais mencionados no item “b” do 
questionamento, convém lembrar que, em virtude do histórico de destruição da 
Mata Atlântica, esse bioma se encontra atualmente reduzido a aproximadamente 
7% de sua cobertura original no Brasil, o que torna patente que não somente 
centenas e milhares de espécies da flora e fauna desse bioma se encontram em 
risco de extinção, mas o próprio bioma, como um todo, lamentavelmente corre 
o risco de deixar de existir.

Destaca-se que a preservação da biodiversidade da Mata Atlântica 
exerce inúmeras funções das quais dependem a maior parcela da população 
brasileira, podendo-se citar exemplificativamente: a) o fornecimento de água 
potável oriunda dos mananciais; b) controle da estabilidade do solo, evitando 
o assoreamento dos rios, enchentes e o deslizamento de encostas e morros, 
o que poupa vidas e diversos outros prejuízos ambientais, econômicos e 
sociais; c) controle térmico, de precipitações pluviométricas mais extremas, 
de elevação do nível do mar e de outros eventos catastróficos; d) controle da 
desertificação; e) nas cidades, ajuda a diminuir o desconforto do calor, traz 
melhoria na qualidade do ar, a redução na velocidade dos ventos e na poluição 

115  “Odete Medauar destaca que os efeitos da anulação retroagem ao tempo da edição do ato 
administrativo, seja quando efetuado pela Administração Pública ou pelo Poder Judiciário, já que 
como a ilegalidade afeta o ato desde a sua origem é lógico que a declaração de nulidade deve 
atingi-lo e suprimi-lo a partir do momento em que entrou no mundo jurídico. (in Farias, Talden. 
Licenciamento Ambiental: Aspectos Teóricos e Práticos. 3ª edição. Belo Horizonte: Fórum, 2011. 
p. 170)

116  No artigo 67 deve-se apurar o cumprimento das normas de qualquer hierarquia, e não só 
as legais e regulamentares. Por isso, os atos de Conselhos (resoluções, instruções emanadas da 
Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, ou ato similares) têm incidência no procedimento 
autorizativo do Poder Público e, se não obedecidos pelo funcionário público, terão repercussão 
penal em sua conduta.”  (in Machado, Paulo Affonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro. 11ª ed. São 
Paulo: Malheiros, 2003, p. 273-274)
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sonora, o auxílio na retenção e escoamento de águas pluviais e uma melhoria 
na estética urbana; f) aspecto paisagístico e o bem-estar físico e psíquico; g) 
turismo, etc.117.

Importante considerar ainda que os danos ambientais no caso em tela 
são ainda mais graves considerando a fragmentação da cobertura florestal local, 
mesmo que em pequena extensão. Alguns dos efeitos desta fragmentação 
podem ser elencados como diminuição de número efetivo de árvores de uma 
população, perda de biodiversidade, isolamento de populações, mudanças 
nos padrões de migração e dispersão das espécies, redução do número de 
indivíduos doadores de pólen. Deve-se levar em conta também, tratar-se de 
uma intervenção danosa continuada, onde, a cada avanço da frente de lavra, 
ocasionam em efeito de borda das áreas contíguas. O efeito de borda é uma 
alteração na estrutura, na composição e/ou na abundância de espécies na parte 
marginal de um fragmento. Os efeitos são mais intensos em fragmentos quanto 
menores e mais isolados. Uma vez que os efeitos se dispersam para o interior 
em até 100 metros lineares, fragmentos muito pequenos são inteiramente 
considerados área de borda. Deve-se considerar que o microambiente numa 
borda de fragmento é diverso daquele encontrado no interior da floresta. 
Assim, espécies que estão adaptadas a determinadas condições ambientais 
sofrem com consequências como, aumento de incidência de vento, redução 
da umidade, aumento de temperaturas, maior incidência solar. Tais mudanças 
repercutem, inclusive, na fauna local.

117  Não obstante essa situação desesperadora, o bioma Mata Atlântica apresenta alto índice de 
biodiversidade da flora e da fauna e múltiplas e indispensáveis funções ambientais, das quais de-
pendem pelo menos 120 milhões de brasileiros. A Ministra do Meio Ambiente, Izabella Mônica 
Vieira Teixeira, afirmou, sobre a Mata Atlântica brasileira, que:  “(...) as projeções são de que possua 
cerca de 20.000 espécies de plantas, ou seja, entre 33% e 36% das existentes no País. Em relação à 
fauna os levantamentos indicam que a Mata Atlântica abriga 849 espécies de aves, 370 espécies de 
anfíbios, 200 espécies de répteis, 270 de mamíferos e cerca de 350 espécies de peixes. Por outro 
lado, a Mata Atlântica abriga também o maior número de espécies ameaçadas: são 185 espécies 
de vertebrados ameaçados (69,8 % do total de espécies ameaçadas no Brasil), dos quais 118 aves, 
16 anfíbios, 38 mamíferos e 13 répteis. Das 472 espécies da flora brasileira que constam da Lista 
Oficial de Espécies ameaçadas de Extinção, 276 espécies (mais de 50%) são da Mata Atlântica (…)”. 
(CAMPANILI, Maura; SCHAFFER, Wigold Bertoldo (Org.). Mata Atlântica: patrimônio nacional dos 
brasileiros. Brasília: MMA, 2010. p.10.)
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Ressalta-se que o dimensionamento dos danos ambientais no caso 
em tela será objeto de vistoria no local pela equipe técnica deste Centro de 
Apoio, com previsão de atendimento no prazo de 30 (trinta) dias.

É a consulta.

Curitiba,11 de outubro de 2016.
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5. CONSULTA Nº 42/2016 
Intervenção em Área de Preservação Permanente – APP. Edificação. Necessidade 
de recuperação. Áreas Consolidadas em APP. Lei Federal 12.651/2012. 
Possibilidades de atuação do agente ministerial no âmbito extrajudicial e judicial.

A Promotoria de Justiça da comarca de ... solicita auxílio quanto 
às medidas cabíveis em relação ao apurado no âmbito do Procedimento 
Preparatório MPPR nº...relativo a 06 (seis) imóveis com construções em Área de 
Preservação Permanente – APP no município de ....

É o relato.

1. Entendimento sobre como proceder em casos de recuperação 
em APP.

Tendo em vista a revogação da Lei Federal 4.771/65 pela Lei Federal 
12.651/2012 e a patente diminuição dos patamares de proteção ambiental 
das Áreas de Preservação Permanente, é corrente o questionamento sobre 
o posicionamento do Ministério Público quanto aos novos casos em que se 
perceba a necessidade de proteção ou recuperação desse espaço ambiental 
protegido.

Quanto aos retrocessos impostos pela Lei Federal 12.651/2012 ao 
regime de proteção das Áreas de Preservação Permanente, a Procuradoria-Geral 
da República ajuizou as Ações Diretas de Inconstitucionalidade 4902 e 4903, em 
trâmite no Supremo Tribunal Federal desde o ano de 2013118, no bojo das quais 
sustentou a inconstitucionalidade material dos seguintes dispositivos da nova 
Lei Federal: § único do art. 3º; inciso XIX do art. 3º; §§ 1º, 4º, 5º e 6º do art. 4º; 
§ 3º do art. 7º; § 2º do art. 8º; §§ 4º e 5º do art. 59; art. 60; art. 61-A; art. 61-B; 
art. 61-C; art. 62; art. 63; art. 67; e art. 78-A.

118 http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp. Acesso em 12/12/2016.
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Importante salientar que nada obstante o trâmite das referidas Ações 
Diretas de Inconstitucionalidade por aproximadamente quatro anos no Supremo 
Tribunal Federal, ainda não houve o seu julgamento, assim como inexiste 
qualquer decisão desta Suprema Corte que determine a suspensão liminar de 
dispositivo da Lei Federal 12.651/2012.

Desta forma, considerando que as leis nascem com presunção de 
constitucionalidade, e em respeito ao princípio da independência funcional 
dos agentes do Ministério Público, não se vislumbra vedação à aplicação dos 
dispositivos da Lei Federal 12.651/2012 que tratam do novo regime das Áreas 
de Preservação Permanente, ao menos até que sobrevenha decisão judicial 
que suspenda os seus efeitos ou que declare a sua inconstitucionalidade. No 
entanto, o entendimento deste Centro de Apoio alinha-se ao exposto nas 
aludidas Ações Diretas de Inconstitucionalidade 4902 e 4903 (anexas), já que 
a constituição das Áreas de Preservação Permanente assenta-se em funções 
socioambientais indispensáveis, como a de preservar os recursos hídricos, a 
paisagem, a estabilidade geológica, a preservação da biodiversidade e a garantia 
da proteção do solo e o bem-estar das populações humanas, e que claramente 
a Lei Federal 12.651/2012 estabeleceu padrões menos protetivos ao espaço 
ambiental protegido em comento, o que o coloca em risco e, portanto, viola o 
disposto no artigo 225 da Constituição da República.

Relevante destacar que a Lei Estadual 18.295/2014, que institui o 
Programa de Regularização Ambiental - PRA no Estado do Paraná, também 
possui, a nosso aviso, dispositivos legais relativos às Áreas de Preservação 
Permanente dotados de inconstitucionalidade. Com efeito, este Centro de Apoio 
recentemente representou à Procuradoria-Geral de Justiça para o ajuizamento 
de Ação Direta de Inconstitucionalidade em face da Lei Estadual 18.295/2014, 
inclusive quanto ao disposto no artigo 57 desta Lei.

Este dispositivo legal impugnado inova e largamente se distancia da 
regulamentação da Lei Federal 12.651/2012, pois cria um novo regime de áreas 
consolidadas em imóveis urbanos dotados de Áreas de Preservação Permanente 
e desvirtua completamente esse espaço ambiental protegido, seja permitindo a 
manutenção de edificações erigidas ilegalmente e isentando os causadores de 
danos ambientais da obrigação de reparar o dano, seja diminuindo a extensão 
das faixas ciliares para os cursos d’água, nascentes e olhos d’água, ou ainda 
prevendo a canalização de corpos hídricos. No que concerne ao conceito de 
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áreas consolidadas, ressalta-se que a abordagem será feita com maior ênfase no 
próximo item desta Consulta.

Diante deste panorama, a nosso aviso, abrem-se as seguintes 
possibilidades de atuação do agente do Ministério Público para os novos 
casos que se refiram à necessidade de recuperação de Áreas de Preservação 
Permanente, conforme esta ocorra no âmbito extrajudicial ou na esfera judicial.

a) âmbito extrajudicial – aplicação dos patamares mais protetivos às 
Áreas de Preservação Permanente previstos na revogada Lei Federal 4.771/65 
em sede de Termo de Ajustamento de Conduta – defesa da inconstitucionalidade 
da Lei Federal 12.651/2012.

Seja com base nos argumentos colacionados nas Ações Diretas de 
Inconstitucionalidade 4902 e 4903 (anexas) e na representação formulada 
por este Centro de Apoio à Procuradoria-Geral de Justiça para o ajuizamento 
de Ação Direta de Inconstitucionalidade em face da Lei Estadual 18.295/2014 
(anexa), seja com base na própria Lei Federal 12.651/2012, que prevê patamares 
mínimos de proteção, diante da inserção das expressões “largura mínima”, 
“raio mínimo” e “percentuais mínimos”, previstos no artigo 4º e 12, da Lei 
12.651/2012119, e considerando a autonomia da vontade do obrigado em um 
negócio jurídico bilateral e a aplicação negociada da norma jurídica120, entende-
se possível e recomendável a preferencial tentativa de celebração de Termos 
de Ajustamento de Conduta para os novos casos de recuperação de Áreas de 

119 ELLOVITCH, Mauro da Fonseca; VALERA, Carlos Alberto; Manual Novo Código Florestal. JM-
PMG Jurídico. Revista do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. pg.14. 2013.

120  Geisa de Assis Rodrigues, ao tratar da estrutura e dos princípios dos Termo de Ajustamento 
de Conduta, afirma que “a negociação permite uma administração otimizada de conflito em que 
vários aspectos, na maior parte das vezes de matriz não jurídico, podem ser contemplados para se 
encontrar a melhor solução. (...)  As marchas e contramarchas do processo de negociação ensejam, 
em muitos casos, o conhecimento efetivo da situação a ser ajustada, v.g., a condição econômica 
do obrigado, as causas que o levaram ao não cumprimento da norma, os óbices que precisa su-
perar para cumpri-la, assim como a urgência em que a adequação à lei deve ser feita, os anseios 
da comunidade que se sente lesada pela transgressão da norma etc.  (…) Na verdade, o ajuste de 
conduta, na visão de Lídia Passos, seria integrante de uma nova engenharia jurídica. Uma engenha-
ria que dedica um espaço todo especial à formulação normativa negocial, uma vez que as partes 
da conciliação ‘não se limitam a promover o desdobramento lógico-formal das normas legislativas 
e procedimentais já estabelecidos, mas o desdobram construtivamente ao normatizar situações 
específicas e inéditas.” (RODRIGUES, Geisa de Assis. Ação Civil Pública e Termo de Ajustamento de 
Conduta: Teoria e Prática. 3ª ed. Rio de janeiro: Forense, 2011, p. 114-117).
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Preservação Permanente com a utilização dos patamares protetivos previstos 
na revogada Lei Federal 4.771/65 e nas Resoluções do Conselho Nacional 
do Meio Ambiente121, sem prejuízo da inserção de cláusulas adicionais que 
proporcionem maior proteção ambiental, tais como de obrigações relativas ao 
uso e conservação do solo, limitações à utilização de agrotóxicos, proteção de 
Áreas Úmidas, dentre outras.

b) âmbito extrajudicial – aplicação dos parâmetros da Lei Federal 
12.651/2012 relativos aos novos casos de recuperação das Áreas de 
Preservação Permanente em sede de Termo de Ajustamento de Conduta – 
presunção de constitucionalidade da Lei Federal 12.651/2012 – necessidade 
de inclusão de cláusulas complementares de proteção ambiental e de cláusula 
condicional referente ao julgamento da ADI 4903. 

Embora este Centro de Apoio aponte a opção anterior como a mais 
adequada e preferencial para a proteção desse espaço ambiental, mas 
considerando que até agora não houve decisão emitida pela Suprema Corte 
para determinar a suspensão liminar de qualquer um dos dispositivos da 
Lei Federal 12.651/2012 ou a declaração de sua inconstitucionalidade, e 
tendo em vista a presunção de constitucionalidade das leis e o princípio da 
independência funcional dos agentes do Ministério Público, entende-se que é 
possível a celebração de Termos de Ajustamento de Conduta aos novos casos de 
recuperação das Áreas de Preservação Permanente com base nos parâmetros 
previstos na Lei Federal 12.651/2012, desde que haja a inserção de:

b1) cláusula expressa que preveja, na hipótese do Supremo Tribunal 
Federal declarar inconstitucionalidade de dispositivos da Lei Federal 12.651/2012 
ou interpretá-los conforme a Constituição da República de modo a determinar 
a aplicação dos parâmetros previstos na Lei Federal 4.771/65 ou parâmetros 
mais protetivos do que aqueles previstos na Lei Federal 12.651/2012 em relação 
às Áreas de Preservação Permanente, o dever de adequação da conduta do 
obrigado a estes parâmetros em um prazo previamente fixado;

b2) cláusulas que prevejam a assunção de obrigações adicionais pelo 
responsável que proporcionem maior proteção ambiental ao imóvel, tais como 
de obrigações relativas ao uso e conservação do solo, limitações e maior controle 

121 Resolução nº 302/2002 e Resolução nº 303 /2002.
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quanto à utilização de agrotóxicos, proteção de Áreas Úmidas consoante a 
Resolução Conjunta IBAMA/IAP/SEMA 05/2008, dentre outras.

c) âmbito judicial – preferencial aplicação dos patamares mais 
protetivos às Áreas de Preservação Permanente previstos na revogada Lei 
Federal 4.771/65 – arguição incidental de inconstitucionalidade da Lei Federal 
12.651/2012.

Na hipótese de impossibilidade de celebração de Termo de Ajustamento 
de Conduta nos novos casos de recuperação de Áreas de Preservação 
Permanente, respeitada a independência funcional dos agentes Ministeriais 
e as considerações expostas no item anterior, entende-se que, nos casos em 
que se constate que a Lei Federal 12.651/2012 impõe a aplicação de níveis 
menos protetivos ao referido espaço ambiental em comparação com a Lei 
Federal 4.771/65, deva-se buscar judicialmente, nos termos da Lei Federal 
7.347/85, a aplicação dos patamares mais protetivos, por meio da arguição 
incidental de inconstitucionalidade da Lei Federal 12.651/2012 e da Lei Estadual 
18.295/2014, com base nos argumentos colacionados nas Ações Diretas de 
Inconstitucionalidade 4902 e 4903 e na representação formulada por este 
Centro de Apoio à Procuradoria-Geral de Justiça para o ajuizamento de Ação 
Direta de Inconstitucionalidade em face da referida Lei Estadual122.

122 Vale registrar que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em decisão proferida na data de 
30 de maio de 2016 em sede de Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada pelo Ministério Pú-
blico Paulista em face da Lei Estadual que trata do Programa de Regularização Ambiental das pro-
priedades no Estado de São Paulo, determinou liminarmente a suspensão da referida legislação até 
o julgamento final da aludida Ação Direta: “Direta de Inconstitucionalidade. Processo nº 2100850-
72.2016.8.26.0000. Relator(a): SÉRGIO RUI. Órgão Julgador: ÓRGÃO ESPECIAL. Vistos.  Trata-se de 
ação ajuizada pelo douto Procurador Geral de Justiça do Estado de São Paulo em que postula de-
claração de inconstitucionalidade da Lei Estadual nº 15.684, de 14 de janeiro de 2015, que “dispõe 
sobre o Programa de Regularização Ambiental - PRA das propriedades e imóveis rurais, criado pela 
Lei Federal nº 12.651, de 2012, dispondo ainda sobre a aplicação da Lei Complementar Federal nº 
140, de 2011, no âmbito do Estado de São Paulo”. Sustenta que referida norma violara o princípio 
da vedação do retrocesso ambiental e invadido esfera de competência legislativa da União.  Apon-
ta, ainda, incompatibilidade vertical com a Constituição do Estado de São Paulo ante a ausência de 
participação popular na discussão da lei, o que contraria os artigos 180, incisos I e II e 191 daquele 
diploma. Reclama o deferimento de liminar para suspensão da eficácia da norma impugnada e, ao 
final, a declaração de sua inconstitucionalidade.  Na hipótese, comprovados os requisitos legais 
para concessão da medida liminar, porquanto, ao menos em sede de cognição sumária, conclui-
-se pela existência de elementos que indicam dissonância da Lei Estadual nº 15.684/2015 com os 
preceitos inscritos na Carta Bandeirante e, ainda, eventual invasão da competência normativa da 
União.  Outrossim, vislumbra-se plausibilidade da alegação do autor de que a manutenção da nor-
ma questionada no ordenamento jurídico acarretará perigo de lesão irreparável ou de difícil repa-
ração. Destarte, configurado o fumus boni iuris e o periculum in mora, defiro a liminar almejada e 
determino a suspensão da vigência e eficácia da Lei Estadual nº 15.684, de 14 de janeiro de 2015, 
até final julgamento desta ação. (…)”
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As seguintes decisões judiciais ilustram a viabilidade de arguição 
incidental de inconstitucionalidade de dispositivos legais da Lei Federal 
12.651/2012 e de Leis Estaduais Florestais ou que tratam da instituição nos 
Estados da Federação do Programa de Regularização Ambiental – PRA, em 
consonância com a citada Lei Federal:

EMENTA: INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE - 
ARTIGO 67 DA LEI Nº 12.651/2012 - NOVO CÓDIGO FLORESTAL - INCIDENTE 
DE INCONSTITUCIONALIDADE CONHECIDO - VEDAÇÃO DO PRINCÍPIO DO 
RETROCESSO SOCIAL - VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PRECAUÇÃO E DA 
PREVENÇÃO - MEIO AMBIENTE TIDO COMO DIREITO FUNDAMENTAL 
- DISPOSITIVO LEGAL QUE PREVÊ DESONERAÇÃO DO DEVER DE 
RESTAURAÇÃO DE ÁREAS DE RESERVA LEGAL - INCIDENTE QUE SE JULGA 
PROCEDENTE - INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL DECLARADA - 
QUESTÃO QUE TAMBÉM É ALVO DE QUESTIONAMENTO EM SEDE DE AÇÃO 
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PERANTE O SUPREMO TRIBUNAL 
FEDERAL (ADI Nº 4902). A previsão do art. 67 da Lei n.° 12.651/2012, 
que desonera os proprietários rurais dos deveres referentes à proteção 
das florestas e ainda convalida ilegalidades já cometidas sem qualquer 
contrapartida, constitui flagrante retrocesso social, em verdadeira 
afronta aos fins constitucionais. Deve ser declarado inconstitucional 
o art. 67 da Lei 12.651/12, ante a violação do dever geral de proteção 
ambiental previsto no art. 225, caput, da Constituição da República, das 
exigências constitucionais de reparação dos danos ambientais causados 
(art. 225, § 3°) e de restauração de processos ecológicos essenciais (art. 
225, § 1º, I); a vedação de utilização de espaço especialmente protegido 
de modo a comprometer os atributos que justificam sua proteção (art. 
225, § 1º, III); a exigência constitucional de que a propriedade atenda à 
sua função social, bem como o princípio da vedação do retrocesso em 
matéria socioambiental, ainda, aos princípios do meio ambiente como 
direito fundamental, da prevenção e da precaução. V.V.: Afigura-se 
prematuro o julgamento pelo Órgão Especial do TJMG de um incidente de 
inconstitucionalidade relativa a uma questão que se encontra sob o crivo 
decisório do STF, com o caráter de repercussão geral.123

123 TJMG - Arg Inconstitucionalidade 1.0144.11.003964-7/002, Relator(a): Des.(a) Walter Luiz , ÓR-
GÃO ESPECIAL, julgamento em 29/06/2015, publicação da súmula em 14/08/2015
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ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 67 DA LEI N. 
12.651/2012 - ISENÇÃO DA RECOMPOSIÇÃO DE ÁREA DE RESERVA 
LEGAL PARA PROPRIETÁRIOS E POSSUIDORES DE IMÓVEIS RURAIS DE 
ATÉ QUATRO MÓDULOS FISCAIS – NORMA QUE DEIXA DE OBSERVAR O 
ART. 186, I E II, ART. 225, § 1.º, I E III, § 3.º, BEM COMO O PRINCÍPIO 
CONSTITUCIONAL IMPLÍCITO DA VEDAÇÃO DE RETROCESSO EM MATÉRIA 
AMBIENTAL – PONDERAÇÃO IN CONCRETO ENTRE O DIREITO ADQUIRIDO 
À PROPRIEDADE E O DIREITO ADQUIRIDO METAINDIVIDUAL AO MEIO 
AMBIENTE PRESERVADO E EQUILIBRADO PARA A PRESENTE E ÀS FUTURAS 
GERAÇÕES – INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL RECONHECIDA – 
ARGUIÇÃO ACOLHIDA. O Poder Constituinte Originário delimitou de forma 
expressa o âmbito de abrangência da proteção ambiental, aliada ao 
desenvolvimento sustentável, garantindo, com efeito, a livre iniciativa do 
trabalho, e o direito à propriedade, mas impôs, por outro lado, a inarredável 
diretriz da preservação ambiental para a atual e as futuras gerações, 
mormente porque estamos diante de recursos naturais esgotáveis acaso 
a intervenção humana não se alie ao dever de preservação, precaução 
e prevenção em termos ambientais. No aspecto da razoabilidade na 
norma descrita no art. 67 do Código Florestal, não verifico sua harmonia 
com o plano normativo constitucional, especialmente com o princípio da 
isonomia e da dignidade humana. A isenção legal teve por parâmetro a 
dimensão da terra [módulos fiscais], e sequer considerou a destinação 
dada a esse mesmo imóvel, questão muito mais relevante sob o ponto 
de vista social. Ademais, a diferenciação abarcou somente o pequeno 
proprietário ou possuidor rural, deixando os médios proprietários 
rurais - detentores de quatro e meio ou cinco módulos rurais - de fora 
do âmbito de proteção da norma. Deveras, para o médio proprietário 
rural, excluindo-se a área de reserva legal, que poderá variar de 20% a 
80% nos termos do art. 12 da lei de regência, poderá a ele remanescer 
espaço de área inferior ao pequeno proprietário ou possuidor rural, o 
que se mostra de manifesta disparidade e desigualdade inconstitucional. 
É cogente a observância à função sócio ambiental da propriedade e da 
posse do imóvel rural, observados especialmente a área de reserva legal e 
a área de preservação permanente. Aplicabilidade: art. 225, caput o dever 
geral de proteção ambiental; art. 225, § 1.º, I, o dever de restauração de 
processos ecológicos essenciais; art. 225, § 1.º, III, a proibição de utilização 
de espaço especialmente protegido de modo a comprometer os atributos 
que justificam a sua proteção; art. 225, § 3.º, o dever de reparação ao 
dano ambiental causado. Intenção de exigir que a propriedade e a posse 
atendam à sua função social, mas também ambiental. Com efeito, tais 
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normas constitucionais não se dirigem apenas aos administrados, e à 
Administração Pública Direta e Indireta, mas também e principalmente 
ao legislador infraconstitucional, impondo-lhe mandados de otimização 
às normas constitucionais reguladoras do meio ambiente, e que observe 
o princípio da proibição do retrocesso, em questões da magnitude do 
meio ambiente, cuja problemática não é só interna, mas dos governos 
mundiais. Ponderação. No âmbito da proporcionalidade, não verifico que 
a isenção prevista no art. 67 da Lei n. 12.651/2012 se revista de adequação, 
na medida em que não contribui em nada para o fim almejado pela CF, 
qual seja, de proteção e preservação ambiental; além disso, vejo que o 
Estado se valeu do meio mais oneroso ao meio ambiente com o intuito 
de garantir o mínimo de liberdade dos proprietários e possuidores de até 
quatro módulos rurais, em claro prejuízo coletivo, violando o aspecto na 
necessidade ou exigibilidade; e, por fim, considerando a proporcionalidade 
em sentido estrito, tenho que é preferível ou vantajoso, numa visão 
valorativa, diante do caso concreto, e da relevância dos direitos em jogo, 
dizer que as desvantagens da restrição ao direito adquirido individual são 
infinitamente inferiores às vantagens de se observar o direito adquirido 
ao meio ambiente preservado e equilibrado. Demais disso, os valores 
constitucionais expressam direitos de terceira geração. Arguição de 
inconstitucionalidade reconhecida do art. 67 da Lei n. 12.651/2012.124

“(…) Afasto, igualmente, a alegação de falta de interesse superveniente 
formulada por todos os requeridos ante a inovação trazida ao Código 
Florestal pela lei 12.651/2012. Isto é assim, considerando que a alteração 
legislativa retira quase que por completo a proteção ambiental das áreas 
de proteção permanente indo de encontro com os mais caros princípios 
constitucionais em matéria ambiental. (...)

Assim é que a vedação do retrocesso impede de maneira integral a 
aplicação do artigo 62 da lei 12.651/2012. Isto porque os direitos 
fundamentais, uma vez conquistados, não podem ter diminuído sua 
abrangência, em abono ao já mencionado Princípio da Vedação ao 
Retrocesso que disciplina a matéria dos direitos fundamentais.

Longe de ser intrincada, a matéria jurídica em questão mostra-se singela 
à luz das normas fundamentais mencionadas: corolário da dignidade 
da pessoa humana, princípio basilar da República Federativa do Brasil, 
o direito à vida depende de um meio ambiente saudável. Para tanto, o 

124 ArgInc 166802/2015, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 10/03/2016, 
Publicado no DJE 17/03/2016.
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Constituinte de 1988 atribuiu a todos os Homens o dever de preservar 
a natureza em todos os seus aspectos. E não somente para o imediato 
usufruto da presente, mas também visando conferir possibilidade de 
vida digna às futuras gerações. E a inovação legislativa que ora se afasta 
vai frontalmente de encontro a tudo quanto já construído em matéria 
legislativa ambiental, traduzindo-se numa verdadeira foice a ceifar o 
direito fundamental disciplinado no artigo 225 da Carta Maior.

(...)

Por todo o exposto, declaro tal dispositivo inaplicável por reconhecer sua 
inconstitucionalidade, devendo orientar a solução da presente demanda a 
legislação que a Lei 12.651/12 teria revogado, ou seja, as Leis n. 4.771/65 
e 7.754/89 bem como as respectivas disposições regulamentares 
infralegais.

E nem se argumente sobre a impossibilidade de se analisar a 
constitucionalidade de lei em sede de ação civil pública, uma vez que, 
considerando a forma com que a questão foi posta no presente feito, 
verifica-se que é utilizada como instrumento de controle difuso-concreto 
de inconstitucionalidade, ou seja, de todo evidente que não se pretende 
um sucedâneo da ação direta de inconstitucionalidade, antes, aqui, o 
inconformismo material da legislação infraconstitucional com a Carta 
Maior não é o objeto do pedido e sim uma causa de pedir, portanto, a 
inconstitucionalidade é uma causa incidental nesta ação”.125

“(…) Não obstante, qualquer juiz poderá, diante da inconstitucionalidade 
de uma norma, deixar de aplica-la a determinada situação. Tal 
pronunciamento, por parte de um magistrado singular, terá somente 
efeito entre as partes e não será acobertado pela coisa jugada material 
(quanto à inconstitucionalidade), não afastando a lei do ordenamento 
jurídico; somente será utilizado como fundamento para o julgamento da 
procedência ou improcedência de determinada pretensão, afastando a 
aplicação da lei tida como inconstitucional.

(…) Florestal não sobrevivem a um exame acurado de sua 
constitucionalidade. Assim, inviável a aplicação dos arts. 3º, IV, 8º, 
§ 4º, e 61-A, B e C, do novo Código Florestal, no que dizem respeito às 
áreas consolidadas, à possibilidade de seu uso e à redução dos espaços 

125 Ação Civil Pública nº 0900588-47.2012.8.26.0103/SP, comarca de Caconde. Juíza Ana Rita de 
Oliveira Clemente, publicada no DJe-SP em 01/03/2013, páginas nº 1367/1371.
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de proteção nestes artigos prevista. Isso por ferirem diversos princípios 
constitucionais, quais sejam: i)isonomia (art. 5º, caput), livre concorrência 
(art. 170, IV) e moralidade pública (art. 37, caput); ii) vedação da 
proteção insuficiente (art. 5º, LV); iii) vedação ao retrocesso (princípio 
constitucional implícito); iv) proteção do núcleo essencial do direito 
fundamental (princípio constitucional implícito em nosso ordenamento, 
porém explícito em ordenamentos estrangeiros); v) máxima efetividade 
dos direitos fundamentais (art. 5º, §§ 1º e 2º; vi) reparação integral dos 
danos causados ao meio ambiente (art. 225, § 3º). Quanto à isonomia e 
moralidade públicas, friso que o novo Código não permite, àqueles que 
cumpriram regularmente a legislação ambiental, os mesmos direitos que 
contempla aos infratores de tais normas. Criou-se um inusitado prêmio 
para os infratores e um pesado fardo para os que cumpriram a lei”.126

“(…) Como fixou o STJ, no julgamento do REsp 1.240.122, Min. Herman 
Benjamin, DJe de 11/09/2012, “pressupostos internos do direito de 
propriedade no Brasil, as Áreas de Preservação Permanente e a Reserva 
Legal visam a assegurar o mínimo ecológico do imóvel, sob o manto da 
inafastável garantia constitucional dos “processos ecológicos essenciais” 
e da “diversidade biológica”. Componentes genéticos e inafastáveis, por 
se fundirem com o texto da Constituição, exteriorizam-se na forma de 
limitação administrativa, técnica jurídica de intervenção estatal, em favor 
do interesse público, nas atividades humanas, na propriedade e na ordem 
econômica, com o intuito de discipliná-Ias, organizá-Ias, circunscrevê-Ias, 
adequá-Ias, condicionálas, controlá-Ias e fiscalizá-Ias. Sem configurar 
desapossamento ou desapropriação indireta, a limitação administrativa 
opera por meio da imposição de obrigações de não fazer (non facere), de 
fazer (facere) e de suportar (pati), e caracteriza-se, normalmente, pela 
generalidade da previsão primária, interesse público, imperatividade, 
unilateraIidade e gratuidade”.

Nesse particular, valho-me, ainda, das judiciosas ponderações do eminente 
Ministro, no sentido de que "o novo Código Florestal não pode retroagir 
para atingir o ato jurídico perfeito, direitos ambientais adquiridos e a 
coisa julgada, tampouco para reduzir de tal modo e sem as necessárias 
compensações ambientais o patamar de proteção de ecossistemas frágeis 
ou espécies ameaçadas de extinção, a ponto de transgredir o limite 

126  Ação Civil Pública nº 0005664-71.2013.8.26.0417/SP, comarca de Paraguaçu Paulista. Juiz 
Pedro Luiz Fernandes Nery Rafael publicada no DJe-SP em 19 de dezembro de 2016.
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constitucional intocável e intransponível da ‘incumbência’ do Estado de 
garantir a preservação e restauração dos processos ecológicos essenciais 
(art. 225, 9 10, I).” (…)

Com esses argumentos, em controle incidental e difuso de 
constitucionalidade, como prejudicial de mérito, declaro a 
inconstitucionalidade do art. 62 da Lei nº 12.651/2012, por violação aos 
artigos 1°, inciso 111; 3°, I e 225 da Constituição da República Federativa 
do Brasil de 1988.

Por força do efeito repristinatório que advém da declaração de 
inconstitucionalidade, aplica-se à espécie a legislação anterior: Lei nº 
4.771/1965 e regulamentos administrativos subjacentes.127

Ressalta-se que o presente entendimento de sugestão de atuação do 
agente do Ministério Público na esfera judicial cede e se torna prejudicado 
quanto aos dispositivos da Lei Federal 12.651/2012 se houver decisão emitida 
pelo Supremo Tribunal Federal que os considere constitucionais.

 

2. Entendimento sobre as áreas consolidadas

A Lei Federal 12.651/2012 estabelece os conceitos de área rural 
consolidada e área urbana consolidada no seu artigo 3º:

“Art. 3o Para os efeitos desta Lei, entende-se por:

(...)

IV - área rural consolidada: área de imóvel rural com ocupação antrópica 
preexistente a 22 de julho de 2008, com edificações, benfeitorias ou 
atividades agrossilvipastoris, admitida, neste último caso, a adoção do 
regime de pousio;

(...)

XXVI - área urbana consolidada: aquela de que trata o inciso II do caput 
do art. 47 da Lei no 11.977, de 7 de julho de 2009;”

127 Ação Civil Pública nº 1588-63.2013.4.01.3802/JFMG, subseção judiciária de Uberaba. Juiz Fe-
deral Osmane Antônio dos Santos, julgamento em 24 de janeiro de 2014.
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Os referidos conceitos recebem tratamento diferenciado da Lei Federal 
12.651/2012 conforme o espaço ambiental protegido (Área de Preservação 
Permanente ou Reserva Legal) e segundo a sua localização (zona urbana ou 
rural), sendo regulados nas Seções II e III do Capítulo XIII com a denominação 
“Das Áreas Consolidadas em Áreas de Preservação Permanente” e “Das Áreas 
Consolidadas em Áreas de Reserva Legal”.

Os artigos 61-A, 61-B, 61-C, 62 e 63 da Lei Federal 12.651/2012 tratam 
das áreas consolidadas em Áreas de Preservação Permanente situadas na zona 
rural e estabelecem, em síntese, a possibilidade da continuidade das atividades 
agrossilvipastoris, de ecoturismo e de turismo rural, assim como da manutenção 
de residências e da infraestrutura associada a essas atividades, em áreas 
rurais consolidadas até 22 de julho de 2008, e a necessidade de recomposição 
apenas parcial das faixas ciliares em metragem bastante inferior ao previsto no 
próprio artigo 4º da referida Lei Federal (ou a sua completa desnecessidade), e 
modulada consoante o tipo de Área de Preservação Permanente e o tamanho 
da propriedade rural.

Salienta-se que a Lei Federal 12.651/2012 atribui tratamento apenas às 
áreas rurais consolidadas em Área de Preservação Permanente, não estendendo 
a proposição deste regime às áreas urbanas128, com exceção da regularização 
fundiária de assentamentos humanos ocupados predominantemente por 
população de baixa renda e desde que observadas as condições estabelecidas 
na Lei Federal 11.977/2009129.

De fato, ressalvado os casos desta tipologia de regularização fundiária, 
a Lei Federal 12.651/2012 expressamente determina as faixas mínimas de 
proteção ciliar aos cursos d’água e nascentes em zonas urbanas sem qualquer 
referência a hipóteses de sua flexibilização com base na noção de áreas 
consolidadas:

“Art. 4o Considera-se Área de Preservação Permanente, em zonas rurais 
ou urbanas, para os efeitos desta Lei:

128 Art. 61-A. Nas Áreas de Preservação Permanente, é autorizada, exclusivamente, a continuida-
de das atividades agrossilvipastoris, de ecoturismo e de turismo rural em áreas rurais consolidadas 
até 22 de julho de 2008.

129 XXVI - área urbana consolidada: aquela de que trata o inciso II do caput do art. 47 da Lei 
no11.977, de 7 de julho de 2009
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I - as faixas marginais de qualquer curso d’água natural perene e 
intermitente, excluídos os efêmeros, desde a borda da calha do leito 
regular, em largura mínima de: (Incluído pela Lei nº 12.727, de 2012).

a) 30 (trinta) metros, para os cursos d’água de menos de 10 (dez) metros 
de largura;

b) 50 (cinquenta) metros, para os cursos d’água que tenham de 10 (dez) a 
50 (cinquenta) metros de largura;

c) 100 (cem) metros, para os cursos d’água que tenham de 50 (cinquenta) 
a 200 (duzentos) metros de largura;

d) 200 (duzentos) metros, para os cursos d’água que tenham de 200 
(duzentos) a 600 (seiscentos) metros de largura;

e) 500 (quinhentos) metros, para os cursos d’água que tenham largura 
superior a 600 (seiscentos) metros;

II - as áreas no entorno dos lagos e lagoas naturais, em faixa com largura 
mínima de:

a) 100 (cem) metros, em zonas rurais, exceto para o corpo d’água com 
até 20 (vinte) hectares de superfície, cuja faixa marginal será de 50 
(cinquenta) metros;

b) 30 (trinta) metros, em zonas urbanas;

III - as áreas no entorno dos reservatórios d’água artificiais, na faixa 
definida na licença ambiental do empreendimento, observado o disposto 
nos §§ 1o e 2o;

III - as áreas no entorno dos reservatórios d’água artificiais, decorrentes 
de barramento ou represamento de cursos d’água naturais, na faixa 
definida na licença ambiental do empreendimento; (Incluído pela Lei nº 
12.727, de 2012).

IV - as áreas no entorno das nascentes e dos olhos d’água, qualquer que 
seja a sua situação topográfica, no raio mínimo de 50 (cinquenta) metros;

IV – as áreas no entorno das nascentes e dos olhos d’água perenes, 
qualquer que seja sua situação topográfica, no raio mínimo de 50 
(cinquenta) metros; (Redação dada pela Medida Provisória nº 571, de 
2012).

IV - as áreas no entorno das nascentes e dos olhos d’água perenes, 
qualquer que seja sua situação topográfica, no raio mínimo de 50 
(cinquenta) metros;” (grifos nossos)
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No entanto, a Lei Estadual 18.295/2014, que instituiu no âmbito do 
Estado do Paraná o Programa de Regularização Ambiental – PRA, cria outras 
formas de áreas urbanas consolidadas em Área de Preservação Permanente, 
conforme previsão do seu artigo 57:   

“Art. 57. Nas Áreas de Preservação Permanente é autorizada a manutenção 
de construções residenciais, comerciais e industriais, privadas ou públicas, 
consolidadas até 22 de julho de 2008, desde que não promovam a 
degradação ambiental ou poluição de qualquer natureza.

§ 1º Para os imóveis sem construções na APP e que não possuam 
remanescente florestal, a faixa a ser preservada será de 15m (quinze 
metros), contados da borda da calha do leito regular, independentemente 
da largura do curso d´água, em áreas privadas ou públicas, de acordo 
com a Lei Federal nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979.

§ 2º Para os imóveis com remanescente nativo florestal na APP prevalecem 
as metragens estabelecidas na Lei nº 12.651, de 2012, com o mínimo de 
30m (trinta metros), contados a partir da calha regular.

§ 3º As APP´s de áreas públicas consolidadas como de área verde de uso 
coletivo, poderão ser mantidas nessa condição desde que não promovam 
a degradação ambiental.

§ 4º As nascentes e olhos d´agua perenes em áreas não edificadas e sem 
remanescente florestal nativo deverão recuperar a vegetação num raio 
mínimo de 15m (quinze metros).

§ 5º As nascentes e olhos d´agua perenes em áreas não edificadas e com 
remanescente florestal nativo deverão manter a vegetação num raio 
mínimo de 50m (cinquenta metros).

§ 6º A canalização de corpos hídricos será autorizada pelo órgão ambiental 
estadual, em caráter excepcional, quando a canalização for necessária à 
proteção das condições ambientais do córrego, ou quando for necessária 
à proteção da vida e saúde humanas”.

No que concerne às áreas consolidadas em Reserva Legal, o artigo  
67 da Lei Federal 12.651/2012 prevê a dispensa da recomposição integral da 
Reserva Legal em propriedades rurais com área de até quatro módulos fiscais.
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Este Centro de Apoio entende que são inconstitucionais os referidos 
dispositivos da Lei Federal 12.651/2012 que tratam das áreas consolidadas em 
Áreas de Preservação Permanente situadas na zona rural e das áreas consolidadas 
em Reserva Legal, assim como que é inconstitucional o citado dispositivo da Lei 
Estadual 18.295/2014 que trata das áreas consolidadas em Área de Preservação 
Permanente situada na zona urbana.

Em relação aos artigos 3º, IV; 61-A, 61-B, 61-C, 62, 63 e 67 da Lei 
Federal 12.651/2012, há patente desvirtuamento e enfraquecimento da 
Reserva Legal e das Áreas de Preservação Permanente situadas na zona rural, 
retrocesso ambiental e frontal lesão ao direito fundamental ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado e ao artigo 225 da Constituição da República, razão 
pela qual adotamos os fundamentos apresentados pela Procuradoria-Geral da 
República na Ação Direta de Inconstitucionalidade 4902 (anexa) em trâmite 
no Supremo Tribunal Federal, que deixaremos de expor para evitar repetições 
desnecessárias.

Apenas fazemos breve referência ao artigo 67 da Lei Federal 
12.651/2012, uma vez que a sua aplicação significaria aceitar a não recomposição 
de milhões de hectares de vegetação em Reserva Legal situada no bioma Mata 
Atlântica, ressaltando-se que no Estado do Paraná as propriedades rurais com 
área de até quatro módulos fiscais chega a proporção de aproximadamente 
oitenta e cinco por cento. Importante perceber, ainda, que o dispositivo legal 
em referência permite a instituição da Reserva Legal de 1% ou 0,5% da extensão 
da propriedade com remanescente florestal, o que não se distancia muito da 
situação de ausência absoluta de remanescente.

No que tange ao disposto no artigo 57 da Lei Estadual 18.295/2014, 
entendemos que inova e largamente se distancia da regulamentação da Lei 
Federal 12.651/2012, pois cria um novo regime de áreas consolidadas em 
imóveis urbanos dotados de Áreas de Preservação Permanente e desvirtua 
completamente esse espaço ambiental protegido, seja permitindo a 
manutenção de edificações erigidas ilegalmente e isentando os causadores de 
danos ambientais da obrigação de reparar o dano, seja diminuindo a extensão 
das faixas ciliares para os cursos d’água, nascentes e olhos d’água, ou ainda 
prevendo a canalização de corpos hídricos.
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O artigo 57 da Lei Estadual 18.295/2014 reduz a necessidade de 
restauração e proteção das Áreas de Preservação Permanente nos entornos de 
cursos d’água situados em zona urbana, em absoluta contrariedade ao padrão 
estabelecido na normativa geral federal, de 500, 200, 100, 50 e 30 metros 
para apenas 15 metros nos casos de Área de Preservação Permanente sem 
remanescente florestal, assim como promove a mesma redução em relação às 
nascentes sem remanescente florestal de 50 metros para apenas 15 metros.

Tampouco é constitucional, legítimo ou tecnicamente adequado o 
critério adotado pelo referido dispositivo, qual seja, o da existência ou não 
edificações dentro da faixa de Área de Preservação Permanente. Tal não faz 
sentido, primeiramente, porque estas são, por natureza, áreas non aedificandi, 
havendo a presunção, portanto, da ilicitude de qualquer construção ali 
presente. Ainda, estar-se-ia, na prática, premiando justamente os infratores 
ambientais e a irregularidade, vez que nem sequer menciona o diploma estadual 
a necessidade de verificação da existência de autorizações e/ou licenças 
ambientais e urbanísticas para construir. Por fim, o caráter excessivamente 
genérico da expressão “desde que não promovam a degradação ambiental ou 
poluição de qualquer natureza” obstaculiza sua fiel aplicação prática e dá azo ao 
desvirtuamento das funções socioambientais da propriedade.

O dispositivo em referência também contraria a Lei Federal 12.651/2012, 
e portanto extrapola em sua competência concorrente suplementar, ao 
restringir à exigência de recomposição das faixas ciliares dos corpos hídricos aos 
remanescentes florestais, já que a aludida legislação federal equipara em grau 
de importância as florestas e as demais formas de vegetação e indica o termo 
mais abrangente “vegetação” para as faixas ciliares de Áreas de Preservação 
Permanente:

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. (…)

Art. 3o (…)

II - Área de Preservação Permanente - APP: área protegida, coberta ou não 
por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos 
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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; (...)” (grifos nossos)

Deve-se lembrar que as Áreas de Preservação Permanente, como o 
próprio nome indica, são indispensáveis para um meio ambiente ecologicamente 
equilibrado, pois têm 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” 
(artigo 3o., II, da Lei Federal 12.651/2012).

Tanto assim, que a Constituição do Estado do Paraná foi assertiva ao 
vedar, em seu art. 207 §1o, XIII e XIX, qualquer espécie de exploração em Áreas 
de Preservação Permanente, além de determinar sua especial proteção no caso 
dos centros urbanos, onde especialmente são essenciais:

Art. 207.Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, 
bem de uso comum e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao 
Estado, aos Municípios e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-
lo para as gerações presente e futuras, garantindo-se a proteção dos 
ecossistemas e o uso racional dos recursos ambientais.

§ 1o.Cabe ao Poder Público, na forma da lei, para assegurar a efetividade 
deste direito:

(...)

XIII - autorizar a exploração dos remanescentes de florestas nativas do 
Estado somente através de técnicas de manejo, excetuadas as áreas de 
preservação permanente;

(...)

XIX - declarar, como área de preservação permanente, o remanescente 
das matas ciliares dos mananciais de bacias hidrográficas que abasteçam 
os centros urbanos. (...)” (grifos nossos)
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É patente que o propósito do artigo 57 da Lei Estadual 18.295/2014 foi 
o de perpetuar as irregularidades e danos ambientais existentes às margens dos 
cursos d’água e nascentes, diminuir os padrões nacionais de suas faixas ciliares 
e desvirtuar a essência das Áreas de Preservação Permanente situadas em zonas 
urbanas no Estado do Paraná, além de facilitar canalizações de corpos hídricos 
como mais uma intervenção gravosa e contrária a qualquer preservação, 
conservação e recuperação desse espaço ambiental protegido, tudo sem 
qualquer correspondente previsão na Lei Geral.

Desta forma, resta claro que o referido dispositivo legal ofende o 
princípio da vedação ao retrocesso ambiental e usurpa a competência legislativa 
da União em matéria ambiental, além de se chocar frontalmente com o artigo 
207, § 1º, XIII e XIX da Constituição paranaense.

Frente ao exposto, a nosso aviso, de maneira semelhante ao disposto 
no item anterior, abrem-se as seguintes possibilidades de atuação do agente do 
Ministério Público para os casos de invocação pelos proprietários/possuidores 
de áreas consolidadas em Áreas de Preservação Permanente ou em Reserva 
Legal até a data de 22 de julho de 2008, conforme os dispositivos legais ora 
mencionados da Lei Federal 12.651/2012 e Lei Estadual 18.295/2014:

a) âmbito extrajudicial – previsão de recuperação integral das Áreas 
de Preservação Permanente sem diminuição de faixa protetiva e das Reservas 
Legais – adoção de posicionamento contrário à possibilidade de perpetuação de 
áreas consolidadas - remoção das atividades agrossilvipastoris, de ecoturismo 
e de turismo rural, assim como das residências e da infraestrutura associada 
a essas atividades – remoção de edificações erigidas ilegalmente em zona 
urbana - Termo de Ajustamento de Conduta – defesa da inconstitucionalidade 
da Lei Federal 12.651/2012 e da Lei Estadual 18.295/2014.

Novamente com esteio nos argumentos colacionados nas Ações Diretas 
de Inconstitucionalidade 4902 e 4903 (anexas) e na representação formulada 
por este Centro de Apoio à Procuradoria-Geral de Justiça para o ajuizamento 
de Ação Direta de Inconstitucionalidade em face da Lei Estadual 18.295/2014, 



225
V. 7: RESÍDUOS SÓLIDOS E FLORA

e ainda  com base na própria Lei Federal 12.651/2012, que prevê patamares 
mínimos de proteção, diante da inserção das expressões “largura mínima”, 
“raio mínimo” e “percentuais mínimos”, previstos no artigo 4º e 12, da Lei 
12.651/2012130, e considerando a autonomia da vontade do obrigado em um 
negócio jurídico bilateral e a aplicação negociada da norma jurídica131, entende-
se possível e recomendável a preferencial tentativa de celebração de Termos de 
Ajustamento de Conduta para os casos de invocação de áreas consolidadas em 
Áreas de Preservação Permanente ou em Reserva Legal até a data de 22 de julho 
de 2008 pelos proprietários/possuidores, com a previsão de:

a1) recuperação integral das Áreas de Preservação Permanente sem 
diminuição de faixa protetiva, incluindo-se a fixação de prazo para a remoção das 
atividades agrossilvipastoris, de ecoturismo e de turismo rural e de eventuais 
residências e da infraestrutura associada a essas atividades e existentes nessas 
faixas no caso de zona rural, e para a remoção de edificações erigidas ilegalmente 
em zona urbana.

a2) a regularização das Reservas Legais nos termos do artigo 66 da Lei 
Federal 12.651/2012, mesmo para os imóveis rurais com área de até quatro 
módulos fiscais;

b) âmbito extrajudicial – aplicação dos artigos  3º, IV; 61-A, 61-B, 
61-C, 62, 63 e 67 da Lei Federal 12.651/2012 e do artigo 57 da Lei Estadual 

130 ELLOVITCH, Mauro da Fonseca; VALERA, Carlos Alberto; Manual Novo Código Florestal. JM-
PMG Jurídico. Revista do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. pg.14. 2013.

131  Geisa de Assis Rodrigues, ao tratar da estrutura e dos princípios dos Termo de Ajustamento 
de Conduta, afirma que “a negociação permite uma administração otimizada de conflito em que 
vários aspectos, na maior parte das vezes de matriz não jurídico, podem ser contemplados para se 
encontrar a melhor solução. (...)  As marchas e contramarchas do processo de negociação ensejam, 
em muitos casos, o conhecimento efetivo da situação a ser ajustada, v.g., a condição econômica 
do obrigado, as causas que o levaram ao não cumprimento da norma, os óbices que precisa su-
perar para cumpri-la, assim como a urgência em que a adequação à lei deve ser feita, os anseios 
da comunidade que se sente lesada pela transgressão da norma etc.  (…) Na verdade, o ajuste de 
conduta, na visão de Lídia Passos, seria integrante de uma nova engenharia jurídica. Uma engenha-
ria que dedica um espaço todo especial à formulação normativa negocial, uma vez que as partes 
da conciliação ‘não se limitam a promover o desdobramento lógico-formal das normas legislativas 
e procedimentais já estabelecidos, mas o desdobram construtivamente ao normatizar situações 
específicas e inéditas.” (RODRIGUES, Geisa de Assis. Ação Civil Pública e Termo de Ajustamento de 
Conduta: Teoria e Prática. 3ª ed. Rio de janeiro: Forense, 2011, p. 114-117).
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18.295/2014 quanto às invocações de área consolidada em Áreas de 
Preservação Permanente e Reserva Legal – presunção de constitucionalidade 
dos referidos dispositivos legais – Termo de Ajustamento de Conduta  - 
necessidade de inclusão de cláusula condicional referente ao julgamento pelo 
Supremo Tribunal Federal das ADIs que discutem os referidos dispositivos 
e de eventual declaração de inconstitucionalidade do citado dispositivo da 
Lei Estadual pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim como de 
cláusulas que prevejam a recomposição parcial das faixas ciliares, obrigações 
complementares de proteção ambiental e de compensação pela utilização dos 
referidos espaços ambientais protegidos.

Não é demais reafirmar que, mesmo este Centro de Apoio entendendo 
que a opção mais adequada e preferencial para a proteção das áreas de Reserva 
Legal e das Áreas de Preservação Permanente seja a recuperação integral 
desses espaços, ressalva-se novamente a inexistência de suspensão liminar 
de qualquer um dos dispositivos da Lei Federal 12.651/2012 e da Lei Estadual 
18.295/2014 ou a declaração de sua inconstitucionalidade, de modo que, em 
face à presunção de constitucionalidade das leis e o princípio da independência 
funcional dos agentes do Ministério Público, é possível a celebração de Termos 
de Ajustamento de Conduta aos casos que invoquem áreas consolidadas em 
Áreas de Preservação Permanente e em Reserva Legal com base nos parâmetros 
previstos nas aludidas leis, desde que:

b1) previamente haja a demonstração de que não há indicação de 
processos erosivos ou risco de inundações e que o imóvel não integra bacia 
hidrográfica considerada crítica ou vulnerável, conforme interpretação do artigo 
61-A, parágrafos 14o. e 17o.;

b2) haja a inserção de cláusula expressa que preveja, na hipótese 
do Supremo Tribunal Federal declarar inconstitucionalidade dos referidos 
dispositivos da Lei Federal 12.651/2012 ou interpretá-los conforme a 
Constituição da República, e na hipótese de ajuizamento de Ação Direta de 
Inconstitucionalidade em face do artigo 57 da Lei Estadual 18.295/2014 e 
a declaração de sua inconstitucionalidade pelo Tribunal de Justiça do Estado 
do Paraná, que deverá haver recuperação integral das Áreas de Preservação 
Permanente sem diminuição de faixa protetiva, incluindo-se a remoção das 
atividades agrossilvipastoris, de ecoturismo e de turismo rural e de eventuais 
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residências e da infraestrutura associada a essas atividades e existentes nessas 
faixas no caso de zona rural, e a remoção de edificações erigidas ilegalmente em 
zona urbana em um prazo previamente fixado; e que deverá haver a regularização 
das Reservas Legais nos termos do artigo 66 da Lei Federal 12.651/2012, mesmo 
para os imóveis rurais com área de até quatro módulos fiscais.

b3) haja a inserção de cláusulas que prevejam a assunção das obrigações 
previstas nos artigos 61-A, 61-B, 61-C e 62 da Lei Federal 12.651/2012 para a 
recomposição das faixas ciliares nas metragens indicadas e para a vedação da 
conversão de novas áreas para uso alternativo do solo, assim como obrigações 
adicionais pelo responsável que proporcionem maior proteção ambiental ao 
imóvel, tais como de obrigações relativas ao uso e conservação do solo e águas 
e de mitigação de eventuais impactos, e de boas práticas agronômicas, dentre 
elas limitações e maior controle quanto à utilização de agrotóxicos, consoante 
própria previsão dos artigos 61-A, parágrafos 9o., 10o. e 11o., além da previsão da 
proteção de Áreas Úmidas, se houver, consoante a Resolução Conjunta IBAMA/
IAP/SEMA 05/2008, dentre outras.

b4) no caso de área consolidada em Área de Preservação Permanente 
urbana, a inserção de cláusula que preveja a vedação da prática de qualquer 
degradação ambiental ou poluição, nos termos do artigo 57, caput, da Lei 
Estadual 18.295/2014.

b5) a inserção de cláusula que preveja compensações/indenizações 
pelo tempo de utilização indevida, ainda que autorizada legalmente, de Áreas 
de Preservação Permanente e de Reserva Legal, sob os fundamentos do 
princípio do poluidor-pagador e do comando constitucional que determina a 
reparação integral do dano ambiental, com a expressa ressalva que a fixação 
de compensação/indenização não importa na concessão de direito adquirido à 
utilização dos referidos espaços ambientais protegidos.

Nada obstante a presunção de cumulatividade das obrigações de 
reconstituição do bem ambiental lesado com as obrigações de compensação/
indenização do dano ambiental no âmbito de aplicação do princípio da 
recuperação integral do dano132, mas considerando o pressuposto de aplicação 

132 GAIO, Alexandre. A Presunção do Dever de Cumulação das Obrigações de Reconstituição do 
Bem Lesado e de Indenização ou Compensação Ecológica no Dano Ambiental. pg. 5.
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dos referidos dispositivos legais e, por consequência, da aceitação da ocupação 
parcial de Áreas de Preservação Permanente e de Reserva Legal nas hipóteses 
ora descritas (áreas consolidadas até 22 de julho de 2008) e da impossibilidade 
(nesta opção) de se buscar o total retorno ao status quo ante, deve-se buscar 
a compensação ambiental por equivalente ecológico, em que o objetivo é a 
recuperação da capacidade funcional do ecossistema lesado.

Morato Leite aborda o tema e afirma que:

“A melhor forma de reparação, isto é, a ideal, é sempre a recuperação 
ou recomposição do bem ambiental, ao lado da cessação das atividades 
nocivas. Assim, parece imperioso que se busquem, primeiramente, todos 
os meios possíveis para restauração do bem ambiental, como forma de 
ressarcimento ao meio ambiente coletivo. O fato se encontra de acordo 
com os ditames da legislação brasileira. (…)

Não sendo possível a reparação natural, como instrumento subsidiário de 
reparação, deve-se cogitar da utilização da compensação ecológica. Assim 
sendo, sempre que não foi possível reabilitar o bem ambiental lesado, 
deve-se proceder a sua substituição por outro funcionalmente equivalente 
ou aplicar a sanção monetária com o mesmo fim de substituição. (…) A 
indenização pecuniária traz como ponto positivo a certeza de sanção civil 
e uma função compensatória do dano ambiental.133

Ressalta-se que, no âmbito desta opção de atuação do agente do 
Ministério Público, caberá ao proprietário rural indicar a existência de áreas 
consolidadas no seu imóvel, conforme dispõe o artigo 5º do Decreto Federal 
7.830/2012134, que dispõe sobre o Sistema de Cadastro Ambiental Rural – SICAR, 

133 Leite, José Rubens Morato. Dano Ambiental: do individual ao coletivo extrapatrimonial. 2ª ed. 
- São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003, p. 211/212.

134 Art.5o O Cadastro Ambiental Rural - CAR deverá contemplar os dados do proprietário, possui-
dor rural ou responsável direto pelo imóvel rural, a respectiva planta georreferenciada do períme-
tro do imóvel, das áreas de interesse social e das áreas de utilidade pública, com a informação da 
localização dos remanescentes de vegetação nativa, das Áreas de Preservação Permanente, das 
Áreas de Uso Restrito, das áreas consolidadas e da localização das Reservas Legais.
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sobre o Cadastro Ambiental Rural – CAR e sobre as normas de caráter geral 
aos Programas de Regularização Ambiental. Já na hipótese de haver pendências 
ou inconsistências detectadas nas informações declaradas ou nos documentos 
apresentados, será de responsabilidade dos órgãos integrantes do SISNAMA 
notificar o proprietário do imóvel para que preste as devidas correções135.

c) âmbito judicial – preferencial exigência de recuperação integral 
das Áreas de Preservação Permanente sem diminuição de faixa protetiva e 
das Reservas Legais – adoção de posicionamento contrário à possibilidade de 
perpetuação de áreas consolidadas - remoção das atividades agrossilvipastoris, 
de ecoturismo e de turismo rural, assim como das residências e da infraestrutura 
associada a essas atividades – remoção de edificações erigidas ilegalmente 
em zona urbana – arguição incidental de inconstitucionalidade da Lei Federal 
12.651/2012 e da Lei Estadual 18.295/2014.

Na hipótese de impossibilidade de celebração de Termo de Ajustamento 
de Conduta com o objetivo de recuperação integral das Áreas de Preservação 
Permanente (sem diminuição de faixa protetiva) e das Reservas Legais, respeitada 
a independência funcional dos agentes Ministeriais e as considerações expostas 
no item anterior, entende-se que, nos casos de invocação dos artigos 3º, IV; 61-A, 
61-B, 61-C, 62, 63 e 67 da Lei Federal 12.651/2012 e do artigo 57 da Lei Estadual 
18.295/2015 para sustentar a continuidade de utilização de áreas consolidadas, 
deva-se buscar judicialmente, nos termos da Lei Federal 7.347/85, a garantia 
de proteção integral das Áreas de Preservação Permanente e das Reservas 
Legais, por meio da arguição incidental de inconstitucionalidade dos referidos 
dispositivos legais, com base nos argumentos colacionados nas Ações Diretas 
de Inconstitucionalidade 4902 e 4903 e na representação formulada por este 
Centro de Apoio à Procuradoria-Geral de Justiça para o ajuizamento de Ação 

135 Art.7oCaso detectadas pendências ou inconsistências nas informações declaradas e nos do-
cumentos apresentados no CAR, o órgão responsável deverá notificar o requerente, de uma única 
vez, para que preste informações complementares ou promova a correção e adequação das infor-
mações prestadas.
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Direta de Inconstitucionalidade em face da referida Lei Estadual136.

Ressalta-se que o presente entendimento de sugestão de atuação do 
agente do Ministério Público na esfera judicial cede e se torna prejudicado 
quanto aos citados dispositivos legais se houver decisão emitida pelo Supremo 
Tribunal Federal (no caso da Lei Federal 12.651/2012), ou se houver decisão 
emitida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (no caso da Lei Estadual 
18.295/2014), que os considere constitucionais.

3. Com o desiderato de auxiliar a Promotoria de Justiça quanto às 
medidas extrajudiciais ou judiciais a serem adotadas frente aos casos concretos 
de ocupação e edificação de Áreas de Preservação Permanente urbanas na 
municipalidade de ..., conforme as possibilidades de atuação expostas nos itens 
anteriores, e considerando que já houve levantamento de informações junto ao 
Instituto Ambiental do Paraná e à Secretaria Municipal de Agricultura e Meio 

136 Vale registrar que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em decisão proferida na data de 
30 de maio de 2016 em sede de Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada pelo Ministério Pú-
blico Paulista em face da Lei Estadual que trata do Programa de Regularização Ambiental das pro-
priedades no Estado de São Paulo, determinou liminarmente a suspensão da referida legislação até 
o julgamento final da aludida Ação Direta: “Direta de Inconstitucionalidade. Processo nº 2100850-
72.2016.8.26.0000. Relator(a): SÉRGIO RUI. Órgão Julgador: ÓRGÃO ESPECIAL. Vistos.  Trata-se de 
ação ajuizada pelo douto Procurador Geral de Justiça do Estado de São Paulo em que postula de-
claração de inconstitucionalidade da Lei Estadual nº 15.684, de 14 de janeiro de 2015, que “dispõe 
sobre o Programa de Regularização Ambiental - PRA das propriedades e imóveis rurais, criado pela 
Lei Federal nº 12.651, de 2012, dispondo ainda sobre a aplicação da Lei Complementar Federal nº 
140, de 2011, no âmbito do Estado de São Paulo”. Sustenta que referida norma violara o princípio 
da vedação do retrocesso ambiental e invadido esfera de competência legislativa da União.  Apon-
ta, ainda, incompatibilidade vertical com a Constituição do Estado de São Paulo ante a ausência de 
participação popular na discussão da lei, o que contraria os artigos 180, incisos I e II e 191 daquele 
diploma. Reclama o deferimento de liminar para suspensão da eficácia da norma impugnada e, ao 
final, a declaração de sua inconstitucionalidade.  Na hipótese, comprovados os requisitos legais 
para concessão da medida liminar, porquanto, ao menos em sede de cognição sumária, conclui-
-se pela existência de elementos que indicam dissonância da Lei Estadual nº 15.684/2015 com os 
preceitos inscritos na Carta Bandeirante e, ainda, eventual invasão da competência normativa da 
União.  Outrossim, vislumbra-se plausibilidade da alegação do autor de que a manutenção da nor-
ma questionada no ordenamento jurídico acarretará perigo de lesão irreparável ou de difícil repa-
ração. Destarte, configurado o fumus boni iuris e o periculum in mora, defiro a liminar almejada e 
determino a suspensão da vigência e eficácia da Lei Estadual nº 15.684, de 14 de janeiro de 2015, 
até final julgamento desta ação. (…)”
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Ambiente de ..., apresenta-se em anexo Informação Técnica que trata somente 
da verificação por meio da comparação cronológica das imagens de satélite 
oriundas do programa “Google Earth” no que tange à existência de ocupação ou 
edificação nos imóveis noticiados.

É a consulta.

Curitiba, 15 de fevereiro de 2017.
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6. CONSULTA Nº 48/2016 
Termos de Ajustamento de Conduta firmado sob a égide da Lei Federal 
4.771/1965 (antigo Código Florestal) para restauração e manutenção da 
Reserva Legal e/ou da Área de Preservação Permanente – APP. Título Executivo 
Extrajudicial. Ato Jurídico Perfeito. Análise de sua validade frente a Lei Federal 
12.651/2012. Imprescritibilidade.

A Promotoria de Justiça da comarca de... encaminhou os autos de 
Procedimento Administrativo nº MPPR-..., através do ofício nº ... para análise 
de como proceder com os Termos de Ajustamento de Conduta – TAC que foram 
firmados na égide do Código Florestal 4.771/1965, no que concerne a validade 
do conteúdo pelo advento do “novo” Código Florestal, bem como a possibilidade 
de prescrição dos TACs por terem sido firmados nos anos de 2007 e 2008.

É o relato. Passa-se a analisar os questionamentos.

Primeiramente, deve-se ter como pressuposto que o Termo de 
Ajustamento de Conduta é título executivo extrajudicial e configura ato jurídico 
perfeito137, razão pela qual não é possível, em regra, a sua revisão perante o 
advento de nova lei. Exatamente quanto ao tema, ressalta-se a previsão expressa 
da Constituição da República, em seu artigo 5º, inciso XXXVI, de que “a lei não 
prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada.”

Dessa forma, os Termos de Ajustamento de Conduta firmados por 
qualquer ente legitimado, dentre eles o Ministério Público, com o escopo 
de restauração e manutenção de Reserva Legal e/ou Áreas de Preservação 
Permanente pelos proprietários e responsáveis sob a vigência da Lei Federal 
4.771/65, ou seja anteriores à edição da Lei Federal 12.651/2012, configuram 
ato jurídico perfeito, e, portanto, não podem ser atingidos por determinações 
legais posteriores, sob pena de afrontar a Constituição da República.

137 O ato jurídico perfeito é regulado pelo § 1º, do artigo 6º, da Lei de Introdução às Normas do 
Direito Brasileiro (Decreto-Lei nº 4.657/1942) como sendo “ato já consumado segundo a lei vigente 
ao tempo em que se efetuou”.
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Sobre o tema, colaciona-se o entendimento esposado pelos Tribunais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. 
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER AJUIZADA PELO MINISTÉRIO 
PÚBLICO. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC FIRMADO 
NO ANO DE 2000, PARA A REGULARIZAÇÃO DE PENDÊNCIA ATINENTE 
À ÁREA DE RESERVA LEGAL EM IMÓVEL RURAL. DESCUMPRIMENTO. 
AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O ÓRGÃO AMBIENTAL DEFERIU O 
PEDIDO ADMINISTRATIVO DE REGULARIZAÇÃO DA ÁREA MEDIANTE 
COMPENSAÇÃO. PRETENSÃO, ADEMAIS, DE EXTINGUIR OU SUSPENDER 
A EXECUÇÃO COM BASE NAS DISPOSIÇÕES DO NOVO CÓDIGO FLORESTAL. 
DESCABIMENTO. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA QUE REVESTE 
EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL, NOS TERMOS DO ART. 5º, 
§ 6º, DA LEI Nº 7.347/85 (AÇÃO CIVIL PÚBLICA).OBRIGAÇÃO CONSTITUÍDA 
SOB A ÉGIDE DA LEGISLAÇÃO ANTERIOR. ATO JURÍDICO PERFEITO. 
INTELIGÊNCIA DO ART. 5º, XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, E DO ART. 
6º DO DECRETO-LEI Nº 4.657/1942 (LEI DE INTRODUÇÃO ÀS NORMAS 
DO DIREITO BRASILEIRO).IRRETROATIVIDADE DA LEI NOVA. MÁXIMA 
PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE. PRECEDENTES DO STJ. EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Embora a compensação com mata nativa constitua meio lícito para a 
regularização de área de Reserva Legal, a implantação desse mecanismo 
depende da validação, caso a caso, do órgão ambiental competente.

2. A eficácia executiva do Termo de Ajustamento de Conduta tem lastro 
no microssistema legal da Ação Civil Pública (art. 5º, § 6º), de forma 
que o inadimplemento da obrigação assumida é causa suficiente para o 
ajuizamento da execução correspondente.

3. O ingresso de nova lei no ordenamento jurídico deve respeitar o ato 
jurídico perfeito, consoante asseguram o art. 5º, XXXVI, da Constituição 
Federal, e o art. 6º do Decreto-lei nº 4.657/1942 (Lei de Introdução às 
Normas do Direito Brasileiro).

4. O Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou no sentido de rechaçar a 
existência de uma anistia ampla e irrestrita, afirmando o entendimento de 
que o novo Código Florestal não pode retroagir para atingir o ato jurídico 
perfeito, direitos ambientais adquiridos e a coisa julgada, tampouco para 
reduzir a proteção aos ecossistemas.

5. Com esse entendimento, a Col. Corte Superior “faz valer, no campo 
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ambiental-urbanístico, a norma mais rigorosa vigente à época dos fatos, 
e não a contemporânea ao julgamento da causa, menos protetora da 
Natureza: O “direito material aplicável à espécie é o então vigente à época 
dos fatos”.138 (grifo nosso)

 Em adição a isso, importante perceber que, no âmbito do Termo de 
Ajustamento de Conduta em matéria ambiental, somente poderá ser acordada 
a forma pela qual o direito material será exercido, não havendo possibilidade 
do órgão tomador do referido instrumento realizar concessões sobre 
interesses transindividuais dos quais nem mesmo é o seu titular, cabendo-lhe 
exclusivamente constituir garantia mínima de proteção139.

 Por estas razões, entendemos que, em regra, há impossibilidade de 
revisão dos Termos de Compromisso ou Termos de Ajustamento de Conduta 
firmados sob a égide da Lei Federal 4.771/65, tendo vista a sua contrariedade 
frente à proteção constitucional do ato jurídico perfeito e ao direito adquirido 
ao meio ambiente ecologicamente equilibrado.

 Importa destacar que sob essa perspectiva, este Centro de Apoio, em 
conjunto com a Promotoria de Justiça de Proteção ao Meio Ambiente do Foro 
Central da comarca da Região Metropolitana de Curitiba, recentemente expediu 
a Recomendação Administrativa nº... ao...para que:

“a) abstenham-se de emitir qualquer anuência, autorização ou orientação 
para alterações, baixas ou cancelamentos de averbações de Termos de 
Compromisso de Recuperação, Manutenção e Proteção de Reserva Legal 
e de Áreas de Preservação Permanente realizadas em matrículas de 
imóveis rurais no Estado do Paraná; (…)

b) nas hipóteses de desmembramentos e unificações de imóveis rurais, 
seja mantida a Reserva Legal averbada, com registro na(s) matrícula(s) 
respectiva(s);

c) mesmo nas hipóteses de pretensão de retificação, readequação e 

138  TJ-PR - Ação Civil de Improbidade Administrativa: 11355052 PR 1135505-2 (Acórdão), Relator: 
Guido Döbeli, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1408.

139  MAZZILLI, Hugo Nigro. Tutela dos Interesses Difusos e Coletivos, editora Saraiva,7ª  edição, 
2014, p. 469.
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realocação de Reserva Legal averbada em matrícula de imóvel rural 
no Estado do Paraná (reaverbação) e que tenham como fundamento 
e pressuposto o ganho ambiental, conforme disposto no artigo 2º da 
Portaria IAP 55/2014, abstenham-se de emitir qualquer anuência, 
autorização ou deliberação enquanto não houver o pleno funcionamento 
do Sistema de Cadastro Ambiental Rural;

d) todos os Escritórios Regional do IAP fiscalizem o cumprimento dos 
Termos de Compromisso de Recuperação, Manutenção e Proteção de 
Reserva Legal e de Áreas de Preservação Permanente averbados em 
matrículas de imóveis rurais no Estado do Paraná;

e) comuniquem todos os Escritórios Regional do IAP do teor da presente 
Recomendação Administrativa;

f) comuniquem a Corregedoria-Geral do Tribunal de Justiça do Estado do 
Paraná sobre o acatamento desta Recomendação Administrativa;”

 Veja-se que a aludida autarquia acatou expressamente a referida 
Recomendação Administrativa, nos termos do anexo Ofício ... de 8 de 
dezembro de 2016 e Parecer Jurídico ... –..., de 1º de dezembro de 2016 
(anexos), ressaltando que a excepcional revisão do Termo de Compromisso de 
Manutenção e Recuperação de Reserva Legal somente será possível em casos 
de evidente demonstração e caracterização de hipótese de interesse social ou 
utilidade pública, somada à demonstração de ganho ambiental.

 Ainda sobre o tema, impõe-se salientar que a Lei Estadual 18.295/2014, 
que instituiu no âmbito do Estado do Paraná o Programa de Regularização 
Ambiental – PRA, previu em seus artigos 5º140 e 12141, a possibilidade de revisão 

140 “Art. 5º Os Termos de Compromisso ou instrumentos similares para a regularização ambiental 
do imóvel rural referentes às Áreas de Preservação Permanente, de Reserva Legal e de uso restrito, 
firmados sob a vigência da legislação anterior, deverão ser revistos para se adequarem ao disposto 
na Lei Federal nº 12.651, de 2012.
§ 1º A assinatura do Termo de Compromisso de adesão ao PRA substituirá automaticamente os 
termos anteriores desde que tenha havido prévio requerimento, devendo ser inscrito no Sistema 
Nacional de Cadastro Ambiental Rural - SICAR.
§ 2º Caso não haja pedido de revisão, os termos ou instrumentos de que trata o caput deste artigo 
serão respeitados”.

141 “Art. 12. Nos casos em que a Reserva Legal tenha sido averbada em área desprovida de vege-
tação nativa, a mesma poderá ser relocada, sendo que a relocação deverá ser informada no CAR 
e na matrícula”.
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dos Termos de Compromisso ou instrumentos similares relativos à manutenção, 
proteção e recuperação das Áreas de Preservação Permanente e Reserva Legal.

 Nesse particular, informa-se que este Centro de Apoio recentemente 
apresentou à Procuradoria-Geral de Justiça representação para o ajuizamento 
de Ação Direta de Inconstitucionalidade em face de diversos dispositivos da Lei 
Estadual 18.295/2014, inclusive em relação aos aludidos artigos 5º e 12 (anexo).

 No âmbito do Estado do Paraná, o Decreto Estadual 387/99 (revogado 
pelo Decreto 8680/2013) havia criado o Sistema de Manutenção, Recuperação e 
Proteção da Reserva Legal e Áreas de Preservação Permanente – SISLEG, através 
do qual se previa a celebração de termos de compromisso de restauração e 
conservação de Áreas de Preservação Permanente e de Reserva Florestal Legal 
e as suas averbações junto às matrículas dos respectivos imóveis. O propósito 
de implantação do SISLEG era levar o Estado do Paraná a ter um índice de no 
mínimo 20% (vinte por cento) de cobertura florestal, através da conjugação de 
esforços do Poder Público e da iniciativa privada142.

 Até a promulgação da Lei Federal 12.651/2012, foram celebrados mais 
de 120.114 (cento e vinte mil e cento e quatorze) termos de compromisso de 
restauração e conservação de Áreas de Preservação Permanente e de Reserva 
Florestal Legal através do SISLEG no Estado do Paraná, respectivamente 
averbados nas matrículas dos imóveis rurais e que totalizam 1.962.300 (um 
milhão, novecentos e dois mil e trezentos) de hectares143.

 O artigo 5º da Lei Estadual 18.295/2014 dispõe de forma diversa da Lei 
Federal 12.651/2012 e, ainda, enfraquece substancialmente o nível de proteção 
ambiental, tendo em vista que, para os imóveis em que já houvera a averbação 
da Reserva Legal nas respectivas matrículas de imóvel, a Lei Federal 12.651/2012 
não previu a possibilidade de desaverbação dos Termos de Compromisso, 

142  O Sistema de Manutenção, Recuperação e Proteção da Reserva Legal e Áreas de Preservação 
Permanente tinha como diretrizes básicas a manutenção dos remanescentes florestais nativos, a 
ampliação da cobertura florestal mínima visando a preservação, a conservação da biodiversidade 
e o uso dos recursos florestais e o estabelecimento das zonas prioritárias para a conservação e 
recuperação de áreas florestais através de corredores de biodiversidade.

143 Vide ofício IAP/DIREF nº 37, de 26 de setembro de 2016.
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limitando-se a dispensar a apresentação dos documentos correspondentes ao 
Cadastro Ambiental Rural144.

 Conforme já explicitado, os Termos de Compromisso efetivados 
para Restauração e Manutenção de Reserva Legal e Áreas de Preservação 
Permanente firmados pelos proprietários rurais quando da adesão ao Sistema de 
Manutenção, Recuperação e Proteção da Reserva Legal e Áreas de Preservação 
Permanente - SISLEG, averbados na matrícula dos imóveis sob a vigência da Lei 
Federal 4.771/65, anteriores à edição da Lei Federal 12.651/2012, configuram 
ato jurídico perfeito145, e, portanto, não podem ser atingidos por determinações 
legais posteriores, sob pena de afrontar o disposto no inciso XXXVI do artigo 5.º 
da Constituição da República.

 A decisão da Corregedoria-Geral do Tribunal de Justiça do Estado do 
Paraná, na Sistema Eletrônico de Informação nº ..., corrobora o entendimento 
de que não pode haver desaverbação dos termos de compromisso firmados sob 
a égide da Lei 4.771/65:

“(…) A. Todas as Reservas Legais averbadas, às Matrículas de Imóveis 
Rurais anteriores à vigência da Lei 12.651/12, não sejam suprimidas/
alteradas, uma vez que contraria a Lei 12.651/12 e a Portaria do IAP nº 
97/2014;”

 Ressalta-se que apenas a desaverbação dos termos de compromisso 
de manutenção, conservação e recuperação da Reserva Legal das matrículas 
de imóveis rurais, sem contarmos as extensões de Áreas de Preservação 
Permanente, põe em risco a preservação de 1.962.300 (um milhão, novecentos 
e dois mil e trezentos) hectares de florestas no Estado do Paraná.

144 “Art. 30. Nos casos em que a Reserva Legal já tenha sido averbada na matrícula do imóvel e 
em que essa averbação identifique o perímetro e a localização da reserva, o proprietário não será 
obrigado a fornecer ao órgão ambiental as informações relativas à Reserva Legal previstas no inciso 
III do § 1o do art. 29. Parágrafo único. Para que o proprietário se desobrigue nos termos do caput, 
deverá apresentar ao órgão ambiental competente a certidão de registro de imóveis onde conste a 
averbação da Reserva Legal ou termo de compromisso já firmado nos casos de posse”.

145 O ato jurídico perfeito está descrito no §1º, do artigo 6º, da Lei de Introdução às Normas do 
Direito Brasileiro (Decreto-lei nº 4.657/1942) como o ato já consumado segundo a lei vigente ao 
tempo em que se efetuou.
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 Importante perceber que o dispositivo legal impugnado chega a permitir 
o cancelamento de averbação da Reserva Legal existente na matrícula registral 
do imóvel rural a partir de uma mera apresentação de um protocolo de revisão 
do Termo de Compromisso.

 Em adição a isso, o dispositivo legal em comento atenta contra a 
segurança jurídica, pois estimula a instauração de infindáveis controvérsias 
judiciais em face de novos termos de compromisso celebrados pelo Instituto 
Ambiental do Paraná com cláusulas que possibilitam a diminuição da proteção 
ambiental dos referidos espaços territoriais protegidos (Áreas de Preservação 
Permanente e Reservas Florestais Legais).

 Já o referido artigo 12 da Lei Estadual 18.295/2014 possibilita, em 
síntese, que o proprietário rural, mesmo sem a aprovação do Instituto Ambiental 
do Paraná, decida com base nos seus interesses e em seu alvedrio a localização 
da Reserva Legal relativa ao seu imóvel rural, além de também desconsiderar 
o flagrante descumprimento de Termo de Compromisso de Conservação, 
Manutenção e Recuperação de Reserva Legal e Área de Preservação Permanente, 
o seu caráter de título executivo e ato jurídico perfeito.

 O artigo 12 da Lei Estadual 18.295/2014 faz prevalecer o interesse 
particular do proprietário rural frente ao interesse público da adequada 
localização da Reserva Legal, diminui a proteção ambiental e invade a esfera 
normativa da União, uma vez que dispõe de modo contrário à Lei Federal 
12.651/2012, a qual além de não possuir essa permissão prevista, determina 
em seu artigo 14, § 1º, a necessidade de prévia aprovação pelo órgão público 
ambiental competente:

“Art. 14. A localização da área de Reserva Legal no imóvel rural deverá 
levar em consideração os seguintes estudos e critérios:

(…)

§ 1o O órgão estadual integrante do Sisnama ou instituição por ele 
habilitada deverá aprovar a localização da Reserva Legal após a inclusão 
do imóvel no CAR, conforme o art. 29 desta Lei”.
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 Veja-se que embora a redação do artigo 14, § 1º, da Lei Federal 
12.651/2012 tenha sido replicada na Lei Estadual 18.295/2014 em seu artigo 24, 
§ 1º, o dispositivo legal em referência abre caminho para que nas hipóteses de 
proprietários que desmataram os seus imóveis rurais e descumpriram totalmente 
os Termos de Compromisso de Manutenção, Conservação e Recuperação de 
Reserva Legal, este espaço ambiental protegido seja simplesmente relocado ao 
alvedrio do proprietário rural com mero dever de informação no sistema do 
Cadastro Ambiental Rural.

 Portanto, os artigos 5o e 12 da Lei Estadual 18.295/2014 são 
inconstitucionais por afrontar a segurança jurídica e os atos jurídicos perfeitos, 
por violar o princípio da vedação ao retrocesso em matéria ambiental e por 
dispor de forma diversa e menos protetiva ao meio ambiente do que a Lei 
Federal 12.651/2012, razão pela qual se entende que não podem ser aplicados, 
ou então se deve arguir a sua inconstitucionalidade incidental enquanto não se 
efetiva o controle concentrado de sua constitucionalidade.

Independentemente disso, reitera-se o acatamento da Recomendação 
Administrativa nº … pelo Instituto Ambiental do Paraná para manter hígidos os 
Termos de Ajustamento de Conduta celebrados sob a égide do antigo Código 
Florestal.

Com ainda mais razão, os Termos de Ajustamento de Conduta celebrados 
pelo Ministério Público devem se manter hígidos mesmo diante do advento da 
Lei Federal 12.651/2012.

No que se refere ao prazo prescricional dos Termos de Ajustamento de 
Conduta, infere-se que nada obstante a ausência de normativa que imponha 
prazo para a execução desse tipo de título extrajudicial, entende-se que possui 
caráter de imprescritibilidade, uma vez que se trata de tutela de direitos 
difusos, os quais buscam salvaguardar toda uma coletividade146. A esse respeito, 
colaciona-se o entendimento de Hugo Nigro Mazzilli:

(...) Tratando-se de direito fundamental, indisponível, comum a toda a 
humanidade, não se submete à prescrição, pois uma geração não pode 

146 RODRIGUES, Geisa de A. Ação Civil Pública e Termo de Ajustamento de Conduta: Teoria e 
Prática. 3ª ed. Forense: Rio de janeiro, 2011, p. 194.
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cobrir uma lesão com o manto da prescrição e impor às seguintes o eterno 
ônus de suportar práticas ou consequências de comportamentos que 
podem destruir o próprio habitat do ser humano. 147“

Da mesma maneira, é o entendimento consolidado dos Tribunais:

“ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL 
NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TERMO DE AJUSTAMENTO 
DE CONDUTA. DESCUMPRIMENTO. EXECUÇÃO. CARACTERIZAÇÃO. 
OBRIGAÇÃO. REPARAÇÃO. DANO AMBIENTAL. IMPRESCRITIBILIDADE. 
IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO. ACERVO PROBATÓRIO. SÚMULA 07/STJ. 
INVIABILIDADE. INTERPRETAÇÃO. CLÁUSULA CONTRATUAL. SÚMULA 05/
STJ.

1. É imprescritível a pretensão reparatória de danos ambientais, na 
esteira de reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, 
a qual não se aplica ao caso concreto, no entanto, porque a obrigação 
transcrita em termo de ajustamento de conduta não está configurada 
dessa forma, segundo o texto do acórdão impugnado.

2. Dessa forma, uma vez que a natureza da obrigação foi definida 
pelo Tribunal “a quo” a partir do contexto fático-probatório dos autos, 
sobretudo do termo de ajustamento de conduta, como diversa de 
reparatória de dano ambiental, a reforma dessa conclusão, com o fim 
de pontuar a imprescritibilidade, demanda a revisão do acervo fático-
probatório e do TAC, o que encontra óbice nas Súmulas 05 e 07 do Superior 
Tribunal de Justiça.

3. Agravo regimental não provido.” 148

“ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL - DIREITO AMBIENTAL- AÇÃO CIVIL 
PÚBLICA - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL - IMPRESCRITIBILIDADE DA 
REPARAÇÃO DO DANO AMBIENTAL - PEDIDO GENÉRICO- ARBITRAMENTO 
DO QUANTUM DEBEATUR NA SENTENÇA: REVISÃO, POSSIBILIDADE - 

147 MAZZILLI, Hugo Nigro. A defesa dos interesses difusos em juízo: meio ambiente, consumidor, 
patrimônio cultural, patrimônio público e outros interesses. 26 ed. Rev. Ampl. Atual. São Paulo: 
Saraiva, 2013

148  STJ - AgRg no REsp 1466096 RS 2014/0164922-1 . T2 – Segunda Turma . Publicação DJe 
30/03/2015 Relator Ministro Mauro Campbell Marques.
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SÚMULAS 284/STF E 7/STJ.  (…) 6. O direito ao pedido de reparação de 
danos ambientais, dentro da logicidade hermenêutica, está protegido 
pelo manto da imprescritibilidade, por se tratar de direito inerente à vida, 
fundamental e essencial à afirmação dos povos, independentemente de 
não estar expresso em texto legal. 7. Em matéria de prescrição cumpre 
distinguir qual o bem jurídico tutelado: se eminentemente privado 
seguem se os prazos normais das ações indenizatórias; se o bem jurídico 
é indisponível, fundamental, antecedendo a todos os demais direitos, pois 
sem ele não há vida, nem saúde, nem trabalho, nem lazer, considera-se 
imprescritível o direito à reparação. 8. O dano ambiental inclui-se dentre 
os direitos indisponíveis e como tal está dentre os poucos acobertados pelo 
manto da imprescritibilidade a ação que visa reparar o dano ambiental 
(...)149

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. EMBARGOS À 
EXECUÇÃO. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA FIRMADO COM O 
MINISTÉRIO PÚBLICO. NÃO CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES. DANO 
AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO. INOCORRENTE. CERTEZA E LIQUIDEZ DO 
TÍTULO. INTELIGÊNCIA DO ART. 515, §§ 1ºE 3º, DO CPC.

Tratando-se de obrigações de fazer e não fazer previstas no Termo do 
Ajustamento de Conduta - TAC -, inocorrente prazo prescricional, uma 
vez que o dever de reparação do meio ambiente se renova a cada 
dia. O dano ambiental inclui-se dentre os direitos indisponíveis e, 
por conseguinte, protegido pelo manto da imprescritibilidade por ser 
inerente à vida. Inconteste a liquidez, certeza e exigibilidade do título 
em comento. Demonstrado o descumprimento das obrigações constantes 
do Termo de Ajustamento de Conduta, necessário se faz o prosseguimento 
do feito quanto à obrigação de fazer, uma vez que não isolou a área 
de preservação permanente (APP). APELAÇÃO PROVIDA. EMBARGOS 
JULGADOS PARCIALMENTE PROCEDENTES, NA FORMA DO ART. 515, § 3º 
DO CPC. UNÂNIME.” 150

149  STJ - REsp 1.120.117/AC, Segunda Turma, Rel. Ministra Eliana Calmon, julgado em 10/11/2009, 
DJe 19/11/2009

150  TJRS -Apelação Cível Nº 70060314721, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Rela-
tor: João Barcelos de Souza Junior, Julgado em 24/09/2014.
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Portanto, este Centro de Apoio entende que os referidos Termos de 
Ajustamento de Conduta são imprescritíveis, pois versam sobre direito difuso e, 
especificamente, de direito ao meio ambiente, sendo o título exigível e exequível 
a qualquer momento.

É a consulta.

Curitiba, 15 de fevereiro de 2017.
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7. CONSULTA Nº 50/2016 
Ocupação em Área de Preservação Permanente – APP no entorno de nascente. 
Ação Civil Pública para promover a demolição das edificações que afetaram as 
APPs situadas em bacia manancial de abastecimento público. Impossibilidade 
de flexibilização da proteção da área de entorno de nascentes – obrigação de 
reparar. natureza propter rem.

EMENTA: OCUPAÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE 
– APP ENVOLTA DE NASCENTE. CONSTATAÇÃO DE EXISTÊNCIA 
DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA QUE TEM COMO OBJETO A DEMOLIÇÃO 
DAS EDIFICAÇÕES QUE AFETARAM AS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO 
PERMANENTE SITUADAS EM BACIA MANANCIAL DE 
ABASTECIMENTO PÚBLICO – AUSÊNCIA DE DEFINIÇÃO SOBRE 
A CONSTATAÇÃO DE CONSOLIDAÇÃO DE OCUPAÇÃO URBANA, 
DA CARACTERIZAÇÃO DE OCUPAÇÃO POR POPULAÇÃO DE 
BAIXA RENDA E DE EVENTUAL ÁREA DE RISCO. POSSÍVEL 
HIPÓTESE DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE 
DE FLEXIBILIZAÇÃO DA PROTEÇÃO DA ÁREA DE ENTORNO DE 
NASCENTES - OBRIGAÇÃO DE REPARAR. NATUREZA PROPTER 
REM. MODALIDADE DE REPARAÇÃO. RESTITUIÇÃO AO STATUS 
QUO ANTE - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 3º, INCISO IV, E ARTIGO 
14, §1º, DA LEI FEDERAL 6.938/81.  RESSALVA EXCEPCIONAL 
ÀS HIPÓTESES DE DEMONSTRAÇÃO TÉCNICA CABAL DE 
IRREVERSIBILIDADE OU DA MAIOR POTENCIALIDADE LESIVA 
DAS DEMOLIÇÕES AO MEIO AMBIENTE.

A ...ª Promotoria de Justiça da... solicita informações quanto à 
possibilidade de compensação de danos ambientais no caso relativo aos autos 
de Inquérito Civil MPPR..., que envolve intervenção em Área de Preservação 
Permanente – APP no entorno de uma nascente localizada na rua ..., .., ..., área 
urbana do município de....

É o breve relato.
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1. Da Ação Civil Pública

Conforme se extrai dos autos de Inquérito Civil MPPR ..., em trâmite 
na ….ª Promotoria de Justiça d..., a Secretaria Municipal do Meio Ambiente e 
Urbanismo de ... (fl. ...) afirmou que ... é um loteamento urbano consolidado, 
que contém seis nascentes em suas proximidades e possui atualmente uma 
elevada densidade em relação ao uso e ocupação do solo.

Em pesquisa no sistema PROJUDI, constatou-se a existência da Ação 
Civil Pública n. ... em trâmite na Vara da Fazenda Pública de..., ajuizada pela 
...ª Promotoria de Justiça da comarca de ... em face da Coordenação da Região 
…. –..., do Estado do Paraná e do Município de ..., que tem como objeto a 
desocupação de Áreas de Preservação Permanente, cumulada com ação 
demolitória, em diversos bairros do Município, incluindo a ..., bairro em que 
se localizam as ocupações em Área de Preservação Permanente objeto do 
Inquérito Civil MPPR ...

Extraem-se os seguintes pedidos e requerimentos constantes na petição 
inicial da Ação Civil Pública:

“a) A citação dos requeridos, com permissivo do art. 172, parágrafo 2º, do 
CPC, para querendo, responder e acompanhar os termos da presente, sob 
pena de serem considerados como verdadeiros os fatos alegados nesta 
peça;

b) A realização de perícia técnica a fim de delimitar as áreas de preservação 
permanente nos bairros ..., ..., ..., ..., ..., .., ..., ..., ... e qualquer outro local 
que compreender área de manancial situada nos limites do Município de 
….-PR, bem como avaliar a ocorrência e intensidade de eventuais danos 
ambientais em referidos locais.

c) A condenação solidária dos requeridos MUNICÍPIO DE ...-PR, ESTADO 
DO PARANÁ E ... em obrigação de fazer consistente na DESOCUPAÇÃO 
e posterior DEMOLIÇÃO de todas as construções existentes em áreas 
de preservação permanente nos bairros ... e qualquer outro local que 
compreender área de manancial situada nos limites do Município 
de ….-PR, a fim de cessar o prejuízo ambiental, tendo em vista os 
impedimentos legais expostos, sob pena de aplicação de multa diária por 
descumprimento;

d) A condenação solidária dos requeridos MUNICÍPIO DE ..., ESTADO 
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DO PARANÁ e ...em obrigação de fazer consistente em recuperar a 
área de preservação permanente degradada, nos limites das áreas de 
preservação permanente dos locais em questão, a fim de restaurar as 
condições ecológicas das áreas, nos termos do art.14, §1º da Lei 6938/81.

e) A condenação solidária dos requeridos MUNICÍPIO DE ..., ESTADO DO 
PARANÁ e ... em obrigação de fazer consistente em delimitar mediante 
cercamento das áreas de APPs em perímetro urbano ou confinantes, 
afixando placas com o seguinte enunciado “ÁREA DE PRESERVAÇÃO 
PERMANENTE – ACESSO PROIBIDO”, a fim de esclarecer publicamente 
os limites da Zona de Restrição à Ocupação (Lei nº ..., Decreto-Lei nº ... e 
Lei Federal nº 4771/65), considerando os limites determinados na perícia 
técnica realizada na instrução processual.

f) Protesta-se, ainda, por todos os meios de provas que se fizerem 
necessários, inclusive depoimento pessoal dos representantes legais dos 
requeridos, prova pericial, documental e testemunhal.

g) Seja julgada procedente a presente ação em todos os termos do pedido 
retro, condenando-se os requeridos ao ônus de sucumbência e demais 
cominações legais, inclusive honorários advocatícios, tudo a ser recolhido 
ao Fundo Estadual de Defesa aos Interesses Difusos (FEID), criado em 
atendimento a Lei Federal nº 7347/85 e Lei Estadual nº 11.987/98, 
regulamentada pelo decreto nº 4620/98.” (grifos do original).

Por sua vez, o objeto desta Consulta se refere à Área de Preservação 
Permanente envolta de uma nascente localizada na rua ... 200, no bairro ..., e 
abrangida pelo perímetro urbano do Município de ..., conforme se pode verificar 
no mapa abaixo, elaborado pela equipe Técnica deste CAOP-MAHU com base na 
Lei Municipal... que define o Perímetro Urbano do Município de ...:

Conforme se constata, a referida Ação Civil Pública n. ... objetiva 
desocupar e demolir todas as construções que estejam em Áreas de Preservação 
Permanente e em qualquer outro local que compreender bacia manancial 
de abastecimento público nos limites do Município de ... Nessa toada, 
aparentemente, o objeto da Ação Civil Pública abrange o objeto do Inquérito 
Civil MPPR .... Ainda que se pudesse entender que o objeto do Inquérito Civil 
tivesse especificidades não contempladas no objeto da Ação Civil Pública, a 
adoção de qualquer providência extrajudicial exigiria cautela, na medida em 
que há clara possibilidade da emissão de decisão ou sentença que com ela não 
se harmonize.
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Desta forma, considerando a autonomia funcional e o propósito de 
responder os questionamentos formulados, inclusive para o enfrentamento de 
situações semelhantes, passa-se a análise da tutela das Áreas de Preservação 
Permanente de nascentes e o regime jurídico aplicável em hipóteses de 
intervenção excepcional.

2. Das Áreas de Preservação Permanente

A Lei Federal 12.651, de 25 de maio de 2012, que revogou o Código 
Florestal de 1965, conceitua as Áreas de preservação Permanente em seu artigo 
3º, inciso II, como: “área protegida, coberta 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”.

Por conseguinte, a Constituição do Estado do Paraná foi assertiva ao 
vedar, em seu art. 207 §1o, XIII e XIX, qualquer espécie de exploração em Áreas 
de Preservação Permanente, além de determinar sua especial proteção no caso 
dos centros urbanos, onde especialmente são essenciais:

Art. 207.Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, 
bem de uso comum e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao 
Estado, aos Municípios e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-
lo para as gerações presente e futuras, garantindo-se a proteção dos 
ecossistemas e o uso racional dos recursos ambientais.

§ 1o.Cabe ao Poder Público, na forma da lei, para assegurar a efetividade 
deste direito:

(...)

XIII - autorizar a exploração dos remanescentes de florestas nativas do 
Estado somente através de técnicas de manejo, excetuadas as áreas de 
preservação permanente;

(...)

XIX - declarar, como área de preservação permanente, o remanescente 
das matas ciliares dos mananciais de bacias hidrográficas que abasteçam 
os centros urbanos. (...)” (grifos nossos)
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O Ministério do Meio Ambiente - MMA151 pontua que as Áreas de 
Preservação Permanente “consistem em espaços territoriais legalmente 
protegidos, ambientalmente frágeis e vulneráveis, podendo ser públicas ou 
privadas, urbanas ou rurais, cobertas ou não por vegetação nativa”. Ainda, 
o MMA enumera algumas das principais funções das Áreas de Preservação 
Permanente em meio urbano, quais sejam:

- “a proteção do solo prevenindo a ocorrência de desastres associados ao 
uso e ocupação inadequados de encostas e topos de morro;

- a proteção dos corpos d’água, evitando enchentes, poluição das águas e 
assoreamento dos rios;

- a manutenção da permeabilidade do solo e do regime hídrico, prevenindo 
contra inundações e enxurradas, colaborando com a recarga de aquíferos 
e evitando o comprometimento do abastecimento público de água em 
qualidade e em quantidade;

- a função ecológica de refúgio para a fauna e de corredores ecológicos 
que facilitam o fluxo gênico de fauna e flora, especialmente entre áreas 
verdes situadas no perímetro urbano e nas suas proximidades;

- a atenuação de desequilíbrios climáticos intra-urbanos, tais como o 
excesso de aridez, o desconforto térmico e ambiental e o efeito “ilha de 
calor”.

 A Lei Federal 12.651/2012, em seu artigo 4º, inciso IV, determina que 
a faixa mínima de proteção em APP em se tratando de área de entorno de 
nascente, como é o caso em tela, é de 50 (cinquenta) metros152.

Importante perceber que a referida Lei Federal determina a obrigação 
de manutenção da Área de Preservação Permanente153, e prevê a possibilidade 

151 http://www.mma.gov.br/cidades-sustentaveis/areas-verdes-urbanas/areas-de-proteção-per-
manente

152 A Lei Federal 4.771/65 (revogada pela Lei Federal 12.651/2012) também considerava como 
Área de Preservação Permanente o raio de 50 metros em volta das nascentes em seu artigo 2º, “c”.

153  “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.”
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de sua utilização ou intervenção em situações excepcionalíssimas previstas no 
artigo 8º (interesse social, utilidade pública ou baixo impacto ambiental)154. 
Por conseguinte, o artigo 3º, IX, determina as situações consideradas como de 
interesse social, sendo previsto em sua alínea “d” a “regularização fundiária 
de assentamentos humanos ocupados predominantemente por população 
de baixa renda em áreas urbanas consolidadas, observadas as condições 
estabelecidas na Lei Federal 11.977, de 7 de julho de 2009”.

 Veja-se que, mesmo com o advento da Lei Federal 13.465/2017, a 
alteração da Lei Federal 11.977/2008 e a inserção do artigo 65 na Lei Federal 
12.651/2012, mantém-se a possibilidade excepcional de utilização de Área de 
Preservação Permanente aos casos de regularização fundiária e, ainda, desde 
que atendidos diversos critérios técnicos e mantida protegida uma faixa ciliar 
de cursos hídricos.

De qualquer forma, a análise do caso em referência, tão somente 
com base nos documentos e imagens acostadas, demonstra, de um lado, a 
existência de indícios de vários cursos d’água na região de ocupações urbanas 
consolidadas em Áreas de Preservação Permanente, e de outro, quanto à 
situação específica da aludida nascente, a existência de apenas três imóveis 
com edificações no raio de proteção de 50 m (cinquenta metros) no seu 
entorno.

Ressalta-se que não há nos autos indicação de que a municipalidade 
tenha qualificado, em decisão motivada, a referida ocupação como núcleo 
urbano consolidado, com base no tempo de ocupação, natureza das 
edificações, localização das vias de circulação, presença de equipamentos 
públicos e outras circunstâncias.

Da mesma forma, aparentemente inexiste registro de levantamento 
pela municipalidade se a ocupação de Área de Preservação Permanente foi 
realizada por população predominantemente de baixa renda para fins de 
definição dos requisitos para regularização fundiária de interesse social e 

154  “Art. 8º. A intervenção ou a supressão de vegetação nativa em Área de Preservação Perma-
nente somente ocorrerá nas hipóteses de utilidade pública, de interesse social ou de baixo impacto 
ambiental previstas nesta Lei.” Para conferir quais são as atividades consideradas como utilidade 
pública, interesse social e baixo impacto ambiental, veja-se o disposto no artigo 3º, incisos VIII, IX 
e X da Lei nº 12.651/2012.
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de interesse específico, respectivamente previstos nos artigos 64 e 65 da Lei 
Federal 12.651/2012.

Importante destacar ainda a necessidade de verificação se a área é 
considerada de risco, e se este é remediável ou não administrável, por força da 
aplicação do artigo 65, caput, da Lei Federal 12.651/2012.

 No tocante à possibilidade de consolidação de ocupação de Áreas de 
Preservação Permanente em sede de regularização fundiária, a nosso aviso, 
a exceção de ocupação parcial e flexibilização da proteção das faixas ciliares 
se aplica apenas aos rios e cursos d'água e não às nascentes, nos termos da 
interpretação ao contrário sensu do § 2º, do artigo 65, da Lei Federal 12.651/2012:

“Art. 65. Na Reurb-E dos núcleos urbanos informais que ocupam Áreas 
de Preservação Permanente não identificadas como áreas de risco, a 
regularização fundiária será admitida por meio da aprovação do projeto 
de regularização fundiária, na forma da lei específica de regularização 
fundiária urbana. (...)

(…) § 2o Para fins da regularização ambiental prevista no caput, ao longo 
dos rios ou de qualquer curso d’água, será mantida faixa não edificável 
com largura mínima de 15 (quinze) metros de cada lado.” (grifos nossos)

Não há dúvida que a Lei Federal 12.651/2012 admite regularização 
fundiária em Áreas de Preservação Permanente situadas nas margens dos 
cursos d’água, que são definidos como: “qualquer corpo de água fluente, como 
rios, córregos, riachos regatos, ribeiros”155. Porém, em nosso sentir, não se inclui 
neste conceito as nascentes, pois estas são definidas como locais onde os cursos 
d’água nascem, conforme expresso no artigo 3º, inciso XVII, da Lei Federal 
12.651/2012: “Inciso XVII - nascente: afloramento natural do lençol freático que 
apresenta perenidade e dá início a um curso d’água.”156

155 Dicionário de Termos Florestais. Fundação de Pesquisas Florestais do Paraná - FUPEF. Curitiba, 2011.

156 As nascentes possuem uma maior proteção justamente por darem origem aos cursos d’água, 
segundo elucida Valente e Gomes (2005) conforme citado por Machado e Torres (2012, p. 137) 
“nascentes são manifestações superficiais de lençóis subterrâneos, dando origem a cursos d’água. 
Diminuir o número delas significa, também, diminuir o número de cursos d’água e, consequente-
mente, reduzir a vazão total da bacia ou sua produção de água”. (MACHADO, Pedro J. de O.; TOR-
RES, Fillipe T. P. Introdução à hidrogeografia. São Paulo : Cengage Learning, 2012).
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O próprio comando do artigo 8º e seu § 1º da Lei Federal 12.651/2012 
estabelece clara distinção de tratamento e regime jurídico das Áreas de 
Preservação Permanente se houver a presença de nascente, na medida em 
que prevê a possibilidade de intervenção somente nas hipóteses de utilidade 
pública, e não nas situações de interesse social:

“Art. 8o A intervenção ou a supressão de vegetação nativa em Área de 
Preservação Permanente somente ocorrerá nas hipóteses de utilidade 
pública, de interesse social ou de baixo impacto ambiental previstas nesta 
Lei.

§ 1o A supressão de vegetação nativa protetora de nascentes, dunas e 
restingas somente poderá ser autorizada em caso de utilidade pública.”

Nessa mesma linha de raciocínio, a Resolução CONAMA 369/2006, que 
dispõe sobre os casos excepcionais que possibilitam a intervenção ou supressão 
de vegetação em Área de Preservação Permanente – APP, apenas admite a 
intervenção em volta de nascentes nos casos de utilidade pública, conforme 
exposto no §1º, do artigo 1º combinado com o artigo 2º, inciso I:

“Art. 1º Esta Resolução define os casos excepcionais em que o órgão 
ambiental competente pode autorizar a intervenção ou supressão de 
vegetação em Área de Preservação Permanente-APP para a implantação 
de obras, planos, atividades ou projetos de utilidade pública ou interesse 
social, ou para a realização de ações consideradas eventuais e de baixo 
impacto ambiental.

§ 1º É vedada a intervenção ou supressão de vegetação em APP de 
nascentes, veredas, manguezais e dunas originalmente providas de 
vegetação, previstas nos incisos II, IV, X e XI do art. 3o da Resolução 
CONAMA no 303, de 20 de março de 2002, salvo nos casos de utilidade 
pública dispostos no inciso I do art. 2o desta Resolução, e para acesso de 
pessoas e animais para obtenção de água, nos termos do § 7o, do art. 4o 
, da Lei no 4.771, de 15 de setembro de 1965.

Art. 2º O órgão ambiental competente somente poderá autorizar 
a intervenção ou supressão de vegetação em APP, devidamente 
caracterizada e motivada mediante procedimento administrativo 
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autônomo e prévio, e atendidos os requisitos previstos nesta resolução e 
noutras normas federais, estaduais e municipais aplicáveis, bem como no 
Plano Diretor, Zoneamento Ecológico-Econômico e Plano de Manejo das 
Unidades de Conservação, se existentes, nos seguintes casos: I - utilidade 
pública: a) as atividades de segurança nacional e proteção sanitária; b) 
as obras essenciais de infra-estrutura destinadas aos serviços públicos de 
transporte, saneamento e energia; c) as atividades de pesquisa e extração 
de substâncias minerais, outorgadas pela autoridade competente, 
exceto areia, argila, saibro e cascalho; d) a implantação de área verde 
pública em área urbana; e) pesquisa arqueológica; f) obras públicas para 
implantação de instalações necessárias à captação e condução de água 
e de efluentes tratados; e g) implantação de instalações necessárias 
à captação e condução de água e de efluentes tratados para projetos 
privados de aqüicultura, obedecidos os critérios e requisitos previstos nos 
§§ 1o e 2o do art. 11, desta Resolução.” (grifos nossos)

4. Da reparação dos danos ambientais.

A Promotoria de Justiça solicitante ainda questiona a possibilidade de 
compensação dos danos ambientais narrados.

Em relação à reparação do dano ao meio ambiente pela intervenção em 
área protegida, não se deve olvidar o disposto no artigo 129, III, da Constituição da 
República, e no artigo 14, § 1º da Lei Federal 6.938/81, que atribui expressamente 
ao Ministério Público o dever de zelar e exigir a reparação integral dos danos 
ambientais, utilizando-se de termos de ajustamento de conduta e ações civis 
públicas da forma mais adequada e eficiente para esta reparação.

A Constituição da República estabelece aos infratores o dever de reparar 
os danos causados, o que significa um “mandado expresso de reparação integral 
do dano ambiental” para toda a coletividade e, especialmente ao Poder Público. 
Ainda, os artigos 4.º, VII, e 14, § 1.º, da Lei Federal 6.938/81 determinam ao 
degradador a obrigação de restaurar e/ou indenizar os prejuízos ambientais. 
Conforme ensinamentos de Morato Leite157  “a opção do legislador indica que, 

157 LEITE, José R. M.; AYALA, Patryck de A. Dano Ambiental: do individual ao coletivo extrapatri-
monial: Teoria e Prática. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014.
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em primeiro plano, deve se tentar a restauração do bem ambiental e, quando 
inviável esta, partir-se para a indenização por sucedâneo ou compensação”.

É sabido que o princípio da reparação integral abrange 
as modalidades da restauração natural, da compensação ecológica e da 
indenização. Na restauração natural se promovem as medidas iniciais para 
a reconstituição do bem lesado e o restabelecimento do “status quo ante” 
ambiental, além da evidente cessação das atividades lesivas. Sem dúvida, 
a forma prioritária de reparação integral é sempre a reparação natural via 
recuperação ou recomposição do bem ambiental.

Não se olvida que, subsidiariamente pode-se cogitar a 
utilização de compensação e indenização nos casos em que a restauração natural 
se apresenta tecnicamente inviável ou quando "a desproporção entre os custos 
da restauração natural e o benefício a ser obtido é equiparada às hipóteses 
de danos irreversíveis".158 Sabe-se ainda que a compensação ecológica ocorre 

158 SILVA, Danny Monteiro da. Dano ambiental e sua reparação. Curitiba: Editora Juruá, 2009. p. 198.
Ainda sobre o tema, os nossos Tribunais têm se posicionado frente a situações em que se demons-
tra que a demolição é mais prejudicial ao meio ambiente do que a permanência das edificações. 
Vejamos: PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. VIOLA-
ÇÃO DO ART. 238 DO CPC. NULIDADE DA PERÍCIA. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS N. 7 DESTA CORTE 
SUPERIOR E 283 DO STF, POR ANALOGIA. ALEGADO JULGAMENTO EXTRA PETITA. DESCARACTERI-
ZAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER POR OBRIGAÇÃO DE PAGAR EM RAZÃO DE LAUDO 
TÉCNICO RECONHECER A MAIOR POTENCIALIDADE LESIVA AO MEIO AMBIENTE DA MEDIDA DE DE-
MOLIÇÃO DA OBRA IMPUGNADA. DISCRICIONARIEDADE FUNDAMENTADA DO MAGISTRADO. ART. 
461, § 1º, 2ª PARTE, DO CPC. VIOLAÇÃO DO ART. 43 DA LEI N. 9.636/98. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 
N. 283 DO STF, POR ANALOGIA. DITA PERDA DE OBJETO. NÃO-CONFIGURAÇÃO. DESPROPORCIO-
NALIDADE NA FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 284 DO STF, POR ANALOGIA. 
REGULARIDADE DAS OBRAS LEVADAS A CABO, REGULARIZAÇÃO POSTERIOR DE TUDO QUANTO 
FOI INCORPORADO AO TERRENO E INCONVENIÊNCIA DA MEDIDA DEMOLITÓRIA. INCIDÊNCIA DA 
SÚMULA N. 284 DO STF, POR ANALOGIA.(…) 2. Trata-se, na origem, de ação civil pública ajuizada 
em face da ocorrência de dano ambiental provocado pela construção de muro de pedra para fins 
de contenção. A sentença reconheceu que a demolição da obra seria mais inconveniente ao meio 
ambiente do que sua manutenção, convertendo, portanto, a obrigação de fazer em obrigação de 
pagar. O acórdão recorrido manteve este entendimento.(…) 7. Não há que se falar em perda de 
objeto pela recomposição espontânea do meio ambiente, com suposta ofensa ao art. 267, inc. VI, 
do CPC, porque permanece de todo o interesse processual em obter provimento judicial reconhe-
cendo a ilegalidade da conduta do recorrente com as consequências (indenizatórias, inclusive) que 
daí advêm. (…) 10. No que se refere à inconveniência de medida demolitória para a situação em 
exame, incide a Súmula n. 284 do STF (por analogia novamente), pois o pedido de demolição foi cor-
retamente substituído pelo magistrado de primeiro grau, com confirmação pela instância recursal 
ordinária, por obrigação de pagar perdas e danos. 11. Recurso especial parcialmente conhecido e, 
nesta parte, não provido. (STJ - RECURSO ESPECIAL : REsp 1042337 RJ 2008/0063506-3 SEGUNDA 
TURMA Julg 14 de Setembro de 2010 Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES).
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por meio da substituição do bem ambiental lesado por um bem equivalente, 
com o intuito de assegurar a conservação de funções ecológicas semelhantes, 
tornando possível que um dano possa ser reparado por meio da recuperação 
de um bem diverso. Já a indenização consiste na conversão do dano em valores 
monetários, reparando o dano de forma indireta.159

No caso em tela, com base exclusivamente nas informações 
colacionadas pela Promotoria de Justiça, ainda não há fundamento suficiente, 
em nosso entender, ao menos de pronto, para justificar a manutenção das 
residências em detrimento da proteção da Área de Preservação Permanente no 
entorno de nascente e para endossar a adoção da modalidade compensatória e 
indenizatória para a reparação dos danos em substituição à restituição integral 
do bem ambiental.

Ressalta-se que, na eventual configuração de hipótese de regularização 
fundiária de interesse social (Reurb-S), demonstrados os devidos pressupostos 
legais, as medidas compensatórias deverão ser atreladas e harmonizados com 
diagnóstico integral do projeto de regularização, buscando a melhoria das 
condições ambientais, nos termos do art. 64, §1o da Lei 12.651/2012.

Com efeito, independentemente do já exposto em relação à 
abrangência do objeto da Ação Civil Pública em trâmite no Foro Regional de 
... e sobre a ausência de informações sobre eventuais hipóteses de incidência 
de regularização fundiária, somente se poderia anuir com a compensação e/ou 
indenização dos danos em Áreas de Preservação Permanente se houvesse, em 
sede perícia judicial, a demonstração de maneira expressa que a recuperação 
é tecnicamente inviável ou que a desproporção entre os custos da restauração 
natural e o benefício a ser obtido é equiparada às hipóteses de danos irreversíveis.

É a consulta.

Curitiba, 30 de agosto de 2017.

159 GAIO, Alexandre. A presunção do dever de cumulação das obrigações de reconstituição do bem 
lesado e de indenização ou compensação ecológica no dano ambiental. Grupo Nacional de Mem-
bros do Ministério Público. Publicado em: 17/04/2014. Disponível em: <http://www.gnmp.com.br/
publicacao/231/a-presuncao-do-dever-de-cumulacao-das-obrigacoes-de-reconstituicao-do-bem-le-
sado-e-de-indenizacao-ou-compensacao-ecologica-no-dano-ambiental> Acesso em 12 jan 2017
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8. CONSULTA Nº 51/2016 
Código Florestal. Revisão de Termo de Ajustamento de Conduta. Recuperação 
de Áreas de Preservação Permanente e de Reserva Legal.  Invocação de áreas 
consolidadas. Impossibilidade de desrespeito ao Ato Jurídico Perfeito.

EMENTA: CÓDIGO FLORESTAL. REVISÃO DE TERMO DE 
AJUSTAMENTO DE CONDUTA. RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DE 
PRESERVAÇÃO PERMANENTE E DE RESERVA LEGAL. NOVOS 
CASOS COM NECESSIDADE DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA 
DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. INVOCAÇÃO DE ÁREAS 
CONSOLIDADAS. IMPOSSIBILIDADE DE DESRESPEITO AO ATO 
JURÍDICO PERFEITO. PREFERENCIAL ATUAÇÃO CONFORME 
PARÂMETROS MAIS PROTETIVOS AO MEIO AMBIENTE E 
ARGUIÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. 
INDEPENDÊNCIA FUNCIONAL.

A ...ª Promotoria de Justiça da comarca de ... encaminhou os autos de 
Procedimento Administrativo nº MPPR-..., por meio dos ofícios nº ... e nº ..., 
solicitando orientação acerca da aplicabilidade da Lei Federal 12.651/2012.

Na solicitação, a Promotoria de Justiça apresentou os seguintes 
questionamentos a serem respondidos por este Centro de Apoio:

“a) qual o posicionamento desse Centro de Apoio a respeito dos Termos 
de Ajustamento de Conduta, firmados sob a égide do antigo Código Florestal?

b) como deverão ser conduzidos os casos novos encaminhados ao 
Ministério Público, nos quais se vislumbre a necessidade de recuperação das APPs?

c) qual o posicionamento assumido em relação às áreas consolidadas? 
Qual órgão indicará a posição dessas áreas? Haverá compensação de dano 
ambiental nesses casos? Em sendo positivo, de que forma?”
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 É o relato. Passa-se à consulta.

  

 Tendo em vista a abrangência dos questionamentos apontados pelo 
Ofício nº..., ressaltamos que a análise será dividida em três tópicos, de modo a 
abordar especificamente cada matéria.

1. “Qual o posicionamento desse Centro de Apoio a respeito dos 
Termos de Ajustamento de Conduta, firmados sob a égide do antigo 
Código Florestal?”

 Primeiramente, deve-se ter como pressuposto que o Termo de 
Ajustamento de Conduta é título executivo extrajudicial e configura ato jurídico 
perfeito160, razão pela qual não é possível, em regra, a sua revisão perante o 
advento de nova lei. Exatamente quanto ao tema, ressalta-se a previsão expressa 
da Constituição da República, em seu artigo 5º, inciso XXXVI, de que “a lei não 
prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada.”

 Dessa forma, os Termos de Compromisso firmados com o escopo 
de restauração e manutenção de Reserva Legal e Áreas de Preservação 
Permanente pelos proprietários rurais quando da adesão ao Sistema de 
Manutenção, Recuperação e Proteção da Reserva Legal e Áreas de Preservação 
Permanente – SISLEG no âmbito do Estado do Paraná, averbados na matrícula 
dos imóveis sob a vigência da Lei Federal 4.771/65, anteriores à edição da Lei 
Federal 12.651/2012, configuram ato jurídico perfeito, e, portanto, não podem 
ser atingidos por determinações legais posteriores, sob pena de afrontar a 
Constituição da República.

 Sobre o tema, colaciona-se o entendimento esposado pelos Tribunais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. 
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER AJUIZADA PELO MINISTÉRIO 

160 O ato jurídico perfeito é regulado pelo § 1º, do artigo 6º, da Lei de Introdução às Normas do 
Direito Brasileiro (Decreto-Lei nº 4.657/1942) como sendo “ato já consumado segundo a lei vigente 
ao tempo em que se efetuou”.
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PÚBLICO. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC FIRMADO 
NO ANO DE 2000, PARA A REGULARIZAÇÃO DE PENDÊNCIA ATINENTE 
À ÁREA DE RESERVA LEGAL EM IMÓVEL RURAL. DESCUMPRIMENTO. 
AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O ÓRGÃO AMBIENTAL DEFERIU O 
PEDIDO ADMINISTRATIVO DE REGULARIZAÇÃO DA ÁREA MEDIANTE 
COMPENSAÇÃO. PRETENSÃO, ADEMAIS, DE EXTINGUIR OU SUSPENDER 
A EXECUÇÃO COM BASE NAS DISPOSIÇÕES DO NOVO CÓDIGO FLORESTAL. 
DESCABIMENTO. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA QUE REVESTE 
EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL, NOS TERMOS DO ART. 5º, 
§ 6º, DA LEI Nº 7.347/85 (AÇÃO CIVIL PÚBLICA).OBRIGAÇÃO CONSTITUÍDA 
SOB A ÉGIDE DA LEGISLAÇÃO ANTERIOR. ATO JURÍDICO PERFEITO. 
INTELIGÊNCIA DO ART. 5º, XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, E DO ART. 
6º DO DECRETO-LEI Nº 4.657/1942 (LEI DE INTRODUÇÃO ÀS NORMAS 
DO DIREITO BRASILEIRO).IRRETROATIVIDADE DA LEI NOVA. MÁXIMA 
PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE. PRECEDENTES DO STJ. EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Embora a compensação com mata nativa constitua meio lícito para a 
regularização de área de Reserva Legal, a implantação desse mecanismo 
depende da validação, caso a caso, do órgão ambiental competente.

2. A eficácia executiva do Termo de Ajustamento de Conduta tem lastro 
no microssistema legal da Ação Civil Pública (art. 5º, § 6º), de forma 
que o inadimplemento da obrigação assumida é causa suficiente para o 
ajuizamento da execução correspondente.

3. O ingresso de nova lei no ordenamento jurídico deve respeitar o ato 
jurídico perfeito, consoante asseguram o art. 5º, XXXVI, da Constituição 
Federal, e o art. 6º do Decreto-lei nº 4.657/1942 (Lei de Introdução às 
Normas do Direito Brasileiro).

4. O Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou no sentido de rechaçar a 
existência de uma anistia ampla e irrestrita, afirmando o entendimento de 
que o novo Código Florestal não pode retroagir para atingir o ato jurídico 
perfeito, direitos ambientais adquiridos e a coisa julgada, tampouco para 
reduzir a proteção aos ecossistemas.

5. Com esse entendimento, a Col. Corte Superior “faz valer, no campo 
ambiental-urbanístico, a norma mais rigorosa vigente à época dos fatos, 
e não a contemporânea ao julgamento da causa, menos protetora da 
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Natureza: O “direito material aplicável à espécie é o então vigente à época 
dos fatos”.161 (grifo nosso)

 Em adição a isso, importante perceber que, no âmbito do Termo de 
Ajustamento de Conduta em matéria ambiental, somente poderá ser acordada 
a forma pela qual o direito material será exercido, não havendo possibilidade 
do órgão tomador do referido instrumento realizar concessões sobre 
interesses transindividuais dos quais nem mesmo é o seu titular, cabendo-lhe 
exclusivamente constituir garantia mínima de proteção162.

 Por estas razões, entendemos que, em regra, há impossibilidade de 
revisão dos Termos de Compromisso ou Termos de Ajustamento de Conduta 
firmados sob a égide da Lei Federal 4.771/65, tendo vista a sua contrariedade 
frente à proteção constitucional do ato jurídico perfeito e ao direito adquirido 
ao meio ambiente ecologicamente equilibrado.

 Importa destacar que sob essa perspectiva, este Centro de Apoio, 
em conjunto com a Promotoria de Justiça de Proteção ao Meio Ambiente do 
…, recentemente expediu a Recomendação Administrativa nº ... ao Instituto 
Ambiental do Paraná para que:

“a) abstenham-se de emitir qualquer anuência, autorização ou orientação 
para alterações, baixas ou cancelamentos de averbações de Termos de 
Compromisso de Recuperação, Manutenção e Proteção de Reserva Legal 
e de Áreas de Preservação Permanente realizadas em matrículas de 
imóveis rurais no Estado do Paraná; (…)

b) nas hipóteses de desmembramentos e unificações de imóveis rurais, 
seja mantida a Reserva Legal averbada, com registro na(s) matrícula(s) 
respectiva(s);

c) mesmo nas hipóteses de pretensão de retificação, readequação e 
realocação de Reserva Legal averbada em matrícula de imóvel rural 
no Estado do Paraná (reaverbação) e que tenham como fundamento 

161  TJ-PR - Ação Civil de Improbidade Administrativa: 11355052 PR 1135505-2 (Acórdão), Relator: 
Guido Döbeli, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1408.

162  MAZZILLI, Hugo Nigro. Tutela dos Interesses Difusos e Coletivos, editora Saraiva,7ª  edição, 
2014, p. 469.
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e pressuposto o ganho ambiental, conforme disposto no artigo 2º da 
Portaria IAP 55/2014, abstenham-se de emitir qualquer anuência, 
autorização ou deliberação enquanto não houver o pleno funcionamento 
do Sistema de Cadastro Ambiental Rural;

d) todos os Escritórios Regional do IAP fiscalizem o cumprimento dos 
Termos de Compromisso de Recuperação, Manutenção e Proteção de 
Reserva Legal e de Áreas de Preservação Permanente averbados em 
matrículas de imóveis rurais no Estado do Paraná;

e) comuniquem todos os Escritórios Regional do IAP do teor da presente 
Recomendação Administrativa;

f) comuniquem a Corregedoria-Geral do Tribunal de Justiça do Estado do 
Paraná sobre o acatamento desta Recomendação Administrativa;”

 Veja-se que a aludida autarquia acatou expressamente a referida 
Recomendação Administrativa, nos termos do anexo Ofício ... de ... e Parecer 
Jurídico ... – ..., de ... (anexos), ressaltando que a excepcional revisão do Termo 
de Compromisso de Manutenção e Recuperação de Reserva Legal somente 
será possível em casos de evidente demonstração e caracterização de hipótese 
de interesse social ou utilidade pública, somada à demonstração de ganho 
ambiental.

 Ainda sobre o tema, impõe-se salientar que a Lei Estadual 18.295/2014, 
que instituiu no âmbito do Estado do Paraná o Programa de Regularização 
Ambiental – PRA, previu em seus artigos 5º163 e 12164, a possibilidade de revisão 
dos Termos de Compromisso ou instrumentos similares relativos à manutenção, 
proteção e recuperação das Áreas de Preservação Permanente e Reserva Legal.

163 “Art. 5º Os Termos de Compromisso ou instrumentos similares para a regularização ambiental 
do imóvel rural referentes às Áreas de Preservação Permanente, de Reserva Legal e de uso restrito, 
firmados sob a vigência da legislação anterior, deverão ser revistos para se adequarem ao disposto 
na Lei Federal nº 12.651, de 2012.
§ 1º A assinatura do Termo de Compromisso de adesão ao PRA substituirá automaticamente os 
termos anteriores desde que tenha havido prévio requerimento, devendo ser inscrito no Sistema 
Nacional de Cadastro Ambiental Rural - SICAR.
§ 2º Caso não haja pedido de revisão, os termos ou instrumentos de que trata o caput deste artigo 
serão respeitados”.

164 “Art. 12. Nos casos em que a Reserva Legal tenha sido averbada em área desprovida de vege-
tação nativa, a mesma poderá ser relocada, sendo que a relocação deverá ser informada no CAR 
e na matrícula”.
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 Nesse particular, informa-se que este Centro de Apoio recentemente 
apresentou à Procuradoria-Geral de Justiça representação para o ajuizamento 
de Ação Direta de Inconstitucionalidade em face de diversos dispositivos da Lei 
Estadual 18.295/2014, inclusive em relação aos aludidos artigos 5º e 12 (anexo).

 No âmbito do Estado do Paraná, o Decreto Estadual 387/99 (revogado 
pelo Decreto 8680/2013) havia criado o Sistema de Manutenção, Recuperação e 
Proteção da Reserva Legal e Áreas de Preservação Permanente – SISLEG, através 
do qual se previa a celebração de termos de compromisso de restauração e 
conservação de Áreas de Preservação Permanente e de Reserva Florestal Legal 
e as suas averbações junto às matrículas dos respectivos imóveis. O propósito 
de implantação do SISLEG era levar o Estado do Paraná a ter um índice de no 
mínimo 20% (vinte por cento) de cobertura florestal, através da conjugação de 
esforços do Poder Público e da iniciativa privada165.

 Até a promulgação da Lei Federal 12.651/2012, foram celebrados mais 
de 120.114 (cento e vinte mil e cento e quatorze) termos de compromisso de 
restauração e conservação de Áreas de Preservação Permanente e de Reserva 
Florestal Legal através do SISLEG no Estado do Paraná, respectivamente 
averbados nas matrículas dos imóveis rurais e que totalizam 1.962.300 (um 
milhão, novecentos e dois mil e trezentos) de hectares166.

 O artigo 5º da Lei Estadual 18.295/2014 dispõe de forma diversa da Lei 
Federal 12.651/2012 e, ainda, enfraquece substancialmente o nível de proteção 
ambiental, tendo em vista que, para os imóveis em que já houvera a averbação 
da Reserva Legal nas respectivas matrículas de imóvel, a Lei Federal 12.651/2012 
não previu a possibilidade de desaverbação dos Termos de Compromisso, 
limitando-se a dispensar a apresentação dos documentos correspondentes ao 
Cadastro Ambiental Rural167.

165 O Sistema de Manutenção, Recuperação e Proteção da Reserva Legal e Áreas de Preservação 
Permanente tinha como diretrizes básicas a manutenção dos remanescentes florestais nativos, a 
ampliação da cobertura florestal mínima visando a preservação, a conservação da biodiversidade 
e o uso dos recursos florestais e o estabelecimento das zonas prioritárias para a conservação e 
recuperação de áreas florestais através de corredores de biodiversidade.

166 Vide ofício IAP/DIREF nº 37, de 26 de setembro de 2016.

167 “Art. 30. Nos casos em que a Reserva Legal já tenha sido averbada na matrícula do imóvel e 
em que essa averbação identifique o perímetro e a localização da reserva, o proprietário não será 
obrigado a fornecer ao órgão ambiental as informações relativas à Reserva Legal previstas no inciso 
III do § 1o do art. 29. Parágrafo único. Para que o proprietário se desobrigue nos termos do caput, 
deverá apresentar ao órgão ambiental competente a certidão de registro de imóveis onde conste a 
averbação da Reserva Legal ou termo de compromisso já firmado nos casos de posse”.
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 Conforme já explicitado, os Termos de Compromisso efetivados 
para Restauração e Manutenção de Reserva Legal e Áreas de Preservação 
Permanente firmados pelos proprietários rurais quando da adesão ao Sistema de 
Manutenção, Recuperação e Proteção da Reserva Legal e Áreas de Preservação 
Permanente - SISLEG, averbados na matrícula dos imóveis sob a vigência da Lei 
Federal 4.771/65, anteriores à edição da Lei Federal 12.651/2012, configuram 
ato jurídico perfeito168, e, portanto, não podem ser atingidos por determinações 
legais posteriores, sob pena de afrontar o disposto no inciso XXXVI do artigo 5.º 
da Constituição da República.

 A decisão da Corregedoria-Geral do Tribunal de Justiça do Estado do 
Paraná, na Sistema Eletrônico de Informação nº ..., corrobora o entendimento 
de que não pode haver desaverbação dos termos de compromisso firmados sob 
a égide da Lei 4.771/65:

“(…) A. Todas as Reservas Legais averbadas, às Matrículas de Imóveis 
Rurais anteriores à vigência da Lei 12.651/12, não sejam suprimidas/
alteradas, uma vez que contraria a Lei 12.651/12 e a Portaria do IAP nº 
97/2014;”

 Ressalta-se que apenas a desaverbação dos termos de compromisso 
de manutenção, conservação e recuperação da Reserva Legal das matrículas 
de imóveis rurais, sem contarmos as extensões de Áreas de Preservação 
Permanente, põe em risco a preservação de 1.962.300 (um milhão, novecentos 
e dois mil e trezentos) hectares de florestas no Estado do Paraná.

 Importante perceber que o dispositivo legal impugnado chega a permitir 
o cancelamento de averbação da Reserva Legal existente na matrícula registral 
do imóvel rural a partir de uma mera apresentação de um protocolo de revisão 
do Termo de Compromisso.

 Em adição a isso, o dispositivo legal em comento atenta contra a 
segurança jurídica, pois estimula a instauração de infindáveis controvérsias 

168 O ato jurídico perfeito está descrito no §1º, do artigo 6º, da Lei de Introdução às Normas do 
Direito Brasileiro (Decreto-lei nº 4.657/1942) como o ato já consumado segundo a lei vigente ao 
tempo em que se efetuou.
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judiciais em face de novos termos de compromisso celebrados pelo Instituto 
Ambiental do Paraná com cláusulas que possibilitam a diminuição da proteção 
ambiental dos referidos espaços territoriais protegidos (Áreas de Preservação 
Permanente e Reservas Florestais Legais).

 Já o referido artigo 12 da Lei Estadual 18.295/2014 possibilita, em 
síntese, que o proprietário rural, mesmo sem a aprovação do Instituto Ambiental 
do Paraná, decida com base nos seus interesses e em seu alvedrio a localização 
da Reserva Legal relativa ao seu imóvel rural, além de também desconsiderar 
o flagrante descumprimento de Termo de Compromisso de Conservação, 
Manutenção e Recuperação de Reserva Legal e Área de Preservação Permanente, 
o seu caráter de título executivo e ato jurídico perfeito.

 O artigo 12 da Lei Estadual 18.295/2014 faz prevalecer o interesse 
particular do proprietário rural frente ao interesse público da adequada 
localização da Reserva Legal, diminui a proteção ambiental e invade a esfera 
normativa da União, uma vez que dispõe de modo contrário à Lei Federal 
12.651/2012, a qual além de não possuir essa permissão prevista, determina 
em seu artigo 14, § 1º, a necessidade de prévia aprovação pelo órgão público 
ambiental competente:

“Art. 14. A localização da área de Reserva Legal no imóvel rural deverá 
levar em consideração os seguintes estudos e critérios:

(…)

§ 1o O órgão estadual integrante do Sisnama ou instituição por ele 
habilitada deverá aprovar a localização da Reserva Legal após a inclusão 
do imóvel no CAR, conforme o art. 29 desta Lei”.

 Veja-se que embora a redação do artigo 14, § 1º, da Lei Federal 
12.651/2012 tenha sido replicada na Lei Estadual 18.295/2014 em seu artigo 24, 
§ 1º, o dispositivo legal em referência abre caminho para que nas hipóteses de 
proprietários que desmataram os seus imóveis rurais e descumpriram totalmente 
os Termos de Compromisso de Manutenção, Conservação e Recuperação de 
Reserva Legal, este espaço ambiental protegido seja simplesmente relocado ao 
alvedrio do proprietário rural com mero dever de informação no sistema do 
Cadastro Ambiental Rural.
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  Portanto, os artigos 5o e 12 da Lei Estadual 18.295/2014 são 
inconstitucionais por afrontar a segurança jurídica e os atos jurídicos perfeitos, 
por violar o princípio da vedação ao retrocesso em matéria ambiental e por 
dispor de forma diversa e menos protetiva ao meio ambiente do que a Lei 
Federal 12.651/2012, razão pela qual se entende que não podem ser aplicados, 
ou então se deve arguir a sua inconstitucionalidade incidental enquanto não se 
efetiva o controle concentrado de sua constitucionalidade.

Independentemente disso, reitera-se o acatamento da 
Recomendação Administrativa nº ... pelo ... para manter hígidos os Termos de 
Ajustamento de Conduta celebrados sob a égide do antigo Código Florestal.

2. “Como deverão ser conduzidos os casos novos encaminhados 
ao Ministério Público, nos quais se vislumbre a necessidade de 
recuperação das APPs?”                                                                                   

 Tendo em vista a revogação da Lei Federal 4.771/65 pela Lei Federal 
12.651/2012 e a patente diminuição dos patamares de proteção ambiental 
das Áreas de Preservação Permanente, é corrente o questionamento sobre 
o posicionamento do Ministério Público quanto aos novos casos em que se 
perceba a necessidade de proteção ou recuperação desse espaço ambiental 
protegido.

Quanto aos retrocessos impostos pela Lei Federal 12.651/2012 ao 
regime de proteção das Áreas de Preservação Permanente, a Procuradoria-Geral 
da República ajuizou as Ações Diretas de Inconstitucionalidade 4902 e 4903, em 
trâmite no Supremo Tribunal Federal desde o ano de 2013169, no bojo das quais 
sustentou a inconstitucionalidade material dos seguintes dispositivos da nova 
Lei Federal: § único do art. 3º; inciso XIX do art. 3º; §§ 1º, 4º, 5º e 6º do art. 4º; 
§ 3º do art. 7º; § 2º do art. 8º; §§ 4º e 5º do art. 59; art. 60; art. 61-A; art. 61-B; 
art. 61-C; art. 62; art. 63; art. 67; e art. 78-A.

Importante salientar que nada obstante o trâmite das referidas Ações 
Diretas de Inconstitucionalidade por aproximadamente quatro anos no Supremo 

169 http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp. Acesso em 12/12/2016.
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Tribunal Federal, ainda não houve o seu julgamento, assim como inexiste 
qualquer decisão desta Suprema Corte que determine a suspensão liminar de 
dispositivo da Lei Federal 12.651/2012.

Desta forma, considerando que as leis nascem com presunção de 
constitucionalidade, e em respeito ao princípio da independência funcional 
dos agentes do Ministério Público, não se vislumbra vedação à aplicação dos 
dispositivos da Lei Federal 12.651/2012 que tratam do novo regime das Áreas 
de Preservação Permanente, ao menos até que sobrevenha decisão judicial 
que suspenda os seus efeitos ou que declare a sua inconstitucionalidade. No 
entanto, o entendimento deste Centro de Apoio alinha-se ao exposto nas 
aludidas Ações Diretas de Inconstitucionalidade 4902 e 4903 (anexas), já que 
a constituição das Áreas de Preservação Permanente assenta-se em funções 
socioambientais indispensáveis, como a de preservar os recursos hídricos, a 
paisagem, a estabilidade geológica, a preservação da biodiversidade e a garantia 
da proteção do solo e o bem-estar das populações humanas, e que claramente 
a Lei Federal 12.651/2012 estabeleceu padrões menos protetivos ao espaço 
ambiental protegido em comento, o que o coloca em risco e, portanto, viola o 
disposto no artigo 225 da Constituição da República.

Relevante destacar que a Lei Estadual 18.295/2014, que institui o 
Programa de Regularização Ambiental - PRA no Estado do Paraná, também 
possui, a nosso aviso, dispositivos legais relativos às Áreas de Preservação 
Permanente dotados de inconstitucionalidade. Com efeito, este Centro de Apoio 
recentemente representou à Procuradoria-Geral de Justiça para o ajuizamento 
de Ação Direta de Inconstitucionalidade em face da Lei Estadual 18.295/2014, 
inclusive quanto ao disposto no artigo 57 desta Lei.

Este dispositivo legal impugnado inova e largamente se distancia da 
regulamentação da Lei Federal 12.651/2012, pois cria um novo regime de áreas 
consolidadas em imóveis urbanos dotados de Áreas de Preservação Permanente 
e desvirtua completamente esse espaço ambiental protegido, seja permitindo a 
manutenção de edificações erigidas ilegalmente e isentando os causadores de 
danos ambientais da obrigação de reparar o dano, seja diminuindo a extensão 
das faixas ciliares para os cursos d’água, nascentes e olhos d’água, ou ainda 
prevendo a canalização de corpos hídricos. No que concerne ao conceito de 
áreas consolidadas, ressalta-se que a abordagem será feita com maior ênfase no 
próximo item desta Consulta.
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Diante deste panorama, a nosso aviso, abrem-se as seguintes 
possibilidades de atuação do agente do Ministério Público para os novos 
casos que se refiram à necessidade de recuperação de Áreas de Preservação 
Permanente, conforme esta ocorra no âmbito extrajudicial ou na esfera judicial.

a) âmbito extrajudicial – aplicação dos patamares mais protetivos às 
Áreas de Preservação Permanente previstos na revogada Lei Federal 4.771/65 
em sede de Termo de Ajustamento de Conduta – defesa da inconstitucionalidade 
da Lei Federal 12.651/2012.

Seja com base nos argumentos colacionados nas Ações Diretas de 
Inconstitucionalidade 4902 e 4903 (anexas) e na representação formulada 
por este Centro de Apoio à Procuradoria-Geral de Justiça para o ajuizamento 
de Ação Direta de Inconstitucionalidade em face da Lei Estadual 18.295/2014 
(anexa), seja com base na própria Lei Federal 12.651/2012, que prevê patamares 
mínimos de proteção, diante da inserção das expressões “largura mínima”, 
“raio mínimo” e “percentuais mínimos”, previstos no artigo 4º e 12, da Lei 
12.651/2012170, e considerando a autonomia da vontade do obrigado em um 
negócio jurídico bilateral e a aplicação negociada da norma jurídica171, entende-
se possível e recomendável a preferencial tentativa de celebração de Termos 
de Ajustamento de Conduta para os novos casos de recuperação de Áreas de 
Preservação Permanente com a utilização dos patamares protetivos previstos 
na revogada Lei Federal 4.771/65 e nas Resoluções do Conselho Nacional 

170 ELLOVITCH, Mauro da Fonseca; VALERA, Carlos Alberto; Manual Novo Código Florestal. JM-
PMG Jurídico. Revista do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. pg.14. 2013.

171  Geisa de Assis Rodrigues, ao tratar da estrutura e dos princípios dos Termo de Ajustamento 
de Conduta, afirma que “a negociação permite uma administração otimizada de conflito em que 
vários aspectos, na maior parte das vezes de matriz não jurídico, podem ser contemplados para se 
encontrar a melhor solução. (...)  As marchas e contramarchas do processo de negociação ensejam, 
em muitos casos, o conhecimento efetivo da situação a ser ajustada, v.g., a condição econômica 
do obrigado, as causas que o levaram ao não cumprimento da norma, os óbices que precisa su-
perar para cumpri-la, assim como a urgência em que a adequação à lei deve ser feita, os anseios 
da comunidade que se sente lesada pela transgressão da norma etc.  (…) Na verdade, o ajuste de 
conduta, na visão de Lídia Passos, seria integrante de uma nova engenharia jurídica. Uma engenha-
ria que dedica um espaço todo especial à formulação normativa negocial, uma vez que as partes 
da conciliação ‘não se limitam a promover o desdobramento lógico-formal das normas legislativas 
e procedimentais já estabelecidos, mas o desdobram construtivamente ao normatizar situações 
específicas e inéditas.” (RODRIGUES, Geisa de Assis. Ação Civil Pública e Termo de Ajustamento de 
Conduta: Teoria e Prática. 3ª ed. Rio de janeiro: Forense, 2011, p. 114-117).
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do Meio Ambiente172, sem prejuízo da inserção de cláusulas adicionais que 
proporcionem maior proteção ambiental, tais como de obrigações relativas ao 
uso e conservação do solo, limitações à utilização de agrotóxicos, proteção de 
Áreas Úmidas, dentre outras.

b) âmbito extrajudicial – aplicação dos parâmetros da Lei Federal 
12.651/2012 relativos aos novos casos de recuperação das Áreas de 
Preservação Permanente em sede de Termo de Ajustamento de Conduta – 
presunção de constitucionalidade da Lei Federal 12.651/2012 – necessidade 
de inclusão de cláusulas complementares de proteção ambiental e de 
cláusula condicional referente ao julgamento da ADI 4903. 

Embora este Centro de Apoio aponte a opção anterior como a mais 
adequada e preferencial para a proteção desse espaço ambiental, mas 
considerando que até agora não houve decisão emitida pela Suprema Corte 
para determinar a suspensão liminar de qualquer um dos dispositivos da 
Lei Federal 12.651/2012 ou a declaração de sua inconstitucionalidade, e 
tendo em vista a presunção de constitucionalidade das leis e o princípio da 
independência funcional dos agentes do Ministério Público, entende-se que é 
possível a celebração de Termos de Ajustamento de Conduta aos novos casos de 
recuperação das Áreas de Preservação Permanente com base nos parâmetros 
previstos na Lei Federal 12.651/2012, desde que haja a inserção de:

b1) cláusula expressa que preveja, na hipótese do Supremo Tribunal 
Federal declarar inconstitucionalidade de dispositivos da Lei Federal 
12.651/2012 ou interpretá-los conforme a Constituição da República de 
modo a determinar a aplicação dos parâmetros previstos na Lei Federal 
4.771/65 ou parâmetros mais protetivos do que aqueles previstos na Lei 
Federal 12.651/2012 em relação às Áreas de Preservação Permanente, o 
dever de adequação da conduta do obrigado a estes parâmetros em um prazo 
previamente fixado;

b2) cláusulas que prevejam a assunção de obrigações adicionais 
pelo responsável que proporcionem maior proteção ambiental ao imóvel, 
tais como de obrigações relativas ao uso e conservação do solo, limitações e 

172 Resolução nº 302/2002 e Resolução nº 303 /2002.
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maior controle quanto à utilização de agrotóxicos, proteção de Áreas Úmidas 
consoante a Resolução Conjunta IBAMA/IAP/SEMA 05/2008, dentre outras.

c) âmbito judicial – preferencial aplicação dos patamares mais 
protetivos às Áreas de Preservação Permanente previstos na revogada Lei 
Federal 4.771/65 – arguição incidental de inconstitucionalidade da Lei Federal 
12.651/2012.

Na hipótese de impossibilidade de celebração de Termo de Ajustamento 
de Conduta nos novos casos de recuperação de Áreas de Preservação 
Permanente, respeitada a independência funcional dos agentes Ministeriais 
e as considerações expostas no item anterior, entende-se que, nos casos em 
que se constate que a Lei Federal 12.651/2012 impõe a aplicação de níveis 
menos protetivos ao referido espaço ambiental em comparação com a Lei 
Federal 4.771/65, deva-se buscar judicialmente, nos termos da Lei Federal 
7.347/85, a aplicação dos patamares mais protetivos, por meio da arguição 
incidental de inconstitucionalidade da Lei Federal 12.651/2012 e da Lei Estadual 
18.295/2014, com base nos argumentos colacionados nas Ações Diretas de 
Inconstitucionalidade 4902 e 4903 e na representação formulada por este 
Centro de Apoio à Procuradoria-Geral de Justiça para o ajuizamento de Ação 
Direta de Inconstitucionalidade em face da referida Lei Estadual173.

173 Vale registrar que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em decisão proferida na data 
de 30 de maio de 2016 em sede de Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada pelo Ministério 
Público Paulista em face da Lei Estadual que trata do Programa de Regularização Ambiental das pro-
priedades no Estado de São Paulo, determinou liminarmente a suspensão da referida legislação até 
o julgamento final da aludida Ação Direta: “Direta de Inconstitucionalidade. Processo nº 2100850-
72.2016.8.26.0000. Relator(a): SÉRGIO RUI. Órgão Julgador: ÓRGÃO ESPECIAL. Vistos.  Trata-se de 
ação ajuizada pelo douto Procurador Geral de Justiça do Estado de São Paulo em que postula declara-
ção de inconstitucionalidade da Lei Estadual nº 15.684, de 14 de janeiro de 2015, que “dispõe sobre o 
Programa de Regularização Ambiental - PRA das propriedades e imóveis rurais, criado pela Lei Federal 
nº 12.651, de 2012, dispondo ainda sobre a aplicação da Lei Complementar Federal nº 140, de 2011, 
no âmbito do Estado de São Paulo”. Sustenta que referida norma violara o princípio da vedação do 
retrocesso ambiental e invadido esfera de competência legislativa da União.  Aponta, ainda, incompa-
tibilidade vertical com a Constituição do Estado de São Paulo ante a ausência de participação popular 
na discussão da lei, o que contraria os artigos 180, incisos I e II e 191 daquele diploma. Reclama o 
deferimento de liminar para suspensão da eficácia da norma impugnada e, ao final, a declaração de 
sua inconstitucionalidade.  Na hipótese, comprovados os requisitos legais para concessão da medida 
liminar, porquanto, ao menos em sede de cognição sumária, conclui-se pela existência de elementos 
que indicam dissonância da Lei Estadual nº 15.684/2015 com os preceitos inscritos na Carta Ban-
deirante e, ainda, eventual invasão da competência normativa da União.  Outrossim, vislumbra-se 
plausibilidade da alegação do autor de que a manutenção da norma questionada no ordenamento 
jurídico acarretará perigo de lesão irreparável ou de difícil reparação. Destarte, configurado o fumus 
boni iuris e o periculum in mora, defiro a liminar almejada e determino a suspensão da vigência e 
eficácia da Lei Estadual nº 15.684, de 14 de janeiro de 2015, até final julgamento desta ação. (…)”
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 As seguintes decisões judiciais ilustram a viabilidade de arguição 
incidental de inconstitucionalidade de dispositivos legais da Lei Federal 
12.651/2012 e de Leis Estaduais Florestais ou que tratam da instituição nos 
Estados da Federação do Programa de Regularização Ambiental – PRA, em 
consonância com a citada Lei Federal:

EMENTA: INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE - 
ARTIGO 67 DA LEI Nº 12.651/2012 - NOVO CÓDIGO FLORESTAL - INCIDENTE 
DE INCONSTITUCIONALIDADE CONHECIDO - VEDAÇÃO DO PRINCÍPIO DO 
RETROCESSO SOCIAL - VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PRECAUÇÃO E DA 
PREVENÇÃO - MEIO AMBIENTE TIDO COMO DIREITO FUNDAMENTAL 
- DISPOSITIVO LEGAL QUE PREVÊ DESONERAÇÃO DO DEVER DE 
RESTAURAÇÃO DE ÁREAS DE RESERVA LEGAL - INCIDENTE QUE SE JULGA 
PROCEDENTE - INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL DECLARADA - 
QUESTÃO QUE TAMBÉM É ALVO DE QUESTIONAMENTO EM SEDE DE AÇÃO 
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PERANTE O SUPREMO TRIBUNAL 
FEDERAL (ADI Nº 4902). A previsão do art. 67 da Lei n.° 12.651/2012, 
que desonera os proprietários rurais dos deveres referentes à proteção 
das florestas e ainda convalida ilegalidades já cometidas sem qualquer 
contrapartida, constitui flagrante retrocesso social, em verdadeira 
afronta aos fins constitucionais. Deve ser declarado inconstitucional 
o art. 67 da Lei 12.651/12, ante a violação do dever geral de proteção 
ambiental previsto no art. 225, caput, da Constituição da República, das 
exigências constitucionais de reparação dos danos ambientais causados 
(art. 225, § 3°) e de restauração de processos ecológicos essenciais (art. 
225, § 1º, I); a vedação de utilização de espaço especialmente protegido 
de modo a comprometer os atributos que justificam sua proteção (art. 
225, § 1º, III); a exigência constitucional de que a propriedade atenda à 
sua função social, bem como o princípio da vedação do retrocesso em 
matéria socioambiental, ainda, aos princípios do meio ambiente como 
direito fundamental, da prevenção e da precaução. V.V.: Afigura-se 
prematuro o julgamento pelo Órgão Especial do TJMG de um incidente de 
inconstitucionalidade relativa a uma questão que se encontra sob o crivo 
decisório do STF, com o caráter de repercussão geral.174

174 TJMG - Arg Inconstitucionalidade 1.0144.11.003964-7/002, Relator(a): Des.(a) Walter Luiz , ÓR-
GÃO ESPECIAL, julgamento em 29/06/2015, publicação da súmula em 14/08/2015
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ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 67 DA LEI N. 
12.651/2012 - ISENÇÃO DA RECOMPOSIÇÃO DE ÁREA DE RESERVA 
LEGAL PARA PROPRIETÁRIOS E POSSUIDORES DE IMÓVEIS RURAIS DE 
ATÉ QUATRO MÓDULOS FISCAIS – NORMA QUE DEIXA DE OBSERVAR O 
ART. 186, I E II, ART. 225, § 1.º, I E III, § 3.º, BEM COMO O PRINCÍPIO 
CONSTITUCIONAL IMPLÍCITO DA VEDAÇÃO DE RETROCESSO EM MATÉRIA 
AMBIENTAL – PONDERAÇÃO IN CONCRETO ENTRE O DIREITO ADQUIRIDO 
À PROPRIEDADE E O DIREITO ADQUIRIDO METAINDIVIDUAL AO MEIO 
AMBIENTE PRESERVADO E EQUILIBRADO PARA A PRESENTE E ÀS FUTURAS 
GERAÇÕES – INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL RECONHECIDA – 
ARGUIÇÃO ACOLHIDA. O Poder Constituinte Originário delimitou de forma 
expressa o âmbito de abrangência da proteção ambiental, aliada ao 
desenvolvimento sustentável, garantindo, com efeito, a livre iniciativa do 
trabalho, e o direito à propriedade, mas impôs, por outro lado, a inarredável 
diretriz da preservação ambiental para a atual e as futuras gerações, 
mormente porque estamos diante de recursos naturais esgotáveis acaso 
a intervenção humana não se alie ao dever de preservação, precaução 
e prevenção em termos ambientais. No aspecto da razoabilidade na 
norma descrita no art. 67 do Código Florestal, não verifico sua harmonia 
com o plano normativo constitucional, especialmente com o princípio da 
isonomia e da dignidade humana. A isenção legal teve por parâmetro a 
dimensão da terra [módulos fiscais], e sequer considerou a destinação 
dada a esse mesmo imóvel, questão muito mais relevante sob o ponto 
de vista social. Ademais, a diferenciação abarcou somente o pequeno 
proprietário ou possuidor rural, deixando os médios proprietários 
rurais - detentores de quatro e meio ou cinco módulos rurais - de fora 
do âmbito de proteção da norma. Deveras, para o médio proprietário 
rural, excluindo-se a área de reserva legal, que poderá variar de 20% a 
80% nos termos do art. 12 da lei de regência, poderá a ele remanescer 
espaço de área inferior ao pequeno proprietário ou possuidor rural, o 
que se mostra de manifesta disparidade e desigualdade inconstitucional. 
É cogente a observância à função sócio ambiental da propriedade e da 
posse do imóvel rural, observados especialmente a área de reserva legal e 
a área de preservação permanente. Aplicabilidade: art. 225, caput o dever 
geral de proteção ambiental; art. 225, § 1.º, I, o dever de restauração de 
processos ecológicos essenciais; art. 225, § 1.º, III, a proibição de utilização 
de espaço especialmente protegido de modo a comprometer os atributos 
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que justificam a sua proteção; art. 225, § 3.º, o dever de reparação ao 
dano ambiental causado. Intenção de exigir que a propriedade e a posse 
atendam à sua função social, mas também ambiental. Com efeito, tais 
normas constitucionais não se dirigem apenas aos administrados, e à 
Administração Pública Direta e Indireta, mas também e principalmente 
ao legislador infraconstitucional, impondo-lhe mandados de otimização 
às normas constitucionais reguladoras do meio ambiente, e que observe 
o princípio da proibição do retrocesso, em questões da magnitude do 
meio ambiente, cuja problemática não é só interna, mas dos governos 
mundiais. Ponderação. No âmbito da proporcionalidade, não verifico que 
a isenção prevista no art. 67 da Lei n. 12.651/2012 se revista de adequação, 
na medida em que não contribui em nada para o fim almejado pela CF, 
qual seja, de proteção e preservação ambiental; além disso, vejo que o 
Estado se valeu do meio mais oneroso ao meio ambiente com o intuito 
de garantir o mínimo de liberdade dos proprietários e possuidores de até 
quatro módulos rurais, em claro prejuízo coletivo, violando o aspecto na 
necessidade ou exigibilidade; e, por fim, considerando a proporcionalidade 
em sentido estrito, tenho que é preferível ou vantajoso, numa visão 
valorativa, diante do caso concreto, e da relevância dos direitos em jogo, 
dizer que as desvantagens da restrição ao direito adquirido individual são 
infinitamente inferiores às vantagens de se observar o direito adquirido 
ao meio ambiente preservado e equilibrado. Demais disso, os valores 
constitucionais expressam direitos de terceira geração. Arguição de 
inconstitucionalidade reconhecida do art. 67 da Lei n. 12.651/2012.175

“(…) Afasto, igualmente, a alegação de falta de interesse superveniente 
formulada por todos os requeridos ante a inovação trazida ao Código 
Florestal pela lei 12.651/2012. Isto é assim, considerando que a alteração 
legislativa retira quase que por completo a proteção ambiental das áreas 
de proteção permanente indo de encontro com os mais caros princípios 
constitucionais em matéria ambiental. (...)

Assim é que a vedação do retrocesso impede de maneira integral a 
aplicação do artigo 62 da lei 12.651/2012. Isto porque os direitos 
fundamentais, uma vez conquistados, não podem ter diminuído sua 
abrangência, em abono ao já mencionado Princípio da Vedação ao 

175 ArgInc 166802/2015, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 10/03/2016, 
Publicado no DJE 17/03/2016.
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Retrocesso que disciplina a matéria dos direitos fundamentais.

Longe de ser intrincada, a matéria jurídica em questão mostra-se singela 
à luz das normas fundamentais mencionadas: corolário da dignidade 
da pessoa humana, princípio basilar da República Federativa do Brasil, 
o direito à vida depende de um meio ambiente saudável. Para tanto, o 
Constituinte de 1988 atribuiu a todos os Homens o dever de preservar 
a natureza em todos os seus aspectos. E não somente para o imediato 
usufruto da presente, mas também visando conferir possibilidade de 
vida digna às futuras gerações. E a inovação legislativa que ora se afasta 
vai frontalmente de encontro a tudo quanto já construído em matéria 
legislativa ambiental, traduzindo-se numa verdadeira foice a ceifar o 
direito fundamental disciplinado no artigo 225 da Carta Maior.

(...)

Por todo o exposto, declaro tal dispositivo inaplicável por reconhecer sua 
inconstitucionalidade, devendo orientar a solução da presente demanda a 
legislação que a Lei 12.651/12 teria revogado, ou seja, as Leis n. 4.771/65 
e 7.754/89 bem como as respectivas disposições regulamentares 
infralegais.

E nem se argumente sobre a impossibilidade de se analisar a 
constitucionalidade de lei em sede de ação civil pública, uma vez que, 
considerando a forma com que a questão foi posta no presente feito, 
verifica-se que é utilizada como instrumento de controle difuso-concreto 
de inconstitucionalidade, ou seja, de todo evidente que não se pretende 
um sucedâneo da ação direta de inconstitucionalidade, antes, aqui, o 
inconformismo material da legislação infraconstitucional com a Carta 
Maior não é o objeto do pedido e sim uma causa de pedir, portanto, a 
inconstitucionalidade é uma causa incidental nesta ação”.176

“(…) Não obstante, qualquer juiz poderá, diante da inconstitucionalidade 
de uma norma, deixar de aplica-la a determinada situação. Tal 
pronunciamento, por parte de um magistrado singular, terá somente 

176 Ação Civil Pública nº 0900588-47.2012.8.26.0103/SP, comarca de Caconde. Juíza Ana Rita de 
Oliveira Clemente, publicada no DJe-SP em 01/03/2013, páginas nº 1367/1371.
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efeito entre as partes e não será acobertado pela coisa jugada material 
(quanto à inconstitucionalidade), não afastando a lei do ordenamento 
jurídico; somente será utilizado como fundamento para o julgamento da 
procedência ou improcedência de determinada pretensão, afastando a 
aplicação da lei tida como inconstitucional.

(…) Florestal não sobrevivem a um exame acurado de sua 
constitucionalidade. Assim, inviável a aplicação dos arts. 3º, IV, 8º, 
§ 4º, e 61-A, B e C, do novo Código Florestal, no que dizem respeito às 
áreas consolidadas, à possibilidade de seu uso e à redução dos espaços 
de proteção nestes artigos prevista. Isso por ferirem diversos princípios 
constitucionais, quais sejam: i)isonomia (art. 5º, caput), livre concorrência 
(art. 170, IV) e moralidade pública (art. 37, caput); ii) vedação da 
proteção insuficiente (art. 5º, LV); iii) vedação ao retrocesso (princípio 
constitucional implícito); iv) proteção do núcleo essencial do direito 
fundamental (princípio constitucional implícito em nosso ordenamento, 
porém explícito em ordenamentos estrangeiros); v) máxima efetividade 
dos direitos fundamentais (art. 5º, §§ 1º e 2º; vi) reparação integral dos 
danos causados ao meio ambiente (art. 225, § 3º). Quanto à isonomia e 
moralidade públicas, friso que o novo Código não permite, àqueles que 
cumpriram regularmente a legislação ambiental, os mesmos direitos que 
contempla aos infratores de tais normas. Criou-se um inusitado prêmio 
para os infratores e um pesado fardo para os que cumpriram a lei”.177

“(…) Como fixou o STJ, no julgamento do REsp 1.240.122, Min. Herman 
Benjamin, DJe de 11/09/2012, “pressupostos internos do direito de 
propriedade no Brasil, as Áreas de Preservação Permanente e a Reserva 
Legal visam a assegurar o mínimo ecológico do imóvel, sob o manto da 
inafastável garantia constitucional dos “processos ecológicos essenciais” 
e da “diversidade biológica”. Componentes genéticos e inafastáveis, por 
se fundirem com o texto da Constituição, exteriorizam-se na forma de 
limitação administrativa, técnica jurídica de intervenção estatal, em favor 
do interesse público, nas atividades humanas, na propriedade e na ordem 

177  Ação Civil Pública nº 0005664-71.2013.8.26.0417/SP, comarca de Paraguaçu Paulista. Juiz 
Pedro Luiz Fernandes Nery Rafael publicada no DJe-SP em 19 de dezembro de 2016.
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econômica, com o intuito de discipliná-Ias, organizá-Ias, circunscrevê-Ias, 
adequá-Ias, condicionálas, controlá-Ias e fiscalizá-Ias. Sem configurar 
desapossamento ou desapropriação indireta, a limitação administrativa 
opera por meio da imposição de obrigações de não fazer (non facere), de 
fazer (facere) e de suportar (pati), e caracteriza-se, normalmente, pela 
generalidade da previsão primária, interesse público, imperatividade, 
unilateraIidade e gratuidade”.

Nesse particular, valho-me, ainda, das judiciosas ponderações do eminente 
Ministro, no sentido de que “o novo Código Florestal não pode retroagir 
para atingir o ato jurídico perfeito, direitos ambientais adquiridos e a 
coisa julgada, tampouco para reduzir de tal modo e sem as necessárias 
compensações ambientais o patamar de proteção de ecossistemas frágeis 
ou espécies ameaçadas de extinção, a ponto de transgredir o limite 
constitucional intocável e intransponível da ‘incumbência’ do Estado de 
garantir a preservação e restauração dos processos ecológicos essenciais 
(art. 225, 9 10, I).” (…)

Com esses argumentos, em controle incidental e difuso de 
constitucionalidade, como prejudicial de mérito, declaro a 
inconstitucionalidade do art. 62 da Lei nº 12.651/2012, por violação aos 
artigos 1°, inciso 111; 3°, I e 225 da Constituição da República Federativa 
do Brasil de 1988.

Por força do efeito repristinatório que advém da declaração de 
inconstitucionalidade, aplica-se à espécie a legislação anterior: Lei nº 
4.771/1965 e regulamentos administrativos subjacentes.178

Ressalta-se que o presente entendimento de sugestão de atuação do 
agente do Ministério Público na esfera judicial cede e se torna prejudicado 
quanto aos dispositivos da Lei Federal 12.651/2012 se houver decisão emitida 
pelo Supremo Tribunal Federal que os considere constitucionais.

178 Ação Civil Pública nº 1588-63.2013.4.01.3802/JFMG, subseção judiciária de Uberaba. Juiz Fe-
deral Osmane Antônio dos Santos, julgamento em 24 de janeiro de 2014.
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3. “Qual o posicionamento assumido em relação às áreas 
consolidadas? Qual órgão indicará a posição dessas áreas? Haverá 
compensação de dano ambiental nesses casos? Em sendo positivo, 
de que forma?”

  A Lei Federal 12.651/2012 estabelece os conceitos de área rural 
consolidada e área urbana consolidada no seu artigo 3º:

“Art. 3o Para os efeitos desta Lei, entende-se por:

(...)

IV - área rural consolidada: área de imóvel rural com ocupação antrópica 
preexistente a 22 de julho de 2008, com edificações, benfeitorias ou 
atividades agrossilvipastoris, admitida, neste último caso, a adoção do 
regime de pousio;

(...)

XXVI - área urbana consolidada: aquela de que trata o inciso II do caput 
do art. 47 da Lei no 11.977, de 7 de julho de 2009;”

Os referidos conceitos recebem tratamento diferenciado da Lei Federal 
12.651/2012 conforme o espaço ambiental protegido (Área de Preservação 
Permanente ou Reserva Legal) e segundo a sua localização (zona urbana ou rural), 
sendo regulados nas Seções II e III do Capítulo XIII com a denominação “Das Áreas 
Consolidadas em Áreas de Preservação Permanente” e “Das Áreas Consolidadas 
em Áreas de Reserva Legal”.

Os artigos 61-A, 61-B, 61-C, 62 e 63 da Lei Federal 12.651/2012 tratam 
das áreas consolidadas em Áreas de Preservação Permanente situadas na zona 
rural e estabelecem, em síntese, a possibilidade da continuidade das atividades 
agrossilvipastoris, de ecoturismo e de turismo rural, assim como da manutenção 
de residências e da infraestrutura associada a essas atividades, em áreas 
rurais consolidadas até 22 de julho de 2008, e a necessidade de recomposição 
apenas parcial das faixas ciliares em metragem bastante inferior ao previsto no 
próprio artigo 4º da referida Lei Federal (ou a sua completa desnecessidade), e 
modulada consoante o tipo de Área de Preservação Permanente e o tamanho 
da propriedade rural.
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Salienta-se que a Lei Federal 12.651/2012 atribui tratamento apenas às 
áreas rurais consolidadas em Área de Preservação Permanente, não estendendo 
a proposição deste regime às áreas urbanas179, com exceção da regularização 
fundiária de assentamentos humanos ocupados predominantemente por 
população de baixa renda e desde que observadas as condições estabelecidas na 
Lei Federal 11.977/2009180.

De fato, ressalvado os casos desta tipologia de regularização fundiária, a 
Lei Federal 12.651/2012 expressamente determina as faixas mínimas de proteção 
ciliar aos cursos d’água e nascentes em zonas urbanas sem qualquer referência a 
hipóteses de sua flexibilização com base na noção de áreas consolidadas:

“Art. 4o Considera-se Área de Preservação Permanente, em zonas rurais 
ou urbanas, para os efeitos desta Lei:

I - as faixas marginais de qualquer curso d’água natural perene e 
intermitente, excluídos os efêmeros, desde a borda da calha do leito 
regular, em largura mínima de: (Incluído pela Lei nº 12.727, de 2012).

a) 30 (trinta) metros, para os cursos d’água de menos de 10 (dez) metros 
de largura;

b) 50 (cinquenta) metros, para os cursos d’água que tenham de 10 (dez) a 
50 (cinquenta) metros de largura;

c) 100 (cem) metros, para os cursos d’água que tenham de 50 (cinquenta) 
a 200 (duzentos) metros de largura;

d) 200 (duzentos) metros, para os cursos d’água que tenham de 200 
(duzentos) a 600 (seiscentos) metros de largura;

e) 500 (quinhentos) metros, para os cursos d’água que tenham largura 
superior a 600 (seiscentos) metros;

II - as áreas no entorno dos lagos e lagoas naturais, em faixa com largura 
mínima de:

a) 100 (cem) metros, em zonas rurais, exceto para o corpo d’água com 
até 20 (vinte) hectares de superfície, cuja faixa marginal será de 50 
(cinquenta) metros;

179 Art. 61-A. Nas Áreas de Preservação Permanente, é autorizada, exclusivamente, a continuida-
de das atividades agrossilvipastoris, de ecoturismo e de turismo rural em áreas rurais consolidadas 
até 22 de julho de 2008.

180 XXVI - área urbana consolidada: aquela de que trata o inciso II do caput do art. 47 da Lei 
no11.977, de 7 de julho de 2009
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b) 30 (trinta) metros, em zonas urbanas;

III - as áreas no entorno dos reservatórios d’água artificiais, na faixa 
definida na licença ambiental do empreendimento, observado o disposto 
nos §§ 1o e 2o;

III - as áreas no entorno dos reservatórios d’água artificiais, decorrentes 
de barramento ou represamento de cursos d’água naturais, na faixa 
definida na licença ambiental do empreendimento; (Incluído pela Lei nº 
12.727, de 2012).

IV - as áreas no entorno das nascentes e dos olhos d’água, qualquer que 
seja a sua situação topográfica, no raio mínimo de 50 (cinquenta) metros;

IV – as áreas no entorno das nascentes e dos olhos d’água perenes, 
qualquer que seja sua situação topográfica, no raio mínimo de 50 
(cinquenta) metros; (Redação dada pela Medida Provisória nº 571, de 
2012).

IV - as áreas no entorno das nascentes e dos olhos d’água perenes, 
qualquer que seja sua situação topográfica, no raio mínimo de 50 
(cinquenta) metros;” (grifos nossos)

No entanto, a Lei Estadual 18.295/2014, que instituiu no âmbito do 
Estado do Paraná o Programa de Regularização Ambiental – PRA, cria outras 
formas de áreas urbanas consolidadas em Área de Preservação Permanente, 
conforme previsão do seu artigo 57:   

“Art. 57. Nas Áreas de Preservação Permanente é autorizada a manutenção 
de construções residenciais, comerciais e industriais, privadas ou públicas, 
consolidadas até 22 de julho de 2008, desde que não promovam a 
degradação ambiental ou poluição de qualquer natureza.

§ 1º Para os imóveis sem construções na APP e que não possuam 
remanescente florestal, a faixa a ser preservada será de 15m (quinze 
metros), contados da borda da calha do leito regular, independentemente 
da largura do curso d´água, em áreas privadas ou públicas, de acordo 
com a Lei Federal nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979.

§ 2º Para os imóveis com remanescente nativo florestal na APP prevalecem 
as metragens estabelecidas na Lei nº 12.651, de 2012, com o mínimo de 
30m (trinta metros), contados a partir da calha regular.



279
V. 7: RESÍDUOS SÓLIDOS E FLORA

§ 3º As APP´s de áreas públicas consolidadas como de área verde de uso 
coletivo, poderão ser mantidas nessa condição desde que não promovam 
a degradação ambiental.

§ 4º As nascentes e olhos d´agua perenes em áreas não edificadas e sem 
remanescente florestal nativo deverão recuperar a vegetação num raio 
mínimo de 15m (quinze metros).

§ 5º As nascentes e olhos d´agua perenes em áreas não edificadas e com 
remanescente florestal nativo deverão manter a vegetação num raio 
mínimo de 50m (cinquenta metros).

§ 6º A canalização de corpos hídricos será autorizada pelo órgão ambiental 
estadual, em caráter excepcional, quando a canalização for necessária à 
proteção das condições ambientais do córrego, ou quando for necessária 
à proteção da vida e saúde humanas”.

No que concerne às áreas consolidadas em Reserva Legal, o artigo  
67 da Lei Federal 12.651/2012 prevê a dispensa da recomposição integral 
da Reserva Legal em propriedades rurais com área de até quatro módulos 
fiscais.

Este Centro de Apoio entende que são inconstitucionais os referidos 
dispositivos da Lei Federal 12.651/2012 que tratam das áreas consolidadas em 
Áreas de Preservação Permanente situadas na zona rural e das áreas consolidadas 
em Reserva Legal, assim como que é inconstitucional o citado dispositivo da Lei 
Estadual 18.295/2014 que trata das áreas consolidadas em Área de Preservação 
Permanente situada na zona urbana.

Em relação aos artigos 3º, IV; 61-A, 61-B, 61-C, 62, 63 e 67 da Lei 
Federal 12.651/2012, há patente desvirtuamento e enfraquecimento da 
Reserva Legal e das Áreas de Preservação Permanente situadas na zona rural, 
retrocesso ambiental e frontal lesão ao direito fundamental ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado e ao artigo 225 da Constituição da República, razão 
pela qual adotamos os fundamentos apresentados pela Procuradoria-Geral da 
República na Ação Direta de Inconstitucionalidade 4902 (anexa) em trâmite 
no Supremo Tribunal Federal, que deixaremos de expor para evitar repetições 
desnecessárias.
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Apenas fazemos breve referência ao artigo 67 da Lei Federal 
12.651/2012, uma vez que a sua aplicação significaria aceitar a não recomposição 
de milhões de hectares de vegetação em Reserva Legal situada no bioma Mata 
Atlântica, ressaltando-se que no Estado do Paraná as propriedades rurais com 
área de até quatro módulos fiscais chega a proporção de aproximadamente 
oitenta e cinco por cento. Importante perceber, ainda, que o dispositivo legal 
em referência permite a instituição da Reserva Legal de 1% ou 0,5% da extensão 
da propriedade com remanescente florestal, o que não se distancia muito da 
situação de ausência absoluta de remanescente.

No que tange ao disposto no artigo 57 da Lei Estadual 18.295/2014, 
entendemos que inova e largamente se distancia da regulamentação da Lei 
Federal 12.651/2012, pois cria um novo regime de áreas consolidadas em 
imóveis urbanos dotados de Áreas de Preservação Permanente e desvirtua 
completamente esse espaço ambiental protegido, seja permitindo a 
manutenção de edificações erigidas ilegalmente e isentando os causadores de 
danos ambientais da obrigação de reparar o dano, seja diminuindo a extensão 
das faixas ciliares para os cursos d’água, nascentes e olhos d’água, ou ainda 
prevendo a canalização de corpos hídricos.

O artigo 57 da Lei Estadual 18.295/2014 reduz a necessidade de 
restauração e proteção das Áreas de Preservação Permanente nos entornos de 
cursos d’água situados em zona urbana, em absoluta contrariedade ao padrão 
estabelecido na normativa geral federal, de 500, 200, 100, 50 e 30 metros 
para apenas 15 metros nos casos de Área de Preservação Permanente sem 
remanescente florestal, assim como promove a mesma redução em relação às 
nascentes sem remanescente florestal de 50 metros para apenas 15 metros.

Tampouco é constitucional, legítimo ou tecnicamente adequado o 
critério adotado pelo referido dispositivo, qual seja, o da existência ou não 
edificações dentro da faixa de Área de Preservação Permanente. Tal não faz 
sentido, primeiramente, porque estas são, por natureza, áreas non aedificandi, 
havendo a presunção, portanto, da ilicitude de qualquer construção ali 
presente. Ainda, estar-se-ia, na prática, premiando justamente os infratores 
ambientais e a irregularidade, vez que nem sequer menciona o diploma estadual 
a necessidade de verificação da existência de autorizações e/ou licenças 
ambientais e urbanísticas para construir. Por fim, o caráter excessivamente 
genérico da expressão “desde que não promovam a degradação ambiental ou 



281
V. 7: RESÍDUOS SÓLIDOS E FLORA

poluição de qualquer natureza” obstaculiza sua fiel aplicação prática e dá azo ao 
desvirtuamento das funções socioambientais da propriedade.

O dispositivo em referência também contraria a Lei Federal 12.651/2012, 
e portanto extrapola em sua competência concorrente suplementar, ao 
restringir à exigência de recomposição das faixas ciliares dos corpos hídricos aos 
remanescentes florestais, já que a aludida legislação federal equipara em grau 
de importância as florestas e as demais formas de vegetação e indica o termo 
mais abrangente “vegetação” para as faixas ciliares de Áreas de Preservação 
Permanente:

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. (…)

Art. 3o (…)

II - Área de Preservação Permanente - APP: área protegida, coberta 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; (...)” (grifos nossos)

Deve-se lembrar que as Áreas de Preservação Permanente, como o 
próprio nome indica, são indispensáveis para um meio ambiente ecologicamente 
equilibrado, pois têm 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” 
(artigo 3o., II, da Lei Federal 12.651/2012).

Tanto assim, que a Constituição do Estado do Paraná foi assertiva ao 
vedar, em seu art. 207 §1o, XIII e XIX, qualquer espécie de exploração em Áreas 
de Preservação Permanente, além de determinar sua especial proteção no caso 
dos centros urbanos, onde especialmente são essenciais:
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Art. 207.Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, 
bem de uso comum e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao 
Estado, aos Municípios e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-
lo para as gerações presente e futuras, garantindo-se a proteção dos 
ecossistemas e o uso racional dos recursos ambientais.

§ 1o.Cabe ao Poder Público, na forma da lei, para assegurar a efetividade 
deste direito:

(...)

XIII - autorizar a exploração dos remanescentes de florestas nativas do 
Estado somente através de técnicas de manejo, excetuadas as áreas de 
preservação permanente;

(...)

XIX - declarar, como área de preservação permanente, o remanescente 
das matas ciliares dos mananciais de bacias hidrográficas que abasteçam 
os centros urbanos. (...)” (grifos nossos)

É patente que o propósito do artigo 57 da Lei Estadual 18.295/2014 foi 
o de perpetuar as irregularidades e danos ambientais existentes às margens dos 
cursos d’água e nascentes, diminuir os padrões nacionais de suas faixas ciliares 
e desvirtuar a essência das Áreas de Preservação Permanente situadas em zonas 
urbanas no Estado do Paraná, além de facilitar canalizações de corpos hídricos 
como mais uma intervenção gravosa e contrária a qualquer preservação, 
conservação e recuperação desse espaço ambiental protegido, tudo sem 
qualquer correspondente previsão na Lei Geral.

Desta forma, resta claro que o referido dispositivo legal ofende o 
princípio da vedação ao retrocesso ambiental e usurpa a competência legislativa 
da União em matéria ambiental, além de se chocar frontalmente com o artigo 
207, § 1º, XIII e XIX da Constituição paranaense.

Frente ao exposto, a nosso aviso, de maneira semelhante ao disposto 
no item anterior, abrem-se as seguintes possibilidades de atuação do agente do 
Ministério Público para os casos de invocação pelos proprietários/possuidores 
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de áreas consolidadas em Áreas de Preservação Permanente ou em Reserva 
Legal até a data de 22 de julho de 2008, conforme os dispositivos legais ora 
mencionados da Lei Federal 12.651/2012 e Lei Estadual 18.295/2014:

a) âmbito extrajudicial – previsão de recuperação integral das Áreas 
de Preservação Permanente sem diminuição de faixa protetiva e das Reservas 
Legais – adoção de posicionamento contrário à possibilidade de perpetuação de 
áreas consolidadas - remoção das atividades agrossilvipastoris, de ecoturismo 
e de turismo rural, assim como das residências e da infraestrutura associada 
a essas atividades – remoção de edificações erigidas ilegalmente em zona 
urbana - Termo de Ajustamento de Conduta – defesa da inconstitucionalidade 
da Lei Federal 12.651/2012 e da Lei Estadual 18.295/2014.

Novamente com esteio nos argumentos colacionados nas Ações Diretas 
de Inconstitucionalidade 4902 e 4903 (anexas) e na representação formulada 
por este Centro de Apoio à Procuradoria-Geral de Justiça para o ajuizamento 
de Ação Direta de Inconstitucionalidade em face da Lei Estadual 18.295/2014, 
e ainda  com base na própria Lei Federal 12.651/2012, que prevê patamares 
mínimos de proteção, diante da inserção das expressões “largura mínima”, 
“raio mínimo” e “percentuais mínimos”, previstos no artigo 4º e 12, da Lei 
12.651/2012181, e considerando a autonomia da vontade do obrigado em um 
negócio jurídico bilateral e a aplicação negociada da norma jurídica182, entende-

181 ELLOVITCH, Mauro da Fonseca; VALERA, Carlos Alberto; Manual Novo Código Florestal. JM-
PMG Jurídico. Revista do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. pg.14. 2013.

182  Geisa de Assis Rodrigues, ao tratar da estrutura e dos princípios dos Termo de Ajustamento 
de Conduta, afirma que “a negociação permite uma administração otimizada de conflito em que 
vários aspectos, na maior parte das vezes de matriz não jurídico, podem ser contemplados para se 
encontrar a melhor solução. (...)  As marchas e contramarchas do processo de negociação ensejam, 
em muitos casos, o conhecimento efetivo da situação a ser ajustada, v.g., a condição econômica 
do obrigado, as causas que o levaram ao não cumprimento da norma, os óbices que precisa su-
perar para cumpri-la, assim como a urgência em que a adequação à lei deve ser feita, os anseios 
da comunidade que se sente lesada pela transgressão da norma etc.  (…) Na verdade, o ajuste de 
conduta, na visão de Lídia Passos, seria integrante de uma nova engenharia jurídica. Uma engenha-
ria que dedica um espaço todo especial à formulação normativa negocial, uma vez que as partes 
da conciliação ‘não se limitam a promover o desdobramento lógico-formal das normas legislativas 
e procedimentais já estabelecidos, mas o desdobram construtivamente ao normatizar situações 
específicas e inéditas.” (RODRIGUES, Geisa de Assis. Ação Civil Pública e Termo de Ajustamento de 
Conduta: Teoria e Prática. 3ª ed. Rio de janeiro: Forense, 2011, p. 114-117).
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se possível e recomendável a preferencial tentativa de celebração de Termos de 
Ajustamento de Conduta para os casos de invocação de áreas consolidadas em 
Áreas de Preservação Permanente ou em Reserva Legal até a data de 22 de julho 
de 2008 pelos proprietários/possuidores, com a previsão de:

a1) recuperação integral das Áreas de Preservação Permanente sem 
diminuição de faixa protetiva, incluindo-se a fixação de prazo para a remoção das 
atividades agrossilvipastoris, de ecoturismo e de turismo rural e de eventuais 
residências e da infraestrutura associada a essas atividades e existentes nessas 
faixas no caso de zona rural, e para a remoção de edificações erigidas ilegalmente 
em zona urbana.

a2) a regularização das Reservas Legais nos termos do artigo 66 da Lei 
Federal 12.651/2012, mesmo para os imóveis rurais com área de até quatro 
módulos fiscais;

b) âmbito extrajudicial – aplicação dos artigos  3º, IV; 61-A, 61-B, 
61-C, 62, 63 e 67 da Lei Federal 12.651/2012 e do artigo 57 da Lei Estadual 
18.295/2014 quanto às invocações de área consolidada em Áreas de 
Preservação Permanente e Reserva Legal – presunção de constitucionalidade 
dos referidos dispositivos legais – Termo de Ajustamento de Conduta  - 
necessidade de inclusão de cláusula condicional referente ao julgamento pelo 
Supremo Tribunal Federal das ADIs que discutem os referidos dispositivos 
e de eventual declaração de inconstitucionalidade do citado dispositivo da 
Lei Estadual pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim como de 
cláusulas que prevejam a recomposição parcial das faixas ciliares, obrigações 
complementares de proteção ambiental e de compensação pela utilização 
dos referidos espaços ambientais protegidos.

Não é demais reafirmar que, mesmo este Centro de Apoio entendendo 
que a opção mais adequada e preferencial para a proteção das áreas de 
Reserva Legal e das Áreas de Preservação Permanente seja a recuperação 
integral desses espaços, ressalva-se novamente a inexistência de suspensão 
liminar de qualquer um dos dispositivos da Lei Federal 12.651/2012 e da 
Lei Estadual 18.295/2014 ou a declaração de sua inconstitucionalidade, de 
modo que, em face à presunção de constitucionalidade das leis e o princípio 
da independência funcional dos agentes do Ministério Público, é possível a 
celebração de Termos de Ajustamento de Conduta aos casos que invoquem 
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áreas consolidadas em Áreas de Preservação Permanente e em Reserva Legal 
com base nos parâmetros previstos nas aludidas leis, desde que:

b1) previamente haja a demonstração de que não há indicação de 
processos erosivos ou risco de inundações e que o imóvel não integra bacia 
hidrográfica considerada crítica ou vulnerável, conforme interpretação do 
artigo 61-A, parágrafos 14o. e 17o.;

b2) haja a inserção de cláusula expressa que preveja, na hipótese 
do Supremo Tribunal Federal declarar inconstitucionalidade dos referidos 
dispositivos da Lei Federal 12.651/2012 ou interpreta-los conforme a 
Constituição da República, e na hipótese de ajuizamento de Ação Direta de 
Inconstitucionalidade em face do artigo 57 da Lei Estadual 18.295/2014 e a 
declaração de sua inconstitucionalidade pelo Tribunal de Justiça do Estado 
do Paraná, que deverá haver recuperação integral das Áreas de Preservação 
Permanente sem diminuição de faixa protetiva, incluindo-se a remoção 
das atividades agrossilvipastoris, de ecoturismo e de turismo rural e de 
eventuais residências e da infraestrutura associada a essas atividades e 
existentes nessas faixas no caso de zona rural, e a remoção de edificações 
erigidas ilegalmente em zona urbana em um prazo previamente fixado; e 
que deverá haver a regularização das Reservas Legais nos termos do artigo 
66 da Lei Federal 12.651/2012, mesmo para os imóveis rurais com área de 
até quatro módulos fiscais.

b3) haja a inserção de cláusulas que prevejam a assunção das obrigações 
previstas nos artigos 61-A, 61-B, 61-C e 62 da Lei Federal 12.651/2012 para a 
recomposição das faixas ciliares nas metragens indicadas e para a vedação da 
conversão de novas áreas para uso alternativo do solo, assim como obrigações 
adicionais pelo responsável que proporcionem maior proteção ambiental ao 
imóvel, tais como de obrigações relativas ao uso e conservação do solo e 
águas e de mitigação de eventuais impactos, e de boas práticas agronômicas, 
dentre elas limitações e maior controle quanto à utilização de agrotóxicos, 
consoante própria previsão dos artigos 61-A, parágrafos 9o., 10o. e 11o., além 
da previsão da proteção de Áreas Úmidas, se houver, consoante a Resolução 
Conjunta IBAMA/IAP/SEMA 05/2008, dentre outras.
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b4) no caso de área consolidada em Área de Preservação Permanente 
urbana, a inserção de cláusula que preveja a vedação da prática de qualquer 
degradação ambiental ou poluição, nos termos do artigo 57, caput, da Lei 
Estadual 18.295/2014.

b5) a inserção de cláusula que preveja compensações/indenizações 
pelo tempo de utilização indevida, ainda que autorizada legalmente, de Áreas 
de Preservação Permanente e de Reserva Legal, sob os fundamentos do 
princípio do poluidor-pagador e do comando constitucional que determina a 
reparação integral do dano ambiental, com a expressa ressalva que a fixação 
de compensação/indenização não importa na concessão de direito adquirido 
à utilização dos referidos espaços ambientais protegidos.

Nada obstante a presunção de cumulatividade das obrigações de 
reconstituição do bem ambiental lesado com as obrigações de compensação/
indenização do dano ambiental no âmbito de aplicação do princípio da 
recuperação integral do dano183, mas considerando o pressuposto de 
aplicação dos referidos dispositivos legais e, por consequência, da aceitação 
da ocupação parcial de Áreas de Preservação Permanente e de Reserva Legal 
nas hipóteses ora descritas (áreas consolidadas até 22 de julho de 2008) e da 
impossibilidade (nesta opção) de se buscar o total retorno ao status quo ante, 
deve-se buscar a compensação ambiental por equivalente ecológico, em que 
o objetivo é a recuperação da capacidade funcional do ecossistema lesado.

 Morato Leite aborda o tema e afirma que:

“A melhor forma de reparação, isto é, a ideal, é sempre a recuperação 
ou recomposição do bem ambiental, ao lado da cessação das atividades 
nocivas. Assim, parece imperioso que se busquem, primeiramente, todos 
os meios possíveis para restauração do bem ambiental, como forma de 
ressarcimento ao meio ambiente coletivo. O fato se encontra de acordo 
com os ditames da legislação brasileira. (…)

183 GAIO, Alexandre. A Presunção do Dever de Cumulação das Obrigações de Reconstituição do 
Bem Lesado e de Indenização ou Compensação Ecológica no Dano Ambiental. pg. 5.
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Não sendo possível a reparação natural, como instrumento subsidiário de 
reparação, deve-se cogitar da utilização da compensação ecológica. Assim 
sendo, sempre que não foi possível reabilitar o bem ambiental lesado, 
deve-se proceder a sua substituição por outro funcionalmente equivalente 
ou aplicar a sanção monetária com o mesmo fim de substituição. (…) A 
indenização pecuniária traz como ponto positivo a certeza de sanção civil 
e uma função compensatória do dano ambiental.184

 Ressalta-se que, no âmbito desta opção de atuação do agente do 
Ministério Público, caberá ao proprietário rural indicar a existência de áreas 
consolidadas no seu imóvel, conforme dispõe o artigo 5º do Decreto Federal 
7.830/2012185, que dispõe sobre o Sistema de Cadastro Ambiental Rural – 
SICAR, sobre o Cadastro Ambiental Rural – CAR e sobre as normas de caráter 
geral aos Programas de Regularização Ambiental. Já na hipótese de haver 
pendências ou inconsistências detectadas nas informações declaradas ou nos 
documentos apresentados, será de responsabilidade dos órgãos integrantes 
do SISNAMA notificar o proprietário do imóvel para que preste as devidas 
correções186.

c) âmbito judicial – preferencial exigência de recuperação integral 
das Áreas de Preservação Permanente sem diminuição de faixa protetiva e 
das Reservas Legais – adoção de posicionamento contrário à possibilidade de 
perpetuação de áreas consolidadas - remoção das atividades agrossilvipastoris, 

184 Leite, José Rubens Morato. Dano Ambiental: do individual ao coletivo extrapatrimonial. 2ª ed. 
- São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003, p. 211/212.

185 Art.5o O Cadastro Ambiental Rural - CAR deverá contemplar os dados do proprietário, possui-
dor rural ou responsável direto pelo imóvel rural, a respectiva planta georreferenciada do períme-
tro do imóvel, das áreas de interesse social e das áreas de utilidade pública, com a informação da 
localização dos remanescentes de vegetação nativa, das Áreas de Preservação Permanente, das 
Áreas de Uso Restrito, das áreas consolidadas e da localização das Reservas Legais.

186 Art.7oCaso detectadas pendências ou inconsistências nas informações declaradas e nos do-
cumentos apresentados no CAR, o órgão responsável deverá notificar o requerente, de uma única 
vez, para que preste informações complementares ou promova a correção e adequação das infor-
mações prestadas.
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de ecoturismo e de turismo rural, assim como das residências e da infraestrutura 
associada a essas atividades – remoção de edificações erigidas ilegalmente 
em zona urbana – arguição incidental de inconstitucionalidade da Lei Federal 
12.651/2012 e da Lei Estadual 18.295/2014.

Na hipótese de impossibilidade de celebração de Termo de Ajustamento 
de Conduta com o objetivo de recuperação integral das Áreas de Preservação 
Permanente (sem diminuição de faixa protetiva) e das Reservas Legais, respeitada 
a independência funcional dos agentes Ministeriais e as considerações expostas 
no item anterior, entende-se que, nos casos de invocação dos artigos 3º, IV; 61-A, 
61-B, 61-C, 62, 63 e 67 da Lei Federal 12.651/2012 e do artigo 57 da Lei Estadual 
18.295/2015 para sustentar a continuidade de utilização de áreas consolidadas, 
deva-se buscar judicialmente, nos termos da Lei Federal 7.347/85, a garantia 
de proteção integral das Áreas de Preservação Permanente e das Reservas 
Legais, por meio da arguição incidental de inconstitucionalidade dos referidos 
dispositivos legais, com base nos argumentos colacionados nas Ações Diretas 
de Inconstitucionalidade 4902 e 4903 e na representação formulada por este 
Centro de Apoio à Procuradoria-Geral de Justiça para o ajuizamento de Ação 
Direta de Inconstitucionalidade em face da referida Lei Estadual187.

187 Vale registrar que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em decisão proferida na data de 
30 de maio de 2016 em sede de Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada pelo Ministério Pú-
blico Paulista em face da Lei Estadual que trata do Programa de Regularização Ambiental das pro-
priedades no Estado de São Paulo, determinou liminarmente a suspensão da referida legislação até 
o julgamento final da aludida Ação Direta: “Direta de Inconstitucionalidade. Processo nº 2100850-
72.2016.8.26.0000. Relator(a): SÉRGIO RUI. Órgão Julgador: ÓRGÃO ESPECIAL. Vistos.  Trata-se de 
ação ajuizada pelo douto Procurador Geral de Justiça do Estado de São Paulo em que postula de-
claração de inconstitucionalidade da Lei Estadual nº 15.684, de 14 de janeiro de 2015, que “dispõe 
sobre o Programa de Regularização Ambiental - PRA das propriedades e imóveis rurais, criado pela 
Lei Federal nº 12.651, de 2012, dispondo ainda sobre a aplicação da Lei Complementar Federal nº 
140, de 2011, no âmbito do Estado de São Paulo”. Sustenta que referida norma violara o princípio 
da vedação do retrocesso ambiental e invadido esfera de competência legislativa da União.  Apon-
ta, ainda, incompatibilidade vertical com a Constituição do Estado de São Paulo ante a ausência de 
participação popular na discussão da lei, o que contraria os artigos 180, incisos I e II e 191 daquele 
diploma. Reclama o deferimento de liminar para suspensão da eficácia da norma impugnada e, ao 
final, a declaração de sua inconstitucionalidade.  Na hipótese, comprovados os requisitos legais 
para concessão da medida liminar, porquanto, ao menos em sede de cognição sumária, conclui-
-se pela existência de elementos que indicam dissonância da Lei Estadual nº 15.684/2015 com os 
preceitos inscritos na Carta Bandeirante e, ainda, eventual invasão da competência normativa da 
União.  Outrossim, vislumbra-se plausibilidade da alegação do autor de que a manutenção da nor-
ma questionada no ordenamento jurídico acarretará perigo de lesão irreparável ou de difícil repa-
ração. Destarte, configurado o fumus boni iuris e o periculum in mora, defiro a liminar almejada e 
determino a suspensão da vigência e eficácia da Lei Estadual nº 15.684, de 14 de janeiro de 2015, 
até final julgamento desta ação. (…)”
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 Ressalta-se que o presente entendimento de sugestão de atuação do 
agente do Ministério Público na esfera judicial cede e se torna prejudicado 
quanto aos citados dispositivos legais se houver decisão emitida pelo Supremo 
Tribunal Federal (no caso da Lei Federal 12.651/2012), ou se houver decisão 
emitida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (no caso da Lei Estadual 
18.295/2014), que os considere constitucionais.

É a consulta.

Curitiba, 23 de dezembro de 2016.



290
V. 7: RESÍDUOS SÓLIDOS E FLORAV. 7: RESÍDUOS SÓLIDOS E FLORA

290



291
V. 7: RESÍDUOS SÓLIDOS E FLORA

9. CONSULTA Nº 55/2016 
Regime de proteção das Áreas de Preservação Permanente – APP. Hipóteses 
Excepcionais de Intervenção. Inconstitucionalidade de Dispositivos da Lei 
Federal 12.651/2012 e da Lei Estadual 18.295/2014. Competência do Município 
para a preservação ambiental.

 A ...ª Promotoria de Justiça da comarca de ... solicitou consulta a fim de 
instruir os Autos de Procedimento Administrativo nº MPPR-...

 Na solicitação, a Promotoria de Justiça questiona qual o melhor 
entendimento sobre os possíveis usos de Área de Preservação Permanente 
em condição consolidada ou não, conforme a Lei Federal 12.651/2012 e a Lei 
Estadual 18.295/2014, bem como a compreensão deste Centro de Apoio acerca 
da competência municipal para realizar incursões fiscalizatórias de infrações 
ambientais.

  

I – Do regime de proteção das Áreas de Preservação Permanente e 
suas modalidades.

 As Áreas de Preservação Permanente (APPs) constituem uma das 
modalidades de espaços territoriais especialmente protegidos188 previstos pelo 
inciso III, § 1º, do art. 225 da Constituição da República.

A Lei Federal 4.771/1965 (Código Florestal) trouxe um detalhamento 
preciso das modalidades das Áreas de Preservação Permanente (aplicável a 
áreas rurais e urbanas) e do seu regime jurídico de proteção e, embora revogada 
pela Lei Federal 12.651/2012, manteve-se a essência de sua definição no art. 

188 Na definição de José Afonso da Silva, espaços territoriais especialmente protegidos são: “áreas 
geográficas públicas ou privadas (porção de território nacional) dotadas de atributos ambientais 
que requeiram sua sujeição, pela lei, a um regime jurídico de interesse público que implique sua 
relativa imodificabilidade e sua utilização sustentada, tendo em vista a preservação e proteção da 
integridade de amostras de toda a diversidade de ecossistemas, a proteção do processo evolutivo 
das espécies, a preservação e proteção dos recursos naturais.” (SILVA, José Afonso da. Direito Am-
biental Constitucional. São Paulo: Malheiros, 1994)
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3º, II, como a “área protegida coberta ou não por vegetação nativa, com a 
função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade 
geológica, a biodiversidade, o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e 
assegurar o bem-estar das populações humanas”. Portanto, percebe-se que 
esses espaços ambientais protegidos devem cumprir e desempenhar as funções 
supracitadas, sob pena de desvirtuamento da sua própria funcionalidade.

As Áreas de Preservação Permanente, como o próprio nome evidencia, 
são locais, ecossistemas e têm funções imprescindíveis para o equilíbrio 
ecológico, para a tutela dos recursos naturais (flora, fauna, solo, águas) e para 
a garantia de qualidade de vida das presentes e futuras gerações, tanto que as 
intervenções nesses espaços são tratadas de modo excepcional pela Lei Federal 
12.651/2012.

Tanto a revogada Lei Federal nº 4.771/65, quanto a Lei Federal 
12.651/2012 atualmente em vigência, estabelecem como principais 
modalidades de Áreas de Preservação Permanente os cursos hídricos, as lagoas 
e as vegetações situadas nos seus entornos, estabelecendo tais áreas como 
as faixas marginais de cursos d’água; o entorno de lagos e lagoas naturais; 
os reservatórios artificiais; as nascentes e olhos d’água; os topos de morro, 
montes, montanhas e serras, as encostas ou partes destas (com declividade 
superior a 45°); as restingas fixadoras de dunas ou estabilizadoras de mangues; 
os manguezais, em toda sua extensão; as bordas dos tabuleiros ou chapadas; as 
áreas em altitude superior a 1.800 (mil e oitocentos) metros.

Ademais, é possível a declaração de Áreas de Preservação Permanente 
por meio de ato assinado pelo Chefe do Poder Executivo, conforme prevê o art. 
6º da Lei Federal 12.651/2012, quando as áreas cobertas com florestas ou outras 
formas de vegetação destinam-se a uma ou mais das seguintes finalidades: I) 
conter a erosão do solo e mitigar riscos de enchentes e deslizamentos de terra 
e de rocha; II) proteger as restingas ou veredas; III) proteger várzeas; IV) abrigar 
exemplares da fauna ou da flora ameaçados de extinção; V) proteger sítios 
de excepcional beleza ou de valor científico, cultural ou histórico; VI) formar 
faixas de proteção ao longo de rodovias e ferrovias; VII) assegurar condições 
de bem-estar público; VIII) auxiliar a defesa do território nacional, a critério 
das autoridades militares; IX) proteger áreas úmidas, especialmente as de 
importância internacional.
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Tendo em vista a revogação da Lei Federal 4.771/65 pela Lei Federal 
12.651/2012 e a patente diminuição dos patamares de proteção ambiental 
das Áreas de Preservação Permanente, é corrente o questionamento sobre 
o posicionamento do Ministério Público quanto aos novos casos em que se 
perceba a necessidade de proteção ou recuperação desse espaço ambiental 
protegido.

Quanto aos retrocessos impostos pela Lei Federal 12.651/2012 ao 
regime de proteção das Áreas de Preservação Permanente, a Procuradoria-Geral 
da República ajuizou as Ações Diretas de Inconstitucionalidade 4902 e 4903, em 
trâmite no Supremo Tribunal Federal desde o ano de 2013189, no bojo das quais 
sustentou a inconstitucionalidade material dos seguintes dispositivos da nova 
Lei Federal: § único do art. 3º; inciso XIX do art. 3º; §§ 1º, 4º, 5º e 6º do art. 4º; 
§ 3º do art. 7º; § 2º do art. 8º; §§ 4º e 5º do art. 59; art. 60; art. 61-A; art. 61-B; 
art. 61-C; art. 62 e art. 63.

II  – As Áreas de Preservação Permanente e os possíveis usos em 
áreas consolidadas ou não.

A Lei Federal 12.651/2012 estabelece os conceitos de área rural 
consolidada e área urbana consolidada no seu artigo 3º:

Art. 3o Para os efeitos desta Lei, entende-se por:

(...)

IV - área rural consolidada: área de imóvel rural com ocupação antrópica 
preexistente a 22 de julho de 2008, com edificações, benfeitorias ou 
atividades agrossilvipastoris, admitida, neste último caso, a adoção do 
regime de pousio;

(...)

XXVI - área urbana consolidada: aquela de que trata o inciso II do caput do 
art. 47 da Lei no 11.977, de 7 de julho de 2009;

189 http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp. Acesso em 12/12/2016.
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Os referidos conceitos recebem tratamento diferenciado da Lei Federal 
12.651/2012 conforme o espaço ambiental protegido (Área de Preservação 
Permanente ou Reserva Legal) e segundo a sua localização (zona urbana ou 
rural), sendo regulados nas Seções II e III do Capítulo XIII com a denominação 
“Das Áreas Consolidadas em Áreas de Preservação Permanente” e “Das Áreas 
Consolidadas em Áreas de Reserva Legal”.

Os artigos 61-A, 61-B, 61-C, 62 e 63 da Lei Federal 12.651/2012 tratam 
das áreas consolidadas em Áreas de Preservação Permanente situadas na zona 
rural e estabelecem, em síntese, a possibilidade da continuidade das atividades 
agrossilvipastoris, de ecoturismo e de turismo rural, assim como da manutenção 
de residências e da infraestrutura associada a essas atividades, em áreas 
rurais consolidadas até 22 de julho de 2008, e a necessidade de recomposição 
apenas parcial das faixas ciliares em metragem bastante inferior ao previsto no 
próprio artigo 4º da referida Lei Federal (ou a sua completa desnecessidade), e 
modulada consoante o tipo de Área de Preservação Permanente e o tamanho 
da propriedade rural.

Salienta-se que a Lei Federal 12.651/2012 atribui tratamento apenas às 
áreas rurais consolidadas em Área de Preservação Permanente, não estendendo 
a proposição deste regime às áreas urbanas190, com exceção da regularização 
fundiária de assentamentos humanos ocupados predominantemente por 
população de baixa renda e desde que observadas as condições estabelecidas 
na Lei Federal 11.977/2009191.

De fato, ressalvado os casos desta tipologia de regularização fundiária, 
a Lei Federal 12.651/2012 expressamente determina as faixas mínimas de 
proteção ciliar aos cursos d’água e nascentes em zonas urbanas sem qualquer 
referência a hipóteses de sua flexibilização com base na noção de áreas 
consolidadas:

190 Art. 61-A. Nas Áreas de Preservação Permanente, é autorizada, exclusivamente, a continuidade 
das atividades agrossilvipastoris, de ecoturismo e de turismo rural em áreas rurais consolidadas até 
22 de julho de 2008.

191 XXVI - área urbana consolidada: aquela de que trata o inciso II do caput do art. 47 da Lei 
no11.977, de 7 de julho de 2009
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Art. 4o Considera-se Área de Preservação Permanente, em zonas rurais ou 
urbanas, para os efeitos desta Lei:

I - as faixas marginais de qualquer curso d’água natural perene e 
intermitente, excluídos os efêmeros, desde a borda da calha do leito 
regular, em largura mínima de: (Incluído pela Lei nº 12.727, de 2012).

a) 30 (trinta) metros, para os cursos d’água de menos de 10 (dez) metros 
de largura;

b) 50 (cinquenta) metros, para os cursos d’água que tenham de 10 (dez) a 
50 (cinquenta) metros de largura;

c) 100 (cem) metros, para os cursos d’água que tenham de 50 (cinquenta) 
a 200 (duzentos) metros de largura;

d) 200 (duzentos) metros, para os cursos d’água que tenham de 200 
(duzentos) a 600 (seiscentos) metros de largura;

e) 500 (quinhentos) metros, para os cursos d’água que tenham largura 
superior a 600 (seiscentos) metros;

II - as áreas no entorno dos lagos e lagoas naturais, em faixa com largura 
mínima de:

a) 100 (cem) metros, em zonas rurais, exceto para o corpo d’água com 
até 20 (vinte) hectares de superfície, cuja faixa marginal será de 50 
(cinquenta) metros;

b) 30 (trinta) metros, em zonas urbanas;

III - as áreas no entorno dos reservatórios d’água artificiais, na faixa 
definida na licença ambiental do empreendimento, observado o disposto 
nos §§ 1o e 2o;

III - as áreas no entorno dos reservatórios d’água artificiais, decorrentes 
de barramento ou represamento de cursos d’água naturais, na faixa 
definida na licença ambiental do empreendimento; (Incluído pela Lei nº 
12.727, de 2012).

IV - as áreas no entorno das nascentes e dos olhos d’água, qualquer que 
seja a sua situação topográfica, no raio mínimo de 50 (cinquenta) metros;

IV – as áreas no entorno das nascentes e dos olhos d’água perenes, 
qualquer que seja sua situação topográfica, no raio mínimo de 50 
(cinquenta) metros; (Redação dada pela Medida Provisória nº 571, de 
2012).
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IV - as áreas no entorno das nascentes e dos olhos d’água perenes, 
qualquer que seja sua situação topográfica, no raio mínimo de 50 
(cinquenta) metros;

No entanto, a Lei Estadual 18.295/2014, que instituiu no âmbito do 
Estado do Paraná o Programa de Regularização Ambiental – PRA, cria outras 
formas de áreas urbanas consolidadas em Área de Preservação Permanente, 
conforme previsão do seu artigo 57:

Art. 57. Nas Áreas de Preservação Permanente é autorizada a manutenção 
de construções residenciais, comerciais e industriais, privadas ou 
públicas, consolidadas até 22 de julho de 2008, desde que não promovam 
a degradação ambiental ou poluição de qualquer natureza.

§ 1º Para os imóveis sem construções na APP e que não possuam 
remanescente florestal, a faixa a ser preservada será de 15m (quinze 
metros), contados da borda da calha do leito regular, independentemente 
da largura do curso d´água, em áreas privadas ou públicas, de acordo com 
a Lei Federal nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979.

§ 2º Para os imóveis com remanescente nativo florestal na APP prevalecem 
as metragens estabelecidas na Lei nº 12.651, de 2012, com o mínimo de 
30m (trinta metros), contados a partir da calha regular.

§ 3º As APP´s de áreas públicas consolidadas como de área verde de uso 
coletivo, poderão ser mantidas nessa condição desde que não promovam 
a degradação ambiental.

§ 4º As nascentes e olhos d´agua perenes em áreas não edificadas e sem 
remanescente florestal nativo deverão recuperar a vegetação num raio 
mínimo de 15m (quinze metros).

§ 5º As nascentes e olhos d´agua perenes em áreas não edificadas e com 
remanescente florestal nativo deverão manter a vegetação num raio 
mínimo de 50m (cinquenta metros).

§ 6º A canalização de corpos hídricos será autorizada pelo órgão ambiental 
estadual, em caráter excepcional, quando a canalização for necessária à 
proteção das condições ambientais do córrego, ou quando for necessária 
à proteção da vida e saúde humanas.
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Este Centro de Apoio entende que são inconstitucionais os referidos 
dispositivos da Lei Federal 12.651/2012 que tratam das áreas consolidadas 
em Áreas de Preservação Permanente situadas na zona rural, assim como que 
é inconstitucional o citado dispositivo da Lei Estadual 18.295/2014 que trata 
das áreas consolidadas em Área de Preservação Permanente situada na zona 
urbana.

Em relação aos artigos 3º, IV; 61-A, 61-B, 61-C, 62 e 63 da Lei Federal 
12.651/2012, há patente desvirtuamento e enfraquecimento das Áreas de 
Preservação Permanente situadas na zona rural, retrocesso ambiental e frontal 
lesão ao direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado 
e ao artigo 225 da Constituição da República, razão pela qual adotamos os 
fundamentos apresentados pela Procuradoria-Geral da República nas Ações 
Diretas de Inconstitucionalidade 4902 e 4903 (anexas) em trâmite no Supremo 
Tribunal Federal, que deixaremos de expor para evitar repetições desnecessárias.

No que tange ao disposto no artigo 57 da Lei Estadual 18.295/2014, 
entendemos que inova e largamente se distancia da regulamentação da Lei 
Federal 12.651/2012, pois cria um novo regime de áreas consolidadas em 
imóveis urbanos dotados de Áreas de Preservação Permanente e desvirtua 
completamente esse espaço ambiental protegido, seja permitindo a 
manutenção de edificações erigidas ilegalmente e isentando os causadores de 
danos ambientais da obrigação de reparar o dano, seja diminuindo a extensão 
das faixas ciliares para os cursos d’água, nascentes e olhos d’água, ou ainda 
prevendo a canalização de corpos hídricos.

O artigo 57 da Lei Estadual 18.295/2014 reduz a necessidade de 
restauração e proteção das Áreas de Preservação Permanente nos entornos de 
cursos d’água situados em zona urbana, em absoluta contrariedade ao padrão 
estabelecido na normativa geral federal, de 500, 200, 100, 50 e 30 metros 
para apenas 15 metros nos casos de Área de Preservação Permanente sem 
remanescente florestal, assim como promove a mesma redução em relação às 
nascentes sem remanescente florestal de 50 metros para apenas 15 metros.

Tampouco é constitucional, legítimo ou tecnicamente adequado o 
critério adotado pelo referido dispositivo, qual seja, o da existência ou não 
edificações dentro da faixa de Área de Preservação Permanente. Tal não faz 
sentido, primeiramente, porque estas são, por natureza, áreas non aedificandi, 
havendo a presunção, portanto, da ilicitude de qualquer construção ali 
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presente. Ainda, estar-se-ia, na prática, premiando justamente os infratores 
ambientais e a irregularidade, vez que nem sequer menciona o diploma estadual 
a necessidade de verificação da existência de autorizações e/ou licenças 
ambientais e urbanísticas para construir. Por fim, o caráter excessivamente 
genérico da expressão “desde que não promovam a degradação ambiental ou 
poluição de qualquer natureza” obstaculiza sua fiel aplicação prática e dá azo ao 
desvirtuamento das funções socioambientais da propriedade.

O dispositivo em referência também contraria a Lei Federal 12.651/2012, 
e portanto extrapola em sua competência concorrente suplementar, ao 
restringir à exigência de recomposição das faixas ciliares dos corpos hídricos aos 
remanescentes florestais, já que a aludida legislação federal equipara em grau 
de importância as florestas e as demais formas de vegetação e indica o termo 
mais abrangente “vegetação” para as faixas ciliares de Áreas de Preservação 
Permanente:

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. (…)

Art. 3o (…)

II - Área de Preservação Permanente - APP: área protegida, coberta 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; (...)

Deve-se relembrar que as Áreas de Preservação Permanente, como o 
próprio nome indica, são indispensáveis para um meio ambiente ecologicamente 
equilibrado, pois têm 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” 
(artigo 3o., II, da Lei Federal 12.651/2012).

Tanto assim, que a Constituição do Estado do Paraná foi assertiva ao 
vedar, em seu art. 207, §1o, XIII e XIX, qualquer espécie de exploração em Áreas 
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de Preservação Permanente, além de determinar sua especial proteção no caso 
dos centros urbanos, onde especialmente são essenciais:

Art. 207. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, 
bem de uso comum e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao 
Estado, aos Municípios e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-
lo para as gerações presente e futuras, garantindo-se a proteção dos 
ecossistemas e o uso racional dos recursos ambientais.

§ 1o.Cabe ao Poder Público, na forma da lei, para assegurar a efetividade 
deste direito:

(...)

XIII - autorizar a exploração dos remanescentes de florestas nativas do 
Estado somente através de técnicas de manejo, excetuadas as áreas de 
preservação permanente;

(...)

XIX - declarar, como área de preservação permanente, o remanescente 
das matas ciliares dos mananciais de bacias hidrográficas que abasteçam 
os centros urbanos. (...)” (grifos nossos)

É patente que o propósito do artigo 57 da Lei Estadual 18.295/2014 foi 
o de perpetuar as irregularidades e danos ambientais existentes às margens dos 
cursos d’água e nascentes, diminuir os padrões nacionais de suas faixas ciliares 
e desvirtuar a essência das Áreas de Preservação Permanente situadas em zonas 
urbanas no Estado do Paraná, além de facilitar canalizações de corpos hídricos 
como mais uma intervenção gravosa e contrária a qualquer preservação, 
conservação e recuperação desse espaço ambiental protegido, tudo sem 
qualquer correspondente previsão na Lei Geral.

Desta forma, resta claro que o referido dispositivo legal ofende o 
princípio da vedação ao retrocesso ambiental e usurpa a competência legislativa 
da União em matéria ambiental, além de se chocar frontalmente com o artigo 
207, § 1º, XIII e XIX da Constituição paranaense.

Frente ao exposto, a nosso aviso, abrem-se as seguintes possibilidades 
de atuação do agente do Ministério Público para os casos de invocação pelos 
proprietários/possuidores de áreas consolidadas em Áreas de Preservação 
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Permanente até a data de 22 de julho de 2008, conforme os dispositivos legais 
ora mencionados da Lei Federal 12.651/2012 e Lei Estadual 18.295/2014:

a) âmbito extrajudicial – previsão de recuperação integral das Áreas 
de Preservação Permanente sem diminuição de faixa protetiva – adoção 
de posicionamento contrário à possibilidade de perpetuação de áreas 
consolidadas - remoção das atividades agrossilvipastoris, de ecoturismo e de 
turismo rural, assim como das residências e da infraestrutura associada a essas 
atividades – remoção de edificações erigidas ilegalmente em zona urbana - 
Termo de Ajustamento de Conduta – defesa da inconstitucionalidade da Lei 
Federal 12.651/2012 e da Lei Estadual 18.295/2014.

Novamente com esteio nos argumentos colacionados nas Ações Diretas 
de Inconstitucionalidade 4902 e 4903 (anexas) e na representação formulada 
por este Centro de Apoio à Procuradoria-Geral de Justiça para o ajuizamento 
de Ação Direta de Inconstitucionalidade em face da Lei Estadual 18.295/2014, 
e ainda  com base na própria Lei Federal 12.651/2012, que prevê patamares 
mínimos de proteção, diante da inserção das expressões “largura mínima”, 
“raio mínimo” e “percentuais mínimos”, previstos no artigo 4º e 12, da Lei 
12.651/2012192, e considerando a autonomia da vontade do obrigado em um 
negócio jurídico bilateral e a aplicação negociada da norma jurídica193, entende-
se possível e recomendável a preferencial tentativa de celebração de Termos 
de Ajustamento de Conduta para os casos de invocação de áreas consolidadas 
em Áreas de Preservação Permanente até a data de 22 de julho de 2008 pelos 

192 ELLOVITCH, Mauro da Fonseca; VALERA, Carlos Alberto; Manual Novo Código Florestal. JM-
PMG Jurídico. Revista do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. pg.14. 2013.

193 Geisa de Assis Rodrigues, ao tratar da estrutura e dos princípios dos Termo de Ajustamento 
de Conduta, afirma que “a negociação permite uma administração otimizada de conflito em que 
vários aspectos, na maior parte das vezes de matriz não jurídico, podem ser contemplados para se 
encontrar a melhor solução. (...)  As marchas e contramarchas do processo de negociação ensejam, 
em muitos casos, o conhecimento efetivo da situação a ser ajustada, v.g., a condição econômica 
do obrigado, as causas que o levaram ao não cumprimento da norma, os óbices que precisa su-
perar para cumpri-la, assim como a urgência em que a adequação à lei deve ser feita, os anseios 
da comunidade que se sente lesada pela transgressão da norma etc.  (…) Na verdade, o ajuste de 
conduta, na visão de Lídia Passos, seria integrante de uma nova engenharia jurídica. Uma engenha-
ria que dedica um espaço todo especial à formulação normativa negocial, uma vez que as partes 
da conciliação ‘não se limitam a promover o desdobramento lógico-formal das normas legislativas 
e procedimentais já estabelecidos, mas o desdobram construtivamente ao normatizar situações 
específicas e inéditas.” (RODRIGUES, Geisa de Assis. Ação Civil Pública e Termo de Ajustamento de 
Conduta: Teoria e Prática. 3ª ed. Rio de janeiro: Forense, 2011, p. 114-117).
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proprietários/possuidores, com a previsão de recuperação integral das Áreas 
de Preservação Permanente sem diminuição de faixa protetiva, incluindo-se a 
fixação de prazo para a remoção das atividades agrossilvipastoris, de ecoturismo 
e de turismo rural e de eventuais residências e da infraestrutura associada a 
essas atividades e existentes nessas faixas no caso de zona rural, e para a 
remoção de edificações erigidas ilegalmente em zona urbana.

b) âmbito extrajudicial – aplicação dos artigos  3º, IV; 61-A, 61-B, 61-C, 
62 e 63 da Lei Federal 12.651/2012 e do artigo 57 da Lei Estadual 18.295/2014 
quanto às invocações de área consolidada em Áreas de Preservação Permanente 
– presunção de constitucionalidade dos referidos dispositivos legais – Termo 
de Ajustamento de Conduta  - necessidade de inclusão de cláusula condicional 
referente ao julgamento pelo Supremo Tribunal Federal das ADIs que discutem 
os referidos dispositivos e de eventual declaração de inconstitucionalidade do 
citado dispositivo da Lei Estadual pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, 
assim como de cláusulas que prevejam a recomposição parcial das faixas 
ciliares, obrigações complementares de proteção ambiental e de compensação 
pela utilização dos referidos espaços ambientais protegidos.

Não é demais reafirmar que, mesmo este Centro de Apoio entendendo 
que a opção mais adequada e preferencial para a proteção das Áreas de 
Preservação Permanente seja a recuperação integral desses espaços, ressalva-se 
novamente a inexistência de suspensão liminar de qualquer um dos dispositivos 
da Lei Federal 12.651/2012 e da Lei Estadual 18.295/2014 ou a declaração de sua 
inconstitucionalidade, de modo que, em face à presunção de constitucionalidade 
das leis e o princípio da independência funcional dos agentes do Ministério 
Público, é possível a celebração de Termos de Ajustamento de Conduta aos 
casos que invoquem áreas consolidadas em Áreas de Preservação Permanente 
com base nos parâmetros previstos nas aludidas leis, desde que:

b1) previamente haja a demonstração de que não há indicação de 
processos erosivos ou risco de inundações e que o imóvel não integra bacia 
hidrográfica considerada crítica ou vulnerável, conforme interpretação do artigo 
61-A, parágrafos 14o e 17o;

b2) haja a inserção de cláusula expressa que preveja, na hipótese 
do Supremo Tribunal Federal declarar inconstitucionalidade dos referidos 
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dispositivos da Lei Federal 12.651/2012 ou interpretá-los conforme a 
Constituição da República, e na hipótese de ajuizamento de Ação Direta de 
Inconstitucionalidade em face do artigo 57 da Lei Estadual 18.295/2014 e 
a declaração de sua inconstitucionalidade pelo Tribunal de Justiça do Estado 
do Paraná, que deverá haver recuperação integral das Áreas de Preservação 
Permanente sem diminuição de faixa protetiva, incluindo-se a remoção das 
atividades agrossilvipastoris, de ecoturismo e de turismo rural e de eventuais 
residências e da infraestrutura associada a essas atividades e existentes nessas 
faixas no caso de zona rural, e a remoção de edificações erigidas ilegalmente em 
zona urbana em um prazo previamente fixado.

b3) haja a inserção de cláusulas que prevejam a assunção das obrigações 
previstas nos artigos 61-A, 61-B, 61-C e 62 da Lei Federal 12.651/2012 para a 
recomposição das faixas ciliares nas metragens indicadas e para a vedação da 
conversão de novas áreas para uso alternativo do solo, assim como obrigações 
adicionais pelo responsável que proporcionem maior proteção ambiental ao 
imóvel, tais como de obrigações relativas ao uso e conservação do solo e águas 
e de mitigação de eventuais impactos, e de boas práticas agronômicas, dentre 
elas limitações e maior controle quanto à utilização de agrotóxicos, consoante 
própria previsão dos artigos 61-A, parágrafos 9o., 10o. e 11o., além da previsão da 
proteção de Áreas Úmidas, se houver, consoante a Resolução Conjunta IBAMA/
IAP/SEMA 05/2008, dentre outras.

b4) no caso de área consolidada em Área de Preservação Permanente 
urbana, a inserção de cláusula que preveja a vedação da prática de qualquer 
degradação ambiental ou poluição, nos termos do artigo 57, caput, da Lei 
Estadual 18.295/2014.

b5) a inserção de cláusula que preveja compensações/indenizações pelo 
tempo de utilização indevida de Áreas de Preservação Permanente, ainda que 
autorizada legalmente, sob os fundamentos do princípio do poluidor-pagador 
e do comando constitucional que determina a reparação integral do dano 
ambiental, com a expressa ressalva que a fixação de compensação/indenização 
não importa na concessão de direito adquirido à utilização dos referidos espaços 
ambientais protegidos.

Nada obstante a presunção de cumulatividade das obrigações de 
reconstituição do bem ambiental lesado com as obrigações de compensação/
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indenização do dano ambiental no âmbito de aplicação do princípio da 
recuperação integral do dano194, mas considerando o pressuposto de aplicação 
dos referidos dispositivos legais e, por consequência, da aceitação da ocupação 
parcial de Áreas de Preservação Permanente nas hipóteses ora descritas (áreas 
consolidadas até 22 de julho de 2008) e da impossibilidade (nesta opção) de 
se buscar o total retorno ao status quo ante, deve-se buscar a compensação 
ambiental por equivalente ecológico, em que o objetivo é a recuperação da 
capacidade funcional do ecossistema lesado.

Morato Leite aborda o tema e afirma que:

“A melhor forma de reparação, isto é, a ideal, é sempre a recuperação 
ou recomposição do bem ambiental, ao lado da cessação das atividades 
nocivas. Assim, parece imperioso que se busquem, primeiramente, todos 
os meios possíveis para restauração do bem ambiental, como forma de 
ressarcimento ao meio ambiente coletivo. O fato se encontra de acordo 
com os ditames da legislação brasileira. (…)

Não sendo possível a reparação natural, como instrumento subsidiário de 
reparação, deve-se cogitar da utilização da compensação ecológica. Assim 
sendo, sempre que não foi possível reabilitar o bem ambiental lesado, 
deve-se proceder a sua substituição por outro funcionalmente equivalente 
ou aplicar a sanção monetária com o mesmo fim de substituição. (…) A 
indenização pecuniária traz como ponto positivo a certeza de sanção civil 
e uma função compensatória do dano ambiental.195

 Ressalta-se que, no âmbito desta opção de atuação do agente do 
Ministério Público, caberá ao proprietário rural indicar a existência de áreas 
consolidadas no seu imóvel, conforme dispõe o artigo 5º do Decreto Federal 

194 GAIO, Alexandre. A Presunção do Dever de Cumulação das Obrigações de Reconstituição do 
Bem Lesado e de Indenização ou Compensação Ecológica no Dano Ambiental. pg. 5.

195 Leite, José Rubens Morato. Dano Ambiental: do individual ao coletivo extrapatrimonial. 2ª ed. 
- São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003, p. 211/212.
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7.830/2012196, que dispõe sobre o Sistema de Cadastro Ambiental Rural – SICAR, 
sobre o Cadastro Ambiental Rural – CAR e sobre as normas de caráter geral 
aos Programas de Regularização Ambiental. Já na hipótese de haver pendências 
ou inconsistências detectadas nas informações declaradas ou nos documentos 
apresentados, será de responsabilidade dos órgãos integrantes do SISNAMA 
notificar o proprietário do imóvel para que preste as devidas correções197.

c) âmbito judicial – preferencial exigência de recuperação integral 
das Áreas de Preservação Permanente sem diminuição de faixa protetiva – 
adoção de posicionamento contrário à possibilidade de perpetuação de áreas 
consolidadas - remoção das atividades agrossilvipastoris, de ecoturismo e de 
turismo rural, assim como das residências e da infraestrutura associada a essas 
atividades – remoção de edificações erigidas ilegalmente em zona urbana – 
arguição incidental de inconstitucionalidade da Lei Federal 12.651/2012 e da 
Lei Estadual 18.295/2014.

Na hipótese de impossibilidade de celebração de Termo de Ajustamento 
de Conduta com o objetivo de recuperação integral das Áreas de Preservação 
Permanente (sem diminuição de faixa protetiva), respeitada a independência 
funcional dos agentes Ministeriais e as considerações expostas no item anterior, 
entende-se que, nos casos de invocação dos artigos 3º, IV; 61-A, 61-B, 61-C, 62 
e 63 da Lei Federal 12.651/2012 e do artigo 57 da Lei Estadual 18.295/2015 
para sustentar a continuidade de utilização de áreas consolidadas, deva-
se buscar judicialmente, nos termos da Lei Federal 7.347/85, a garantia de 
proteção integral das Áreas de Preservação Permanente, por meio da arguição 
incidental de inconstitucionalidade dos referidos dispositivos legais, com base 
nos argumentos colacionados nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade 4902 
e 4903 e na representação formulada por este Centro de Apoio à Procuradoria-

196 Art.5o O Cadastro Ambiental Rural - CAR deverá contemplar os dados do proprietário, possui-
dor rural ou responsável direto pelo imóvel rural, a respectiva planta georreferenciada do períme-
tro do imóvel, das áreas de interesse social e das áreas de utilidade pública, com a informação da 
localização dos remanescentes de vegetação nativa, das Áreas de Preservação Permanente, das 
Áreas de Uso Restrito, das áreas consolidadas e da localização das Reservas Legais.

197 Art.7o Caso detectadas pendências ou inconsistências nas informações declaradas e nos do-
cumentos apresentados no CAR, o órgão responsável deverá notificar o requerente, de uma única 
vez, para que preste informações complementares ou promova a correção e adequação das infor-
mações prestadas.
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Geral de Justiça para o ajuizamento de Ação Direta de Inconstitucionalidade em 
face da referida Lei Estadual198.

Ressalta-se que o presente entendimento de sugestão de atuação do 
agente do Ministério Público na esfera judicial cede e se torna prejudicado 
quanto aos citados dispositivos legais se houver decisão emitida pelo Supremo 
Tribunal Federal (no caso da Lei Federal 12.651/2012), ou se houver decisão 
emitida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (no caso da Lei Estadual 
18.295/2014), que os considere constitucionais.

 
III – Da competência municipal para realizar incursões fiscalizatórias 
de infrações ambientais.

A Constituição da República determina a competência comum dos 
entes federativos, dentre eles os Municípios, para “proteger o meio ambiente 
e combater a poluição em qualquer de suas formas” (artigo 23, inciso VI). 
Em adição a isto, no seu artigo 225, caput, a Constituição da República prevê 
a incumbência de todos, especialmente do Poder Público, expressão que 

198 Vale registrar que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em decisão proferida na data de 
30 de maio de 2016 em sede de Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada pelo Ministério Pú-
blico Paulista em face da Lei Estadual que trata do Programa de Regularização Ambiental das pro-
priedades no Estado de São Paulo, determinou liminarmente a suspensão da referida legislação até 
o julgamento final da aludida Ação Direta: “Direta de Inconstitucionalidade. Processo nº 2100850-
72.2016.8.26.0000. Relator(a): SÉRGIO RUI. Órgão Julgador: ÓRGÃO ESPECIAL. Vistos.  Trata-se de 
ação ajuizada pelo douto Procurador Geral de Justiça do Estado de São Paulo em que postula de-
claração de inconstitucionalidade da Lei Estadual nº 15.684, de 14 de janeiro de 2015, que “dispõe 
sobre o Programa de Regularização Ambiental - PRA das propriedades e imóveis rurais, criado pela 
Lei Federal nº 12.651, de 2012, dispondo ainda sobre a aplicação da Lei Complementar Federal nº 
140, de 2011, no âmbito do Estado de São Paulo”. Sustenta que referida norma violara o princípio 
da vedação do retrocesso ambiental e invadido esfera de competência legislativa da União.  Apon-
ta, ainda, incompatibilidade vertical com a Constituição do Estado de São Paulo ante a ausência de 
participação popular na discussão da lei, o que contraria os artigos 180, incisos I e II e 191 daquele 
diploma. Reclama o deferimento de liminar para suspensão da eficácia da norma impugnada e, ao 
final, a declaração de sua inconstitucionalidade.  Na hipótese, comprovados os requisitos legais 
para concessão da medida liminar, porquanto, ao menos em sede de cognição sumária, conclui-
-se pela existência de elementos que indicam dissonância da Lei Estadual nº 15.684/2015 com os 
preceitos inscritos na Carta Bandeirante e, ainda, eventual invasão da competência normativa da 
União.  Outrossim, vislumbra-se plausibilidade da alegação do autor de que a manutenção da nor-
ma questionada no ordenamento jurídico acarretará perigo de lesão irreparável ou de difícil repa-
ração. Destarte, configurado o fumus boni iuris e o periculum in mora, defiro a liminar almejada e 
determino a suspensão da vigência e eficácia da Lei Estadual nº 15.684, de 14 de janeiro de 2015, 
até final julgamento desta ação. (…)”
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logicamente abrange os Municípios, no dever de defender e preservar o meio 
ambiente ecologicamente equilibrado para as presentes e futuras gerações.

Os aludidos dispositivos constitucionais conferem claro respaldo 
ao poder de polícia ambiental dos Municípios, os quais possuem como 
instrumentos de concretização de seu dever de proteção do direito fundamental 
ao meio ambiente a edição de normas, a emissão de autos de infração, termos 
de embargo e a aplicação de multas aos infratores.

A própria Lei Federal 6.938/81, que instituiu a Política Nacional do Meio 
Ambiente, prevê a possibilidade de aplicação da multa pelo Município frente a 
constatação de descumprimento de medidas necessárias à preservação ao meio 
ambiente:

Art. 14. Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, 
estadual e municipal, o não-cumprimento das medidas necessárias à 
preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela 
degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores: I – à 
multa simples ou diária, nos valores correspondentes, no mínimo, a 10 
(dez) e, no máximo, a 1.000 (mil) Obrigações Reajustáveis do Tesouro 
Nacional - ORTNs, agravada em casos de reincidência específica, conforme 
dispuser o regulamento, vedada a sua cobrança pela União se já tiver sido 
aplicada pelo Estado, Distrito Federal, Territórios ou pelos Municípios; 
(grifos nossos)

 O poder-dever dos municípios em exercer a incumbência de fiscalização 
ambiental é assim atestada no âmbito doutrinário:

O poder de fiscalizar em matéria ambiental é comum à União, Estados, 
Distrito Federal e Municípios. (...)

No exercício de tal mister, o Poder Público goza de atributos peculiares. 
São eles a discricionariedade. A autoexecutoriedade e a coercibilidade. 
(...)

A coercibilidade significa a possibilidade de a administração impor as 
medidas que vier a adotar, inclusive podendo valer-se de força pública, 
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se necessário (...) 199

O Município pode criar, através de lei, tipos de infrações ambientais, 
pra as quais sejam previstas sanções administrativas. Entre as sanções, 
conforme a gravidade do caso, seria eficaz prever: multas diárias; 
arresto e/ou apreensão de produtos, utensílios ou materiais; interdição 
temporária ou definitiva de estabelecimento; demolição de obras; 
suspensão e/ou cassação de autorização; imposição da obrigação de fazer 
ou não fazer, mediante multas diárias para induzir o infrator a mudar o 
comportamento. (...)20013 – grifos nossos.

Com relação à competência legislativa dos Municípios, há a previsão 
do art. 30, I e II, ao assegurar, respectivamente, que compete aos 
Municípios: “legislar sobre assuntos de interesse local”; e “suplementar 
a legislação federal e a estadual no que couber”. Os dispositivos em 
questão autorizam, de forma clara e sem a necessidade de grande esforço 
hermenêutico, a inserção do ente federativo municipal no âmbito da 
competência legislativa concorrente de um modo geral e, sob o prisma do 
nosso estudo, em matéria ambiental, bastando, para tanto, uma leitura 
conjunta da norma inscrita no art. 24, VI, VII e VIII, com o disposto no 
art. 30, I e II. O art. 30 da CF/1988 assegura ao Município legislar sobre 
assuntos de “interesse local”, de modo que não haveria qualquer razão 
para que a proteção do ambiente – por exemplo, na hipótese de poluição 
atmosférica, do solo, hídrica ou mesmo sonora circunscrita à determinada 
localidade – não fosse acobertada pelo conceito de interesse local.

(…)

É disso que se trata competência executiva em matéria ambiental: 

199 FREITAS, Vladimir Passos de. Direito administrativo e meio ambiente. 4ª ed. Curitiba: Juruá, 
2010, p. 142.

200 MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito ambiental brasileiro. 11ª ed. rev., atual. e ampl. São 
Paulo: Malheiros, 2003, p. 379.
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estabelecer a “mediação” entre o marco legislativo ambiental e a efetivação 
da proteção ambiental, por intermédio das práticas administrativas 
levadas a efeito pelos diversos entes federativos e instâncias estatais. A 
CF/1988, no seu art. 23, consagrou a competência executiva (ou material) 
comum em matéria ambiental, e, portanto, a tarefa – e responsabilidade 
solidária – de todos os entes federativos, no sentido de, por meio da 
sua atuação administrativa, “proteger os documentos, as obras e outros 
bens de valor histórico, artístico e cultural, os monumentos, as paisagens 
naturais notáveis e os sítios arqueológicos (inc. III)”, “proteger o meio 
ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas (inc. VI)” e 
“preservar as florestas, a fauna e a flora (inc. VII). 201

Ainda, a Lei Complementar Federal 140/2011 regulamenta os 
dispositivos correlatos à competência comum presentes no artigo 23 da 
Constituição da República, de forma a estabelecer normas de cooperação entre 
os entes federados a fim de garantir a proteção ao meio ambiente, e ainda prevê 
em seu artigo 9º instrumentos de concretização do mandamento constitucional 
acima mencionado por parte dos Municípios:

Art. 9o São ações administrativas dos Municípios:

I - executar e fazer cumprir, em âmbito municipal, as Políticas Nacional 
e Estadual de Meio Ambiente e demais políticas nacionais e estaduais 
relacionadas à proteção do meio ambiente; (...)

III - formular, executar e fazer cumprir a Política Municipal de Meio 
Ambiente; (...)”. (grifos nossos).

A respeito das autoridades competentes para lavrar auto de infração 
ambiental, a Lei 9.605/98 é clara ao expressar em seu artigo 70, § 1º:

“São autoridades competentes para lavrar auto de infração ambiental e 
instaurar processo administrativo os funcionários de órgãos ambientais 

201 SARLET, Ingo W.; FENSTERSEIFER,Tiago. Direito Constitucional Ambiental. Revista dos Tribu-
nais, 2014. Disponível em: <https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/monogra-
fias/93001289/v4> Acesso em 15/12/2016.
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integrantes do Sistema Nacional de Meio Ambiente – SISNAMA, 
designados para as atividades de fiscalização, bem como os agentes das 
Capitanias dos Portos, do Ministério da Marinha”.

Infere-se que os órgãos que compõe o SISNAMA estão dispostos no 
artigo 6º, da Lei Federal 6.938/1981:

Art 6º.- Os órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal, 
dos Territórios e dos Municípios, bem como as fundações instituídas 
pelo Poder Público, responsáveis pela proteção e melhoria da qualidade 
ambiental, constituirão o Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA, 
assim estruturado:

(...)

VI - Órgãos Locais: os órgãos ou entidades municipais, responsáveis pelo 
controle e fiscalização dessas atividades, nas suas respectivas jurisdições;

(…)

§ 2º O s Municípios, observadas as normas e os padrões federais e 
estaduais, também poderão elaborar as normas mencionadas no 
parágrafo anterior.

Desta forma, entende-se que o Município possui atribuição para realizar 
fiscalização ambiental e, inclusive, lavrar auto de infração, utilizando-se do seu 
poder de polícia, desde que essa atuação atenda ao princípio da legalidade202, 
em razão da interferência sobre direitos individuais. No caso em análise, o 
Município de ... encontra-se respaldado pela Lei Municipal ..., tendo em vista 
que os seus artigos ... permitem que os agentes de fiscalização da Prefeitura 
lavrem autos de infração referentes a irregularidades de atos contrários às 
normas estaduais e federais aplicáveis no âmbito do Município.

É a consulta.

Curitiba, 12 de maio de 2017.

202 FILHO, Marçal Justen. Curso de Direito Administrativo. 2. ed. São Paulo: Saraiva, pg. 393, 2006.
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10. CONSULTA Nº 57/2016 
Reserva Legal e Área de Preservação Permanente - APP. Prorrogação do prazo 
para inscrição no SICAR. Necessidade de averbação na matrícula do imóvel. 
Obrigação Alternativa. Comando do artigo 18, § 4º da Lei Federal 12.651/2012. 
Portaria IAP 97/2014. Aplicação Condicionada.

A Promotoria de Justiça da comarca de ... solicita orientação sobre 
como proceder com os processos administrativos com passivo ambiental em 
área rural, tendo em vista a prorrogação da inscrição do Cadastro Ambiental 
Rural – CAR.

É o relato. Passa-se à consulta.

1) Para situações em que há averbação de Reserva Legal no Cartório 
de Registro de Imóveis firmado em Termo de Ajustamento de 
Conduta – TAC:

Primeiramente, deve-se ter como pressuposto que o Termo de 
Ajustamento de Conduta é título executivo extrajudicial e configura ato jurídico 
perfeito203, razão pela qual não é possível, em regra, a sua revisão perante o 
advento de nova lei. Exatamente quanto ao tema, ressalta-se a previsão expressa 
da Constituição da República, em seu artigo 5º, inciso XXXVI, de que “a lei não 
prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada.”

Dessa forma, os Termos de Compromisso firmados com o escopo 
de restauração e manutenção de Reserva Legal e Áreas de Preservação 
Permanente pelos proprietários rurais quando da adesão ao Sistema de 
Manutenção, Recuperação e Proteção da Reserva Legal e Áreas de Preservação 

203 O ato jurídico perfeito é regulado pelo § 1º, do artigo 6º, da Lei de Introdução às Normas do 
Direito Brasileiro (Decreto-Lei nº 4.657/1942) como sendo “ato já consumado segundo a lei vigente 
ao tempo em que se efetuou”.
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Permanente – SISLEG no âmbito do Estado do Paraná, averbados na matrícula 
dos imóveis sob a vigência da Lei Federal 4.771/65, anteriores à edição da Lei 
Federal 12.651/2012, configuram ato jurídico perfeito, e, portanto, não podem 
ser atingidos por determinações legais posteriores, sob pena de afrontar a 
Constituição da República.

 Sobre o tema, colaciona-se o entendimento esposado pelos Tribunais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. 
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER AJUIZADA PELO MINISTÉRIO 
PÚBLICO. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC FIRMADO 
NO ANO DE 2000, PARA A REGULARIZAÇÃO DE PENDÊNCIA ATINENTE 
À ÁREA DE RESERVA LEGAL EM IMÓVEL RURAL. DESCUMPRIMENTO. 
AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O ÓRGÃO AMBIENTAL DEFERIU O 
PEDIDO ADMINISTRATIVO DE REGULARIZAÇÃO DA ÁREA MEDIANTE 
COMPENSAÇÃO. PRETENSÃO, ADEMAIS, DE EXTINGUIR OU SUSPENDER 
A EXECUÇÃO COM BASE NAS DISPOSIÇÕES DO NOVO CÓDIGO FLORESTAL. 
DESCABIMENTO. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA QUE REVESTE 
EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL, NOS TERMOS DO ART. 5º, 
§ 6º, DA LEI Nº 7.347/85 (AÇÃO CIVIL PÚBLICA).OBRIGAÇÃO CONSTITUÍDA 
SOB A ÉGIDE DA LEGISLAÇÃO ANTERIOR. ATO JURÍDICO PERFEITO. 
INTELIGÊNCIA DO ART. 5º, XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, E DO ART. 
6º DO DECRETO-LEI Nº 4.657/1942 (LEI DE INTRODUÇÃO ÀS NORMAS 
DO DIREITO BRASILEIRO).IRRETROATIVIDADE DA LEI NOVA. MÁXIMA 
PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE. PRECEDENTES DO STJ. EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Embora a compensação com mata nativa constitua meio lícito para a 
regularização de área de Reserva Legal, a implantação desse mecanismo 
depende da validação, caso a caso, do órgão ambiental competente.

2. A eficácia executiva do Termo de Ajustamento de Conduta tem lastro 
no microssistema legal da Ação Civil Pública (art. 5º, § 6º), de forma 
que o inadimplemento da obrigação assumida é causa suficiente para o 
ajuizamento da execução correspondente.

3. O ingresso de nova lei no ordenamento jurídico deve respeitar o ato 
jurídico perfeito, consoante asseguram o art. 5º, XXXVI, da Constituição 
Federal, e o art. 6º do Decreto-lei nº 4.657/1942 (Lei de Introdução às 
Normas do Direito Brasileiro).

4. O Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou no sentido de rechaçar a 
existência de uma anistia ampla e irrestrita, afirmando o entendimento de 
que o novo Código Florestal não pode retroagir para atingir o ato jurídico 
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perfeito, direitos ambientais adquiridos e a coisa julgada, tampouco para 
reduzir a proteção aos ecossistemas.

5. Com esse entendimento, a Col. Corte Superior “faz valer, no campo 
ambiental-urbanístico, a norma mais rigorosa vigente à época dos fatos, 
e não a contemporânea ao julgamento da causa, menos protetora da 
Natureza: O “direito material aplicável à espécie é o então vigente à época 
dos fatos”.204 (grifo nosso)

 Em adição a isso, importante perceber que, no âmbito do Termo de 
Ajustamento de Conduta em matéria ambiental, somente poderá ser acordada 
a forma pela qual o direito material será exercido, não havendo possibilidade 
do órgão tomador do referido instrumento realizar concessões sobre 
interesses transindividuais dos quais nem mesmo é o seu titular, cabendo-lhe 
exclusivamente constituir garantia mínima de proteção205.

 Por estas razões, entendemos que, em regra, há impossibilidade de 
revisão dos Termos de Compromisso ou Termos de Ajustamento de Conduta 
firmados sob a égide da Lei Federal 4.771/65, tendo vista a sua contrariedade 
frente a proteção constitucional do ato jurídico perfeito e ao direito adquirido 
ao meio ambiente ecologicamente equilibrado.

 Importa destacar que sob essa perspectiva, este Centro de Apoio, 
em conjunto com a Promotoria de Justiça de Proteção ao Meio Ambiente do 
..., recentemente expediu a Recomendação Administrativa nº ... ao Instituto 
Ambiental do Paraná para que:

“a) abstenham-se de emitir qualquer anuência, autorização ou orientação 
para alterações, baixas ou cancelamentos de averbações de Termos de 
Compromisso de Recuperação, Manutenção e Proteção de Reserva Legal 
e de Áreas de Preservação Permanente realizadas em matrículas de 
imóveis rurais no Estado do Paraná; (…)

b) nas hipóteses de desmembramentos e unificações de imóveis rurais, 
seja mantida a Reserva Legal averbada, com registro na(s) matrícula(s) 

204 TJ-PR - Ação Civil de Improbidade Administrativa: 11355052 PR 1135505-2 (Acórdão), Relator: 
Guido Döbeli, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1408.

205 MAZZILLI, Hugo Nigro. Tutela dos Interesses Difusos e Coletivos, editora Saraiva,7ª  edição, 
2014, p. 469.
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respectiva(s);

c) mesmo nas hipóteses de pretensão de retificação, readequação e 
realocação de Reserva Legal averbada em matrícula de imóvel rural 
no Estado do Paraná (reaverbação) e que tenham como fundamento 
e pressuposto o ganho ambiental, conforme disposto no artigo 2º da 
Portaria IAP 55/2014, abstenham-se de emitir qualquer anuência, 
autorização ou deliberação enquanto não houver o pleno funcionamento 
do Sistema de Cadastro Ambiental Rural;

d) todos os Escritórios Regional do IAP fiscalizem o cumprimento dos 
Termos de Compromisso de Recuperação, Manutenção e Proteção de 
Reserva Legal e de Áreas de Preservação Permanente averbados em 
matrículas de imóveis rurais no Estado do Paraná;

e) comuniquem todos os Escritórios Regional do IAP do teor da presente 
Recomendação Administrativa;

f) comuniquem a Corregedoria-Geral do Tribunal de Justiça do Estado do 
Paraná sobre o acatamento desta Recomendação Administrativa;”

 Veja-se que a aludida autarquia acatou expressamente a referida 
Recomendação Administrativa, nos termos do Ofício ... de ... e Parecer Jurídico 
... – ..., de ..., ressaltando que a excepcional revisão do Termo de Compromisso 
de Manutenção e Recuperação de Reserva Legal somente será possível em 
casos de evidente demonstração e caracterização de hipótese de interesse 
social ou utilidade pública, somada à demonstração de ganho ambiental.

 Ainda sobre o tema, impõe-se salientar que a Lei Estadual 18.295/2014, 
que instituiu no âmbito do Estado do Paraná o Programa de Regularização 
Ambiental – PRA,  previu em seus artigos 5º206 e 12207, a possibilidade de 

206 “Art. 5º Os Termos de Compromisso ou instrumentos similares para a regularização ambiental 
do imóvel rural referentes às Áreas de Preservação Permanente, de Reserva Legal e de uso restrito, 
firmados sob a vigência da legislação anterior, deverão ser revistos para se adequarem ao disposto 
na Lei Federal nº 12.651, de 2012.
§ 1º A assinatura do Termo de Compromisso de adesão ao PRA substituirá automaticamente os 
termos anteriores desde que tenha havido prévio requerimento, devendo ser inscrito no Sistema 
Nacional de Cadastro Ambiental Rural - SICAR.
§ 2º Caso não haja pedido de revisão, os termos ou instrumentos de que trata o caput deste artigo 
serão respeitados”.

207 “Art. 12. Nos casos em que a Reserva Legal tenha sido averbada em área desprovida de vege-
tação nativa, a mesma poderá ser relocada, sendo que a relocação deverá ser informada no CAR 
e na matrícula”.
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revisão dos Termos de Compromisso ou instrumentos similares relativos à 
manutenção, proteção e recuperação das Áreas de Preservação Permanente e 
Reserva Legal.

 Nesse particular, informa-se que este Centro de Apoio recentemente 
apresentou à Procuradoria-Geral de Justiça representação para o ajuizamento 
de Ação Direta de Inconstitucionalidade em face de diversos dispositivos da 
Lei Estadual 18.295/2014, inclusive em relação aos aludidos artigos 5º e 12.

 No âmbito do Estado do Paraná, o Decreto Estadual 387/99 (revogado 
pelo Decreto 8680/2013) havia criado o Sistema de Manutenção, Recuperação 
e Proteção da Reserva Legal e Áreas de Preservação Permanente – SISLEG, 
através do qual se previa a celebração de termos de compromisso de 
restauração e conservação de Áreas de Preservação Permanente e de Reserva 
Florestal Legal e as suas averbações junto às matrículas dos respectivos 
imóveis. O propósito de implantação do SISLEG era levar o Estado do Paraná 
a ter um índice de no mínimo 20% (vinte por cento) de cobertura florestal, 
através da conjugação de esforços do Poder Público e da iniciativa privada208.

 Até a promulgação da Lei Federal 12.651/2012, foram celebrados mais 
de 120.114 (cento e vinte mil e cento e quatorze) termos de compromisso de 
restauração e conservação de Áreas de Preservação Permanente e de Reserva 
Florestal Legal através do SISLEG no Estado do Paraná, respectivamente 
averbados nas matrículas dos imóveis rurais e que totalizam 1.962.300 (um 
milhão, novecentos e dois mil e trezentos) de hectares209.

 O artigo 5º da Lei Estadual 18.295/2014 dispõe de forma diversa da 
Lei Federal 12.651/2012 e, ainda, enfraquece substancialmente o nível de 
proteção ambiental, tendo em vista que, para os imóveis em que já houvera 
a averbação da Reserva Legal nas respectivas matrículas de imóvel, a Lei 
Federal 12.651/2012 não previu a possibilidade de desaverbação dos Termos 

208 O Sistema de Manutenção, Recuperação e Proteção da Reserva Legal e Áreas de Preservação 
Permanente tinha como diretrizes básicas a manutenção dos remanescentes florestais nativos, a 
ampliação da cobertura florestal mínima visando a preservação, a conservação da biodiversidade 
e o uso dos recursos florestais e o estabelecimento das zonas prioritárias para a conservação e 
recuperação de áreas florestais através de corredores de biodiversidade.

209 Vide ofício IAP/DIREF nº 37, de 26 de setembro de 2016.
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de Compromisso, limitando-se a dispensar a apresentação dos documentos 
correspondentes ao Cadastro Ambiental Rural210.

 Conforme já explicitado, os Termos de Compromisso efetivados 
para Restauração e Manutenção de Reserva Legal e Áreas de Preservação 
Permanente firmados pelos proprietários rurais quando da adesão ao Sistema de 
Manutenção, Recuperação e Proteção da Reserva Legal e Áreas de Preservação 
Permanente - SISLEG, averbados na matrícula dos imóveis sob a vigência da Lei 
Federal 4.771/65, anteriores à edição da Lei Federal 12.651/2012, configuram 
ato jurídico perfeito211, e, portanto, não podem ser atingidos por determinações 
legais posteriores, sob pena de afrontar o disposto no inciso XXXVI do artigo 5.º 
da Constituição da República.

 A decisão da Corregedoria-Geral do Tribunal de Justiça do Estado do 
Paraná, na Sistema Eletrônico de Informação nº …., corrobora o entendimento 
de que não pode haver desaverbação dos termos de compromisso firmados sob 
a égide da Lei 4.771/65:

“(…) A. Todas as Reservas Legais averbadas, às Matrículas de Imóveis 
Rurais anteriores à vigência da Lei 12.651/12, não sejam suprimidas/
alteradas, uma vez que contraria a Lei 12.651/12 e a Portaria do IAP nº 
97/2014;”

 Ressalta-se que apenas a desaverbação dos termos de compromisso 
de manutenção, conservação e recuperação da Reserva Legal das matrículas 
de imóveis rurais, sem contarmos as extensões de Áreas de Preservação 
Permanente, põe em risco a preservação de 1.962.300 (um milhão, novecentos 
e dois mil e trezentos) hectares de florestas no Estado do Paraná.

210 “Art. 30. Nos casos em que a Reserva Legal já tenha sido averbada na matrícula do imóvel e 
em que essa averbação identifique o perímetro e a localização da reserva, o proprietário não será 
obrigado a fornecer ao órgão ambiental as informações relativas à Reserva Legal previstas no inciso 
III do § 1o do art. 29. Parágrafo único. Para que o proprietário se desobrigue nos termos do caput, 
deverá apresentar ao órgão ambiental competente a certidão de registro de imóveis onde conste a 
averbação da Reserva Legal ou termo de compromisso já firmado nos casos de posse”.

211 O ato jurídico perfeito está descrito no §1º, do artigo 6º, da Lei de Introdução às Normas do 
Direito Brasileiro (Decreto-lei nº 4.657/1942) como o ato já consumado segundo a lei vigente ao 
tempo em que se efetuou.
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 Importante perceber que o dispositivo legal impugnado chega a permitir 
o cancelamento de averbação da Reserva Legal existente na matrícula registral 
do imóvel rural a partir de uma mera apresentação de um protocolo de revisão 
do Termo de Compromisso.

 Em adição a isso, o dispositivo legal em comento atenta contra a 
segurança jurídica, pois estimula a instauração de infindáveis controvérsias 
judiciais em face de novos termos de compromisso celebrados pelo Instituto 
Ambiental do Paraná com cláusulas que possibilitam a diminuição da proteção 
ambiental dos referidos espaços territoriais protegidos (Áreas de Preservação 
Permanente e Reservas Florestais Legais).

 Já o referido artigo 12 da Lei Estadual 18.295/2014 possibilita, em 
síntese, que o proprietário rural, mesmo sem a aprovação do Instituto Ambiental 
do Paraná, decida com base nos seus interesses e em seu alvedrio a localização 
da Reserva Legal relativa ao seu imóvel rural, além de também desconsiderar 
o flagrante descumprimento de Termo de Compromisso de Conservação, 
Manutenção e Recuperação de Reserva Legal e Área de Preservação Permanente, 
o seu caráter de título executivo e ato jurídico perfeito.

 O artigo 12 da Lei Estadual 18.295/2014 faz prevalecer o interesse 
particular do proprietário rural frente ao interesse público da adequada 
localização da Reserva Legal, diminui a proteção ambiental e invade a esfera 
normativa da União, uma vez que dispõe de modo contrário à Lei Federal 
12.651/2012, a qual além de não possuir essa permissão prevista, determina 
em seu artigo 14, § 1º, a necessidade de prévia aprovação pelo órgão público 
ambiental competente:

“Art. 14. A localização da área de Reserva Legal no imóvel rural deverá 
levar em consideração os seguintes estudos e critérios:

(…)

§ 1o O órgão estadual integrante do Sisnama ou instituição por ele 
habilitada deverá aprovar a localização da Reserva Legal após a inclusão 
do imóvel no CAR, conforme o art. 29 desta Lei”.

 Veja-se que embora a redação do artigo 14, § 1º, da Lei Federal 
12.651/2012 tenha sido replicada na Lei Estadual 18.295/2014 em seu artigo 24, 
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§ 1º, o dispositivo legal em referência abre caminho para que nas hipóteses de 
proprietários que desmataram os seus imóveis rurais e descumpriram totalmente 
os Termos de Compromisso de Manutenção, Conservação e Recuperação de 
Reserva Legal, este espaço ambiental protegido seja simplesmente relocado ao 
alvedrio do proprietário rural com mero dever de informação no sistema do 
Cadastro Ambiental Rural.

 Portanto, os artigos 5o e 12 da Lei Estadual 18.295/2014 são 
inconstitucionais por afrontar a segurança jurídica e os atos jurídicos perfeitos, 
por violar o princípio da vedação ao retrocesso em matéria ambiental e por 
dispor de forma diversa e menos protetiva ao meio ambiente do que a Lei 
Federal 12.651/2012, razão pela qual se entende que não podem ser aplicados, 
ou então se deve arguir a sua inconstitucionalidade incidental enquanto não se 
efetiva o controle concentrado de sua constitucionalidade.

Independentemente disso, reitera-se o acatamento da Recomendação 
Administrativa nº ... pelo Instituto Ambiental do Paraná para manter hígidos os 
Termos de Ajustamento de Conduta celebrados sob a égide do antigo Código 
Florestal.

  

2) Para situações em que não há Termo de Compromisso ou Termo 
de Ajustamento de Conduta exigindo a averbação de Reserva Legal 
no Cartório de Registro de Imóveis:

 Situação diversa é aquela em que não há Termo de Ajustamento 
de Conduta ou Termo de Compromisso que exige a averbação de Reserva 
Legal no Cartório de Registro de Imóveis, especialmente diante de uma fase 
de implementação do SICAR – Sistema de Cadastro Ambiental Rural e da 
prorrogação do prazo de implementação total do sistema e da insuficiência de 
informações por parte do Instituto Ambiental do Paraná e dos proprietários dos 
imóveis rurais quanto ao cumprimento das respectivas obrigações.

De fato, a Medida Provisória 707/2015, posteriormente convertida 
na Lei Federal 13.295/2016 prorrogou o prazo para a inscrição no Cadastro 
Ambiental Rural para a data de 31 de dezembro de 2017, conforme redação do 
art. 29, § 3º da Lei Federal 12.651/2012, cujo conteúdo se transcreve a seguir:
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“§ 3o A inscrição no CAR será obrigatória para todas as propriedades 
e posses rurais, devendo ser requerida até 31 de dezembro de 2017, 
prorrogável por mais 1 (um) ano por ato do Chefe do Poder Executivo.”

  

Primeiramente, há de se distinguir entre a situação de efetiva 
implantação do sistema do Cadastro Ambiental Rural e a situação do(a) 
proprietário(a) rural em relação ao cumprimento do ônus de inscrição do(s) 
seu(s) imóvel(is) no referido sistema.

Conforme previsão legal do Decreto Federal 7.830/2012, o Cadastro 
Ambiental Rural apenas se considerará implantado a partir de ato específico do 
Ministério do Meio Ambiente:

“Art. 21. Ato do Ministro de Estado do Meio Ambiente estabelecerá a data 
a partir da qual o CAR será considerado implantado para os fins do disposto 
neste Decreto e detalhará as informações e os documentos necessários à 
inscrição no CAR, ouvidos os Ministros de Estado da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento e do Desenvolvimento Agrário”.

  

 É de se notar que embora a Instrução Normativa 2/2014 do Ministério 
do Meio Ambiente regule o modo de inscrição no Sistema Eletrônico do 
Cadastro Ambiental Rural (SICAR), a implementação do sistema somente se 
aperfeiçoa com a inscrição da área de Reserva Legal e com a publicização dos 
dados referente à propriedade rural.

Ainda, deve-se pontuar que o eventual impedimento que poderia 
inviabilizar a inscrição no SICAR decorria, anteriormente, da ausência de 
publicidade do referido sistema. Isto porque, originariamente, os dados 
presentes no SICAR não encontravam-se públicos e para consulta geral. No 
entanto, tal carência foi sanada, uma vez que os dados para consulta no SICAR 
já encontram-se disponíveis212.

Importante observar que o Projeto de Lei que resultou na edição da Lei 
Federal 12.651/2012 pretendia a revogação do item 22 do inciso II do art. 167 da 

212 Sítio eletrônico do Sistema Nacional de Cadastro Ambiental Rural. Disponível em http://www.
car.gov.br/publico/imoveis/index. Acesso na data de 07/04/2017
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Lei Federal 6.015/73, que prevê a possibilidade de exigir averbação da Reserva 
Legal em Cartório de Registro de Imóveis. No entanto, a pretensa revogação foi 
vetada pela Presidenta da República com base nos seguintes fundamentos:

“O artigo introduz a revogação de um dispositivo pertencente ao próprio 
diploma legal no qual está contido, violando os princípios de boa técnica 
legislativa e dificultando a compreensão exata do seu alcance. Ademais, 
ao propor a revogação do item 22 do inciso II do art. 167 da Lei n. 6.015, de 
31 de dezembro de 1973, dispensa a averbação da Reserva Legal sem que 
haja ainda um sistema substituto que permita ao poder público controlar 
o cumprimento das obrigações legais referentes ao tema, ao contrário do 
que ocorre no próprio art. 18, § 4°, da Lei n. 12.651.”213

 Veja-se que, de fato, o artigo 18, § 4º, da Lei Federal 12.651/2012 assim 
dispõe:

“§ 4o O registro da Reserva Legal no CAR desobriga a averbação no 
Cartório de Registro de Imóveis, sendo que, no período entre a data da 
publicação desta Lei e o registro no CAR, o proprietário ou possuidor rural 
que desejar fazer a averbação terá direito à gratuidade deste ato.”

A interpretação deste dispositivo legal é clara para definir que, enquanto 
não houver a inscrição do imóvel rural no Sistema Nacional de Cadastro 
Ambiental Rural, subsiste a obrigatoriedade da averbação de área de Reserva 
Legal no Cartório de Registro de Imóveis.

Por isso, ainda que o prazo para inscrição do Cadastro Ambiental Rural 
tenha sido prorrogado, os proprietários dos imóveis rurais deverão proceder 
com a averbação imobiliária ou registro da Reserva Legal, tendo em vista que a 
extensão do prazo não tem o condão de isentá-los no cumprimento de obrigação 
jurídica.

213 Mensagem de veto nº 484/2012. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_
ato2011-2014/2012/Msg/VEP-484.htm
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É no mesmo sentido o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. RESERVA LEGAL 
NÃO AVERBADA. EXCLUSÃO PARA FINS DE CÔMPUTO DA PRODUTIVIDADE 
DO IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ E STF.

1. O aresto impugnado está em dissonância com a pacífica jurisprudência 
do STF e do STJ, no sentido de que não se pode excluir a Área de Reserva 
Legal que não esteja devidamente individualizada na respectiva 
averbação, para fins de cômputo da produtividade do imóvel rural. 
Precedente: AgRg nos EREsp 1.376.203/GO, Rel. Ministro Og Fernandes, 
Primeira Seção, DJe 5/11/2014.

2. Não basta a averbação genérica. «Não se encontrando individualizada 
na averbação, a reserva florestal não poderá ser excluída da área total 
do imóvel desapropriando para efeito de cálculo da produtividade» (MS 
24.924/DF, Relator para o acórdão Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, 
j. 24/2/2011, Dje-211).

3. A Lei 12.651/12, que revogou a Lei 4.771/65, não suprimiu a obrigação 
de averbação da Área de Reserva Legal no Registro de Imóveis, mas 
apenas possibilitou que o registro seja realizado, alternativamente, no 
Cadastro Ambiental Rural – CAR.

4. Recurso Especial provido.214 (grifos nossos)

Importante lembrar que a Jurisprudência é pacífica quanto ao caráter 
de obrigação propter rem da demarcação, averbação e restauração da Reserva 
Legal, conforme se exemplifica no seguinte acórdão do Superior Tribunal de 
Justiça:

PROCESSO CIVIL. AMBIENTAL. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE 
JURISPRUDÊNCIA. CORTE DE ORIGEM. REGIMENTO INTERNO. NORMA 
LOCAL. DESCABIMENTO. IMÓVEL RURAL. REGISTRO DE ESCRITURA DE 
COMPRA E VENDA. EXIGÊNCIA. OFICIAL DO CARTÓRIO DE IMÓVEIS. 
AVERBAÇÃO DA ÁREA DE RESERVA LEGAL. SUPERVENIÊNCIA DA LEI N. 
12.651/12. PERSISTÊNCIA DO DEVER DE AVERBAR. EXCEÇÃO. PRÉVIO 

214 Superior Tribunal de Justiça – REsp 1.426.830/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA 
TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 29/11/2016
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REGISTRO NO CADASTRO AMBIENTAL RURAL.

1. Reconhecido o descabimento da instauração do incidente de 
uniformização de jurisprudência a partir da análise das normas do 
Regimento Interno da Corte local, o exame da matéria pelo STJ atrai o 
óbice da Súmula 280/STF.

2. Ademais, está pacificado nesta Corte Superior o entendimento de que 
a instauração do incidente de uniformização de jurisprudência é medida 
compreendida no juízo de conveniência e oportunidade do órgão julgador, 
a partir das especificidades do caso concreto, daí por que não pode ser 
revisado no âmbito do recurso especial.

3. A existência da área de reserva legal no âmbito das propriedades rurais 
caracteriza-se como uma limitação administrativa necessária à tutela 
do meio ambiente para as presentes e futuras gerações e em harmonia 
com a função social da propriedade, o que legitima haver restrições aos 
direitos individuais em benefício dos interesses de toda a coletividade.

4. De acordo com a jurisprudência do STJ, a obrigação de demarcar, 
averbar e restaurar a área de reserva legal constitui-se uma obrigação 
propter rem, que se transfere automaticamente ao adquirente 
ou ao possuidor do imóvel rural. Esse dever jurídico independe da 
existência de floresta ou outras formas de vegetação nativa na gleba, 
cumprindo-lhes, caso necessário, a adoção das providências essenciais 
à restauração ou à recuperação das mesmas, a fim de readequar-se aos 
limites percentuais previstos na lei de regência.

5. Cumpre ao oficial do cartório de imóveis exigir a averbação da área 
de reserva legal quando do registro da escritura de compra e venda do 
imóvel rural, por se tratar de conduta em sintonia com todo o sistema de 
proteção ao meio ambiente. A peculiaridade é que, com a novel legislação, 
a averbação será dispensada caso a reserva legal já esteja registrada no 
Cadastro Ambiental Rural – CAR, consoante dispõe o art. 18, § 4º, da Lei 
n. 12.651/12.

6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa parte, não provido.215 
(grifos nossos)

 

215 Superior Tribunal de Justiça – REsp 1.276.114/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA 
TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 11/10/2016



323
V. 7: RESÍDUOS SÓLIDOS E FLORA

Como se observa, em que pese haja a prorrogação do prazo de inscrição 
no Cadastro Ambiental Rural – CAR, ainda subsiste a obrigação de demarcação, 
averbação e restauração da Reserva Legal, porque esta é ônus inerente 
ao exercício da propriedade. Assim, reitera-se, a faculdade que é dada ao 
proprietário trata da possibilidade da averbação ocorrer no âmbito do Cartório 
de Registro de Imóveis ou então do Sistema Nacional do Cadastro Ambiental 
Rural – SICAR.

Finalmente, tendo em vista que a Portaria IAP 97/2014 define as 
orientações técnicas e jurídicas para os procedimentos a serem adotados no 
que se refere à operação do Sistema de Cadastro Ambiental Rural – SICAR no 
Paraná, sua aplicação fica condicionada às propriedades que já aderiram ao 
SICAR, consequentemente a instrumentalização da referida Portaria só seria 
implementada integralmente em todo o Estado do Paraná após o decurso do 
prazo de inscrição no Sistema. Tal extensão de prazo que, conforme amplamente 
já exposto, não desobriga os proprietários a proceder com a averbação da 
Reserva Legal no Cartório de Registro de Imóveis ou com o seu registro no 
Sistema de Cadastro Ambiental Rural – SICAR.

Portanto, dadas as ponderações supra, em havendo Termo de 
Ajustamento de Conduta firmado sob a égide da Lei Federal 4.771/1965, este 
deverá manter seus efeitos por ser ato jurídico perfeito. Na hipótese de ausência 
de Termo de Ajustamento de Conduta ou Termo de Compromisso de proteção 
e recuperação da Reserva Legal, entende-se que o proprietário deve proceder 
com o registro da Reserva Legal no SICAR ou com a averbação imobiliária no 
Cartório de Registros de Imóveis, por força da aplicação do artigo 18, § 4º da Lei 
Federal 12.651/2012.

 É a consulta.

Curitiba, 05 de maio de 2017.
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11. CONSULTA Nº 08/2017 
Código Florestal. Revisão de Termo de Ajustamento de Conduta. Recuperação 
de Áreas de Preservação Permanente - APP. Invocação de Áreas Consolidadas. 
Impossibilidade de desrespeito ao Ato Jurídico Perfeito.

EMENTA: CÓDIGO FLORESTAL. REVISÃO DE TERMO DE 
AJUSTAMENTO DE CONDUTA. RECUPERAÇÃO DE ÁREAS 
DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. NOVOS CASOS COM 
NECESSIDADE DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DE PRESERVAÇÃO 
PERMANENTE. INVOCAÇÃO DE ÁREAS CONSOLIDADAS. 
IMPOSSIBILIDADE DE DESRESPEITO AO ATO JURÍDICO PERFEITO. 
PREFERENCIAL ATUAÇÃO CONFORME PARÂMETROS MAIS 
PROTETIVOS AO MEIO AMBIENTE E ARGUIÇÃO INCIDENTAL DE 
INCONSTITUCIONALIDADE. INDEPENDÊNCIA FUNCIONAL.

A ...ª Promotoria de Justiça da comarca de ... encaminhou os 
autos de Inquérito Civil nº MPPR – ..., através do Ofício nº ..., solicitando o 
posicionamento deste Centro de Apoio em relação à legislação aplicável aos 
Termos de Ajustamento de Conduta – TAC a serem firmados na égide do “novo 
Código Florestal” (Lei Federal 12.651/2012).

É o relato. Passa-se a analisar os questionamentos.

1. Tendo em vista a revogação da Lei Federal 4.771/65 pela Lei Federal 
12.651/2012 e a patente diminuição dos patamares de proteção ambiental 
das Áreas de Preservação Permanente, é corrente o questionamento sobre 
o posicionamento do Ministério Público quanto aos novos casos em que se 
perceba a necessidade de proteção ou recuperação desse espaço ambiental 
protegido.



326
V. 7: RESÍDUOS SÓLIDOS E FLORA

Quanto aos retrocessos impostos pela Lei Federal 12.651/2012 ao 
regime de proteção das Áreas de Preservação Permanente, a Procuradoria-
Geral da República ajuizou as Ações Diretas de Inconstitucionalidade 4902 
e 4903, em trâmite no Supremo Tribunal Federal desde o ano de 2013216, 
no bojo das quais sustentou a inconstitucionalidade material dos seguintes 
dispositivos da nova Lei Federal: § único do art. 3º; inciso XIX do art. 3º; §§ 1º, 
4º, 5º e 6º do art. 4º; § 3º do art. 7º; § 2º do art. 8º; §§ 4º e 5º do art. 59; art. 
60; art. 61-A; art. 61-B; art. 61-C; art. 62; art. 63; art. 67; e art. 78-A.

Importante salientar que nada obstante o trâmite das referidas 
Ações Diretas de Inconstitucionalidade por aproximadamente quatro anos no 
Supremo Tribunal Federal, ainda não houve o seu julgamento, assim como 
inexiste qualquer decisão desta Suprema Corte que determine a suspensão 
liminar de dispositivo da Lei Federal 12.651/2012.

Desta forma, considerando que as leis nascem com presunção de 
constitucionalidade, e em respeito ao princípio da independência funcional 
dos agentes do Ministério Público, não se vislumbra vedação à aplicação dos 
dispositivos da Lei Federal 12.651/2012 que tratam do novo regime das Áreas 
de Preservação Permanente, ao menos até que sobrevenha decisão judicial 
que suspenda os seus efeitos ou que declare a sua inconstitucionalidade. No 
entanto, o entendimento deste Centro de Apoio alinha-se ao exposto nas 
aludidas Ações Diretas de Inconstitucionalidade 4902 e 4903 (anexas), já que 
a constituição das Áreas de Preservação Permanente assenta-se em funções 
socioambientais indispensáveis, como a de preservar os recursos hídricos, 
a paisagem, a estabilidade geológica, a preservação da biodiversidade e a 
garantia da proteção do solo e o bem-estar das populações humanas, e que 
claramente a Lei Federal 12.651/2012 estabeleceu padrões menos protetivos 
ao espaço ambiental protegido em comento, o que o coloca em risco e, 
portanto, viola o disposto no artigo 225 da Constituição da República.

Relevante destacar que a Lei Estadual 18.295/2014, que institui o 
Programa de Regularização Ambiental - PRA no Estado do Paraná, também 
possui, a nosso aviso, dispositivos legais relativos às Áreas de Preservação 
Permanente dotados de inconstitucionalidade. Com efeito, este Centro de 

216 http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp. Acesso em 12/12/2016.
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Apoio recentemente representou à Procuradoria-Geral de Justiça para o 
ajuizamento de Ação Direta de Inconstitucionalidade em face da Lei Estadual 
18.295/2014, inclusive quanto ao disposto no artigo 57 desta Lei.

Este dispositivo legal impugnado inova e largamente se distancia da 
regulamentação da Lei Federal 12.651/2012, pois cria um novo regime de 
áreas consolidadas em imóveis urbanos dotados de Áreas de Preservação 
Permanente e desvirtua completamente esse espaço ambiental protegido, 
seja permitindo a manutenção de edificações erigidas ilegalmente e isentando 
os causadores de danos ambientais da obrigação de reparar o dano, seja 
diminuindo a extensão das faixas ciliares para os cursos d’água, nascentes e 
olhos d’água, ou ainda prevendo a canalização de corpos hídricos.

Diante deste panorama, a nosso aviso, abrem-se as seguintes 
possibilidades de atuação do agente do Ministério Público para os novos 
casos que se refiram à necessidade de recuperação de Áreas de Preservação 
Permanente, conforme esta ocorra no âmbito extrajudicial ou na esfera 
judicial.

a) âmbito extrajudicial – aplicação dos patamares mais protetivos às 
Áreas de Preservação Permanente previstos na revogada Lei Federal 4.771/65 
em sede de Termo de Ajustamento de Conduta – defesa da inconstitucionalidade 
da Lei Federal 12.651/2012.

Seja com base nos argumentos colacionados nas Ações Diretas de 
Inconstitucionalidade 4902 e 4903 (anexas) e na representação formulada 
por este Centro de Apoio à Procuradoria-Geral de Justiça para o ajuizamento 
de Ação Direta de Inconstitucionalidade em face da Lei Estadual 18.295/2014 
(anexa), seja com base na própria Lei Federal 12.651/2012, que prevê patamares 
mínimos de proteção, diante da inserção das expressões “largura mínima”, 
“raio mínimo” e “percentuais mínimos”, previstos no artigo 4º e 12, da Lei 
12.651/2012217, e considerando a autonomia da vontade do obrigado em um 

217  ELLOVITCH, Mauro da Fonseca; VALERA, Carlos Alberto; Manual Novo Código Florestal. JM-
PMG Jurídico. Revista do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. pg.14. 2013.
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negócio jurídico bilateral e a aplicação negociada da norma jurídica218, entende-
se possível e recomendável a preferencial tentativa de celebração de Termos 
de Ajustamento de Conduta para os novos casos de recuperação de Áreas de 
Preservação Permanente com a utilização dos patamares protetivos previstos 
na revogada Lei Federal 4.771/65 e nas Resoluções do Conselho Nacional 
do Meio Ambiente219, sem prejuízo da inserção de cláusulas adicionais que 
proporcionem maior proteção ambiental, tais como de obrigações relativas ao 
uso e conservação do solo, limitações à utilização de agrotóxicos, proteção de 
Áreas Úmidas, dentre outras.

b) âmbito extrajudicial – aplicação dos parâmetros da Lei Federal 
12.651/2012 relativos aos novos casos de recuperação das Áreas de 
Preservação Permanente em sede de Termo de Ajustamento de Conduta – 
presunção de constitucionalidade da Lei Federal 12.651/2012 – necessidade 
de inclusão de cláusulas complementares de proteção ambiental e de 
cláusula condicional referente ao julgamento da ADI 4903. 

Embora este Centro de Apoio aponte a opção anterior como a mais 
adequada e preferencial para a proteção desse espaço ambiental, mas 
considerando que até agora não houve decisão emitida pela Suprema Corte 
para determinar a suspensão liminar de qualquer um dos dispositivos da 
Lei Federal 12.651/2012 ou a declaração de sua inconstitucionalidade, e 
tendo em vista a presunção de constitucionalidade das leis e o princípio da 

218  Geisa de Assis Rodrigues, ao tratar da estrutura e dos princípios dos Termo de Ajustamento 
de Conduta, afirma que “a negociação permite uma administração otimizada de conflito em que 
vários aspectos, na maior parte das vezes de matriz não jurídico, podem ser contemplados para se 
encontrar a melhor solução. (...)  As marchas e contramarchas do processo de negociação ensejam, 
em muitos casos, o conhecimento efetivo da situação a ser ajustada, v.g., a condição econômica 
do obrigado, as causas que o levaram ao não cumprimento da norma, os óbices que precisa su-
perar para cumpri-la, assim como a urgência em que a adequação à lei deve ser feita, os anseios 
da comunidade que se sente lesada pela transgressão da norma etc.  (…) Na verdade, o ajuste de 
conduta, na visão de Lídia Passos, seria integrante de uma nova engenharia jurídica. Uma engenha-
ria que dedica um espaço todo especial à formulação normativa negocial, uma vez que as partes 
da conciliação ‘não se limitam a promover o desdobramento lógico-formal das normas legislativas 
e procedimentais já estabelecidos, mas o desdobram construtivamente ao normatizar situações 
específicas e inéditas.” (RODRIGUES, Geisa de Assis. Ação Civil Pública e Termo de Ajustamento de 
Conduta: Teoria e Prática. 3ª ed. Rio de janeiro: Forense, 2011, p. 114-117).

219  Resolução nº 302/2002 e Resolução nº 303 /2002.
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independência funcional dos agentes do Ministério Público, entende-se que é 
possível a celebração de Termos de Ajustamento de Conduta aos novos casos de 
recuperação das Áreas de Preservação Permanente com base nos parâmetros 
previstos na Lei Federal 12.651/2012, desde que haja a inserção de:

b1) cláusula expressa que preveja, na hipótese do Supremo Tribunal 
Federal declarar inconstitucionalidade de dispositivos da Lei Federal 
12.651/2012 ou interpretá-los conforme a Constituição da República de 
modo a determinar a aplicação dos parâmetros previstos na Lei Federal 
4.771/65 ou parâmetros mais protetivos do que aqueles previstos na Lei 
Federal 12.651/2012 em relação às Áreas de Preservação Permanente, o 
dever de adequação da conduta do obrigado a estes parâmetros em um prazo 
previamente fixado;

b2) cláusulas que prevejam a assunção de obrigações adicionais 
pelo responsável que proporcionem maior proteção ambiental ao imóvel, 
tais como de obrigações relativas ao uso e conservação do solo, limitações e 
maior controle quanto à utilização de agrotóxicos, proteção de Áreas Úmidas 
consoante a Resolução Conjunta IBAMA/IAP/SEMA 05/2008, dentre outras.

c) âmbito judicial – preferencial aplicação dos patamares mais 
protetivos às Áreas de Preservação Permanente previstos na revogada 
Lei Federal 4.771/65 – arguição incidental de inconstitucionalidade da Lei 
Federal 12.651/2012.

Na hipótese de impossibilidade de celebração de Termo de 
Ajustamento de Conduta nos novos casos de recuperação de Áreas de 
Preservação Permanente, respeitada a independência funcional dos agentes 
Ministeriais e as considerações expostas no item anterior, entende-se que, nos 
casos em que se constate que a Lei Federal 12.651/2012 impõe a aplicação 
de níveis menos protetivos ao referido espaço ambiental em comparação 
com a Lei Federal 4.771/65, deva-se buscar judicialmente, nos termos da Lei 
Federal 7.347/85, a aplicação dos patamares mais protetivos, por meio da 
arguição incidental de inconstitucionalidade da Lei Federal 12.651/2012 e da 
Lei Estadual 18.295/2014, com base nos argumentos colacionados nas Ações 
Diretas de Inconstitucionalidade 4902 e 4903 e na representação formulada 
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por este Centro de Apoio à Procuradoria-Geral de Justiça para o ajuizamento 
de Ação Direta de Inconstitucionalidade em face da referida Lei Estadual220.

 As seguintes decisões judiciais ilustram a viabilidade de arguição 
incidental de inconstitucionalidade de dispositivos legais da Lei Federal 
12.651/2012 e de Leis Estaduais Florestais ou que tratam da instituição nos 
Estados da Federação do Programa de Regularização Ambiental – PRA, em 
consonância com a citada Lei Federal:

EMENTA: INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE - 
ARTIGO 67 DA LEI Nº 12.651/2012 - NOVO CÓDIGO FLORESTAL - INCIDENTE 
DE INCONSTITUCIONALIDADE CONHECIDO - VEDAÇÃO DO PRINCÍPIO DO 
RETROCESSO SOCIAL - VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PRECAUÇÃO E DA 
PREVENÇÃO - MEIO AMBIENTE TIDO COMO DIREITO FUNDAMENTAL 
- DISPOSITIVO LEGAL QUE PREVÊ DESONERAÇÃO DO DEVER DE 
RESTAURAÇÃO DE ÁREAS DE RESERVA LEGAL - INCIDENTE QUE SE JULGA 
PROCEDENTE - INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL DECLARADA - 
QUESTÃO QUE TAMBÉM É ALVO DE QUESTIONAMENTO EM SEDE DE AÇÃO 

220  Vale registrar que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em decisão proferida na data 
de 30 de maio de 2016 em sede de Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada pelo Ministério 
Público Paulista em face da Lei Estadual que trata do Programa de Regularização Ambiental das 
propriedades no Estado de São Paulo, determinou liminarmente a suspensão da referida legis-
lação até o julgamento final da aludida Ação Direta: “Direta de Inconstitucionalidade. Processo 
nº 2100850-72.2016.8.26.0000. Relator(a): SÉRGIO RUI. Órgão Julgador: ÓRGÃO ESPECIAL. Vistos.  
Trata-se de ação ajuizada pelo douto Procurador Geral de Justiça do Estado de São Paulo em que 
postula declaração de inconstitucionalidade da Lei Estadual nº 15.684, de 14 de janeiro de 2015, 
que “dispõe sobre o Programa de Regularização Ambiental - PRA das propriedades e imóveis rurais, 
criado pela Lei Federal nº 12.651, de 2012, dispondo ainda sobre a aplicação da Lei Complementar 
Federal nº 140, de 2011, no âmbito do Estado de São Paulo”. Sustenta que referida norma violara 
o princípio da vedação do retrocesso ambiental e invadido esfera de competência legislativa da 
União.  Aponta, ainda, incompatibilidade vertical com a Constituição do Estado de São Paulo ante 
a ausência de participação popular na discussão da lei, o que contraria os artigos 180, incisos 
I e II e 191 daquele diploma. Reclama o deferimento de liminar para suspensão da eficácia da 
norma impugnada e, ao final, a declaração de sua inconstitucionalidade.  Na hipótese, compro-
vados os requisitos legais para concessão da medida liminar, porquanto, ao menos em sede de 
cognição sumária, conclui-se pela existência de elementos que indicam dissonância da Lei Esta-
dual nº 15.684/2015 com os preceitos inscritos na Carta Bandeirante e, ainda, eventual invasão da 
competência normativa da União.  Outrossim, vislumbra-se plausibilidade da alegação do autor 
de que a manutenção da norma questionada no ordenamento jurídico acarretará perigo de lesão 
irreparável ou de difícil reparação. Destarte, configurado o fumus boni iuris e o periculum in mora, 
defiro a liminar almejada e determino a suspensão da vigência e eficácia da Lei Estadual nº 15.684, 
de 14 de janeiro de 2015, até final julgamento desta ação. (…)”
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DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PERANTE O SUPREMO TRIBUNAL 
FEDERAL (ADI Nº 4902). A previsão do art. 67 da Lei n.° 12.651/2012, 
que desonera os proprietários rurais dos deveres referentes à proteção 
das florestas e ainda convalida ilegalidades já cometidas sem qualquer 
contrapartida, constitui flagrante retrocesso social, em verdadeira 
afronta aos fins constitucionais. Deve ser declarado inconstitucional 
o art. 67 da Lei 12.651/12, ante a violação do dever geral de proteção 
ambiental previsto no art. 225, caput, da Constituição da República, das 
exigências constitucionais de reparação dos danos ambientais causados 
(art. 225, § 3°) e de restauração de processos ecológicos essenciais (art. 
225, § 1º, I); a vedação de utilização de espaço especialmente protegido 
de modo a comprometer os atributos que justificam sua proteção (art. 
225, § 1º, III); a exigência constitucional de que a propriedade atenda à 
sua função social, bem como o princípio da vedação do retrocesso em 
matéria socioambiental, ainda, aos princípios do meio ambiente como 
direito fundamental, da prevenção e da precaução. V.V.: Afigura-se 
prematuro o julgamento pelo Órgão Especial do TJMG de um incidente de 
inconstitucionalidade relativa a uma questão que se encontra sob o crivo 
decisório do STF, com o caráter de repercussão geral.221

ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 67 DA LEI N. 
12.651/2012 - ISENÇÃO DA RECOMPOSIÇÃO DE ÁREA DE RESERVA 
LEGAL PARA PROPRIETÁRIOS E POSSUIDORES DE IMÓVEIS RURAIS DE 
ATÉ QUATRO MÓDULOS FISCAIS – NORMA QUE DEIXA DE OBSERVAR O 
ART. 186, I E II, ART. 225, § 1.º, I E III, § 3.º, BEM COMO O PRINCÍPIO 
CONSTITUCIONAL IMPLÍCITO DA VEDAÇÃO DE RETROCESSO EM MATÉRIA 
AMBIENTAL – PONDERAÇÃO IN CONCRETO ENTRE O DIREITO ADQUIRIDO 
À PROPRIEDADE E O DIREITO ADQUIRIDO METAINDIVIDUAL AO MEIO 
AMBIENTE PRESERVADO E EQUILIBRADO PARA A PRESENTE E ÀS FUTURAS 
GERAÇÕES – INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL RECONHECIDA – 
ARGUIÇÃO ACOLHIDA. O Poder Constituinte Originário delimitou de forma 
expressa o âmbito de abrangência da proteção ambiental, aliada ao 
desenvolvimento sustentável, garantindo, com efeito, a livre iniciativa do 
trabalho, e o direito à propriedade, mas impôs, por outro lado, a inarredável 
diretriz da preservação ambiental para a atual e as futuras gerações, 

221  TJMG - Arg Inconstitucionalidade 1.0144.11.003964-7/002, Relator(a): Des.(a) Walter Luiz , 
ÓRGÃO ESPECIAL, julgamento em 29/06/2015, publicação da súmula em 14/08/2015.
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mormente porque estamos diante de recursos naturais esgotáveis acaso 
a intervenção humana não se alie ao dever de preservação, precaução 
e prevenção em termos ambientais. No aspecto da razoabilidade na 
norma descrita no art. 67 do Código Florestal, não verifico sua harmonia 
com o plano normativo constitucional, especialmente com o princípio da 
isonomia e da dignidade humana. A isenção legal teve por parâmetro a 
dimensão da terra [módulos fiscais], e sequer considerou a destinação 
dada a esse mesmo imóvel, questão muito mais relevante sob o ponto 
de vista social. Ademais, a diferenciação abarcou somente o pequeno 
proprietário ou possuidor rural, deixando os médios proprietários 
rurais - detentores de quatro e meio ou cinco módulos rurais - de fora 
do âmbito de proteção da norma. Deveras, para o médio proprietário 
rural, excluindo-se a área de reserva legal, que poderá variar de 20% a 
80% nos termos do art. 12 da lei de regência, poderá a ele remanescer 
espaço de área inferior ao pequeno proprietário ou possuidor rural, o 
que se mostra de manifesta disparidade e desigualdade inconstitucional. 
É cogente a observância à função sócio ambiental da propriedade e da 
posse do imóvel rural, observados especialmente a área de reserva legal e 
a área de preservação permanente. Aplicabilidade: art. 225, caput o dever 
geral de proteção ambiental; art. 225, § 1.º, I, o dever de restauração de 
processos ecológicos essenciais; art. 225, § 1.º, III, a proibição de utilização 
de espaço especialmente protegido de modo a comprometer os atributos 
que justificam a sua proteção; art. 225, § 3.º, o dever de reparação ao 
dano ambiental causado. Intenção de exigir que a propriedade e a posse 
atendam à sua função social, mas também ambiental. Com efeito, tais 
normas constitucionais não se dirigem apenas aos administrados, e à 
Administração Pública Direta e Indireta, mas também e principalmente 
ao legislador infraconstitucional, impondo-lhe mandados de otimização 
às normas constitucionais reguladoras do meio ambiente, e que observe 
o princípio da proibição do retrocesso, em questões da magnitude do 
meio ambiente, cuja problemática não é só interna, mas dos governos 
mundiais. Ponderação. No âmbito da proporcionalidade, não verifico que 
a isenção prevista no art. 67 da Lei n. 12.651/2012 se revista de adequação, 
na medida em que não contribui em nada para o fim almejado pela CF, 
qual seja, de proteção e preservação ambiental; além disso, vejo que o 
Estado se valeu do meio mais oneroso ao meio ambiente com o intuito 
de garantir o mínimo de liberdade dos proprietários e possuidores de até 
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quatro módulos rurais, em claro prejuízo coletivo, violando o aspecto na 
necessidade ou exigibilidade; e, por fim, considerando a proporcionalidade 
em sentido estrito, tenho que é preferível ou vantajoso, numa visão 
valorativa, diante do caso concreto, e da relevância dos direitos em jogo, 
dizer que as desvantagens da restrição ao direito adquirido individual são 
infinitamente inferiores às vantagens de se observar o direito adquirido 
ao meio ambiente preservado e equilibrado. Demais disso, os valores 
constitucionais expressam direitos de terceira geração. Arguição de 
inconstitucionalidade reconhecida do art. 67 da Lei n. 12.651/2012.222

“(…) Afasto, igualmente, a alegação de falta de interesse superveniente 
formulada por todos os requeridos ante a inovação trazida ao Código 
Florestal pela lei 12.651/2012. Isto é assim, considerando que a alteração 
legislativa retira quase que por completo a proteção ambiental das áreas 
de proteção permanente indo de encontro com os mais caros princípios 
constitucionais em matéria ambiental. (...)

Assim é que a vedação do retrocesso impede de maneira integral a 
aplicação do artigo 62 da lei 12.651/2012. Isto porque os direitos 
fundamentais, uma vez conquistados, não podem ter diminuído sua 
abrangência, em abono ao já mencionado Princípio da Vedação ao 
Retrocesso que disciplina a matéria dos direitos fundamentais.

Longe de ser intrincada, a matéria jurídica em questão mostra-se singela 
à luz das normas fundamentais mencionadas: corolário da dignidade 
da pessoa humana, princípio basilar da República Federativa do Brasil, 
o direito à vida depende de um meio ambiente saudável. Para tanto, o 
Constituinte de 1988 atribuiu a todos os Homens o dever de preservar 
a natureza em todos os seus aspectos. E não somente para o imediato 
usufruto da presente, mas também visando conferir possibilidade de 
vida digna às futuras gerações. E a inovação legislativa que ora se afasta 
vai frontalmente de encontro a tudo quanto já construído em matéria 
legislativa ambiental, traduzindo-se numa verdadeira foice a ceifar o 
direito fundamental disciplinado no artigo 225 da Carta Maior.

(...)

Por todo o exposto, declaro tal dispositivo inaplicável por reconhecer sua 

222  ArgInc 166802/2015, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 10/03/2016, 
Publicado no DJE 17/03/2016.
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inconstitucionalidade, devendo orientar a solução da presente demanda a 
legislação que a Lei 12.651/12 teria revogado, ou seja, as Leis n. 4.771/65 
e 7.754/89 bem como as respectivas disposições regulamentares 
infralegais.

E nem se argumente sobre a impossibilidade de se analisar a 
constitucionalidade de lei em sede de ação civil pública, uma vez que, 
considerando a forma com que a questão foi posta no presente feito, 
verifica-se que é utilizada como instrumento de controle difuso-concreto 
de inconstitucionalidade, ou seja, de todo evidente que não se pretende 
um sucedâneo da ação direta de inconstitucionalidade, antes, aqui, o 
inconformismo material da legislação infraconstitucional com a Carta 
Maior não é o objeto do pedido e sim uma causa de pedir, portanto, a 
inconstitucionalidade é uma causa incidental nesta ação”.223

“(…) Não obstante, qualquer juiz poderá, diante da inconstitucionalidade 
de uma norma, deixar de aplica-la a determinada situação. Tal 
pronunciamento, por parte de um magistrado singular, terá somente 
efeito entre as partes e não será acobertado pela coisa jugada material 
(quanto à inconstitucionalidade), não afastando a lei do ordenamento 
jurídico; somente será utilizado como fundamento para o julgamento da 
procedência ou improcedência de determinada pretensão, afastando a 
aplicação da lei tida como inconstitucional.

(…) Florestal não sobrevivem a um exame acurado de sua 
constitucionalidade. Assim, inviável a aplicação dos arts. 3º, IV, 8º, 
§ 4º, e 61-A, B e C, do novo Código Florestal, no que dizem respeito às 
áreas consolidadas, à possibilidade de seu uso e à redução dos espaços 
de proteção nestes artigos prevista. Isso por ferirem diversos princípios 
constitucionais, quais sejam: i)isonomia (art. 5º, caput), livre concorrência 
(art. 170, IV) e moralidade pública (art. 37, caput); ii) vedação da 
proteção insuficiente (art. 5º, LV); iii) vedação ao retrocesso (princípio 
constitucional implícito); iv) proteção do núcleo essencial do direito 
fundamental (princípio constitucional implícito em nosso ordenamento, 
porém explícito em ordenamentos estrangeiros); v) máxima efetividade 

223   Ação Civil Pública nº 0900588-47.2012.8.26.0103/SP, comarca de Caconde. Juíza Ana Rita de 
Oliveira Clemente, publicada no DJe-SP em 01/03/2013, páginas nº 1367/1371.
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dos direitos fundamentais (art. 5º, §§ 1º e 2º; vi) reparação integral dos 
danos causados ao meio ambiente (art. 225, § 3º). Quanto à isonomia e 
moralidade públicas, friso que o novo Código não permite, àqueles que 
cumpriram regularmente a legislação ambiental, os mesmos direitos que 
contempla aos infratores de tais normas. Criou-se um inusitado prêmio 
para os infratores e um pesado fardo para os que cumpriram a lei”.224

“(…) Como fixou o STJ, no julgamento do REsp 1.240.122, Min. Herman 
Benjamin, DJe de 11/09/2012, “pressupostos internos do direito de 
propriedade no Brasil, as Áreas de Preservação Permanente e a Reserva 
Legal visam a assegurar o mínimo ecológico do imóvel, sob o manto da 
inafastável garantia constitucional dos “processos ecológicos essenciais” 
e da “diversidade biológica”. Componentes genéticos e inafastáveis, por 
se fundirem com o texto da Constituição, exteriorizam-se na forma de 
limitação administrativa, técnica jurídica de intervenção estatal, em favor 
do interesse público, nas atividades humanas, na propriedade e na ordem 
econômica, com o intuito de discipliná-Ias, organizá-Ias, circunscrevê-Ias, 
adequá-Ias, condicionálas, controlá-Ias e fiscalizá-Ias. Sem configurar 
desapossamento ou desapropriação indireta, a limitação administrativa 
opera por meio da imposição de obrigações de não fazer (non facere), de 
fazer (facere) e de suportar (pati), e caracteriza-se, normalmente, pela 
generalidade da previsão primária, interesse público, imperatividade, 
unilateraIidade e gratuidade”.

Nesse particular, valho-me, ainda, das judiciosas ponderações do eminente 
Ministro, no sentido de que “o novo Código Florestal não pode retroagir 
para atingir o ato jurídico perfeito, direitos ambientais adquiridos e a 
coisa julgada, tampouco para reduzir de tal modo e sem as necessárias 
compensações ambientais o patamar de proteção de ecossistemas frágeis 
ou espécies ameaçadas de extinção, a ponto de transgredir o limite 
constitucional intocável e intransponível da ‘incumbência’ do Estado de 
garantir a preservação e restauração dos processos ecológicos essenciais 
(art. 225, 9 10, I).” (…)

Com esses argumentos, em controle incidental e difuso de 

224  Ação Civil Pública nº 0005664-71.2013.8.26.0417/SP, comarca de Paraguaçu Paulista. Juiz 
Pedro Luiz Fernandes Nery Rafael publicada no DJe-SP em 19 de dezembro de 2016.
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constitucionalidade, como prejudicial de mérito, declaro a 
inconstitucionalidade do art. 62 da Lei nº 12.651/2012, por violação aos 
artigos 1°, inciso 111; 3°, I e 225 da Constituição da República Federativa 
do Brasil de 1988.

Por força do efeito repristinatório que advém da declaração de 
inconstitucionalidade, aplica-se à espécie a legislação anterior: Lei nº 
4.771/1965 e regulamentos administrativos subjacentes.225

Ressalta-se que o presente entendimento de sugestão de atuação do 
agente do Ministério Público na esfera judicial cede e se torna prejudicado 
quanto aos dispositivos da Lei Federal 12.651/2012 se houver decisão emitida 
pelo Supremo Tribunal Federal que os considere constitucionais.

2. Com relação às informações trazidas pela reclamada no âmbito dos 
autos de Inquérito Civil nº MPPR – ... em trâmite na ...ª Promotoria de Justiça 
da comarca de ..., de que o reservatório d’água existente em seu imóvel trata-se 
de lago artificial que possui área de superfície inferior a 1 (um) hectare em uma 
propriedade com menos de um módulo fiscal e que, neste caso, a legislação 
atual não obriga a preservação da sua área de entorno, este Centro de Apoio 
recomenda uma melhor análise da área em questão tendo em vista que 
aparentemente o Auto de Infração … foi lavrado pelo Instituto Ambiental do 
Paraná pela edificação em Área de Preservação Permanente do córrego ...

Na hipótese de persistência de dúvida quanto à caracterização do local, 
entendemos que se faz necessária a realização de uma vistoria in loco para 
observar se este lago/reservatório é natural ou artificial e, em sendo artificial 
se este foi construído por barramento ou represamento de curso d’água ou 
nascente, ou se é por eles alimentado, além da constatação do tamanho real da 
sua superfície e quando foi construído.

O item acima tratou sobre Áreas de Preservação Permanente de forma 
genérica, sendo que especificamente sobre o caso de lagos e lagoas naturais e 

225 Ação Civil Pública nº 1588-63.2013.4.01.3802/JFMG, subseção judiciária de Uberaba. Juiz Fe-
deral Osmane Antônio dos Santos, julgamento em 24 de janeiro de 2014.
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artificiais, a Lei Federal 4.771/65, em seu artigo 2º, b, já estabelecia que o entorno 
destes se constituía como Área de Preservação Permanente, e a delimitação dos 
seus limites e das suas faixas mínimas estava previsto nas Resoluções CONAMA 
302/2002 e 303/2002 da seguinte forma:

(a) para lagos e lagoas naturais, a faixa mínima de trinta metros em 
áreas urbanas consolidadas e cem metros em áreas rurais, sendo (para este 
último, havia a exceção para os corpos d`água com até vinte hectares de 
superfície, cuja faixa marginal era de cinquenta metros), conforme a Resolução 
CONAMA 303/2002, em seu artigo o artigo 3º, inciso III, alíneas “a” e “b”;

(b) para lagos e lagoas artificiais, a área com largura mínima, em 
projeção horizontal, medida a partir do nível máximo normal de trinta metros 
no entorno daqueles situados em áreas urbanas consolidadas e cem metros 
para áreas rurais, nos termos do artigo 3º, I, da Resolução CONAMA 302/2002. 
Ainda, para aqueles que possuíam até vinte hectares de superfície e estavam 
localizados em área rural, se deveria proteger no mínimo quinze metros do seu 
entorno, desde que não utilizados para o abastecimento público ou geração de 
energia elétrica, conforme o artigo 3º, III, da Resolução CONAMA 302/2002.

 Assevera-se que a Resolução CONAMA 302/2002 previa uma única 
exceção para as Áreas de Preservação Permanente de lagos e lagoas artificiais, a 
qual estava disposta em seu artigo 3º, § 6º:

“Não se aplicam as disposições deste artigo às acumulações artificiais de 
água, inferiores a cinco hectares de superfície, desde que não resultantes 
do barramento ou represamento de cursos d`água e não localizadas em 
Área de Preservação Permanente, à exceção daquelas destinadas ao 
abastecimento público”.

Com o advento da Lei Federal 12.651/2012, foram incluídas novos 
patamares de faixas de Áreas de Preservação Permanente envolta de lagos e 
lagoas, assim como novas situações de exceção à caracterização de APP:

(a) Para os lagos e lagoas naturais existentes em área rural, previu-se 
uma faixa de Área de Preservação Permanente de 50 (cinquenta) metros ou de 
100 (cem) metros, dependendo do tamanho da superfície do corpo d’água, nos 
termos do artigo 4º, II, da referida Lei;
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(b) Para os lagos e lagoas naturais existentes em área urbana, previu-
se uma faixa de Área de Preservação Permanente de 30 (trinta) metros.

(c) Para os lagos e lagoas artificiais decorrentes de barramento ou 
represamento de cursos de água naturais não há dispositivo estabelecendo 
faixa mínima, a qual será definida na licença ambiental do empreendimento, 
conforme o artigo 4º, inciso III, da Lei Federal 12.651/2012. No caso de Área 
de Preservação Permanente no entorno de reservatórios artificiais de água 
que não decorram de barramento ou represamento de cursos d’água naturais, 
não há exigência de Área de Preservação Permanente, de acordo com o artigo 
4º, § 1o, da referida Lei.

(d) O § 4o do artigo 4º, da Lei Federal 12.651/2012 deixa de exigir a 
faixa de proteção no caso de reservatórios naturais e artificiais com superfície 
inferior a 1 hectare, mesmo se resultantes do barramento ou represamento 
de cursos d`água e localizadas em Área de Preservação Permanente (sendo 
vedada nova supressão de áreas de vegetação nativa, salvo autorização do 
órgão ambiental competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente – 
SISNAMA).

Com isso, o dispositivo legal extingue as Área de Preservação 
Permanente no entorno de reservatórios naturais ou artificiais com superfície 
de até 1 hectare, desconsiderando que lagos e lagoas desta dimensão têm as 
mesmas funções socioambientais que aqueles de maiores proporções.

Diante do evidente retrocesso na legislação ambiental, e afronta ao 
dever geral de proteção ambiental previsto no artigo 225 da Constituição da 
República, o nosso posicionamento está de acordo ao expresso na ADI 4903, 
que busca a declaração de inconstitucionalidade das normas contidas no 
artigo 4º, inciso III e §§ 1º e 4º da Lei Federal 12.651/2012, sendo que o § 1º 
extingue as Áreas de Preservação Permanente no entorno de reservatórios 
artificiais que não decorram de barramento de curso d’água e o §4º extingue 
as APPs no entorno de reservatórios artificiais com superfície de até 1 hectare. 
Nessa toada, a ADI 4903 adverte:

A extinção de espaços territoriais especialmente protegidos afronta o 
dever geral de proteção ambiental previsto no art. 225 da Constituição 
da República, a exigência constitucional de que a propriedade atenda 
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sua função social, além do princípio da vedação do retrocesso em 
matéria socioambiental.226

Ademais, em relação aos reservatórios artificiais em que se mantém 
a exigência de Área de Preservação Permanente, o inciso III do referido artigo 
deixa de estipular parâmetros mínimos a serem observados, o que acarreta 
em insegurança jurídica por abrir possibilidade para a fixação de quaisquer 
faixas de proteção ao exclusivo alvedrio do órgão público ambiental, seja a 
área urbana ou rural.

É a consulta.

Curitiba, 05 de maio de 2017.

226 ADI 4903, p. 28. Disponível em: <http://www.meioambiente.mppr.mp.br/arquivos/File/
adi_codigo_florestal_APP_4903.pdf> Acesso em 05 maio 2017.
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12. CONSULTA Nº 11/2017 
Plano de Recuperação de Área Degradada – PRAD. Intervenção em Área de 
Preservação Permanente – APP. Área Úmida. Alegação de existência de Área 
Rural Consolidada. Exceção não caracterizada.

Em complementação à Informação Técnica nº .../20... elaborada pelo 
engenheiro florestal..., referente à análise do Plano de Recuperação de Área 
Degradada - PRAD apresentado pela empresa... Ltda – ME, no âmbito do 
Inquérito Civil MPPR-..., objeto de análise do Procedimento Administrativo ..., 
vieram estes para apreciação jurídica no tocante aos parâmetros legais aplicáveis 
na área objeto do PRAD.

No tocante a afirmativa de que no local há área que se enquadre no 
conceito de “área consolidada”, cabe tecer algumas ponderações.

Primeiramente, cumpre salientar que a constitucionalidade de vários 
dispositivos da Lei Federal 12.651/2012, inclusive do artigo 61-A, foi questionada 
no Supremo Tribunal Federal por meio da Ação Direta de Inconstitucionalidade 
nº 4902 proposta pela Procuradoria Geral da República e ainda em trâmite, da 
qual se extrai:

90. Portanto, os artigos 61-A, 61-B, 61-C e o art. 63 da Lei12.651/2012 
devem ser declarados inconstitucionais, pois violam o dever geral 
de proteção ambiental previsto no art. 225, caput, da Constituição 
da República; as exigências constitucionais de reparação dos danos 
ambientais causados (art. 225, § 3°) e de restauração de processos 
ecológicos essenciais (art. 225, §1°, I); a vedação de utilização de espaço 
especialmente protegido de modo a comprometer os atributos que 
justificam sua proteção (art. 225, §1°, III); a exigência constitucional de 
que a propriedade atenda sua função social; bem como o princípio da 
vedação do retrocesso em matéria socioambiental.

Outrossim, cabe esclarecer que, independentemente da discussão 
sobre a inconstitucionalidade do artigo 61-A da Lei Federal 12.651/2012, o 
referido dispositivo legal não se aplica a toda e qualquer intervenção em Área 
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de Preservação Permanente ocorrida até 22 de julho de 2008, mas tão somente 
quando fosse para garantir a continuidade de atividades agrossilvipastoris, de 
ecoturismo ou de turismo rural, dispositivo que, por ser exceção à regra geral, 
deve ser interpretado restritivamente. Vale dizer, mesmo que o dispositivo 
legal em comento fosse declarado constitucional, para que se pudesse invocar 
a anistia conferida pela lei, deveriam estar devidamente comprovadas as 
condições estabelecidas na norma.

O artigo 61-A  e seu  § 12 da Lei Federal 12.651/2012 assim estabelecem:

Art. 61-A - Nas Áreas de Preservação Permanente, é autorizada, 
exclusivamente, a continuidade das atividades agrossilvipastoris, de 
ecoturismo e de turismo rural em áreas rurais consolidadas até 22 de 
julho de 2008.

(...)

§12 – Será admitida a manutenção de residências e da infraestrutura 
associada às atividades agrossilvipastoris, de ecoturismo e de turismo 
rural, inclusive o acesso a essas atividades, independentemente das 
determinações contidas no caput e nos §§ 1º a 7º, desde que não estejam 
em área que ofereça risco à vida ou à integridade física das pessoas.

A Instrução Normativa nº 2/2014 do MMA (Ministério do Meio 
Ambiente), por sua vez, conceitua atividades agrossilvipastoris:

Art. 1o Estabelecer procedimentos a serem adotados para a inscrição, 
registro, análise e demonstração das informações ambientais sobre 
os imóveis rurais no Cadastro Ambiental Rural-CAR, bem como para a 
disponibilização e integração dos dados no Sistema de Cadastro Ambiental 
Rural SICAR.

Art. 2o Para os efeitos desta Instrução Normativa, entende-se por:

(...)

II - atividades agrossilvipastoris: são as atividades desenvolvidas 
em conjunto ou isoladamente, relativas à agricultura, à aquicultura, 
à pecuária, à silvicultura e demais formas de exploração e manejo 
da fauna e da flora, destinadas ao uso econômico, à preservação e à 
conservação dos recursos naturais renováveis; (grifos nossos)



343
V. 7: RESÍDUOS SÓLIDOS E FLORA

No documento intitulado Diretrizes para uma Política Nacional de 
Ecoturismo, produzido pelo Grupo Interministerial do Ministério da Indústria, 
do Comércio e do Turismo e do Ministério do Meio Ambiente, encontramos a 
seguinte definição para ecoturismo227:

“(...)

Dessa forma, para os fins de implementação de uma política nacional, 
conceitua-se, neste documento, o ecoturismo, como “um segmento 
da atividade turística que utiliza, de forma sustentável, o patrimônio 
natural e cultural, incentiva sua conservação e busca a formação de 
uma consciência ambientalista através da interpretação do ambiente, 
promovendo o bem-estar das populações envolvidas.1

Paulo Sirvinkas228 ao tratar do tema “Ecoturismo e Sustentabilidade” 
assim se manifesta:

O ecoturismo surgiu como uma nova ferramenta de conservação 
ambiental e de busca do desenvolvimento sustentável (…)

(...)

São muitas atividades que podem ser exercidas, tais como: pescar no 
pantanal; visitar os sítios rupestres em diversos lugares do Brasil; visitar 
lugares históricos (cidades mineiras, por exemplo); conhecer as obras 
arquitetônicas de Oscar Niemeyer; visitar sítios arqueológicos (alguns 
lugares do nordeste); peregrinação religiosa (Aparecida) etc.

Assim sendo, a propriedade em questão não se enquadra no conceito 
de área rural consolidada, uma vez que as atividades desenvolvidas no local 
são industriais, por se tratar de um Distrito Industrial, assim sendo, não se 
caracterizam como atividades agrossilvipastoris, de ecoturismo e de turismo 
rural.

227 http://www.mma.gov.br/estruturas/sedr_proecotur/_publicacao/140_publica-
cao20082009043710.pdf  acesso em 12 de abril de 2017.

228 Sirvinkas, Luís Paulo. Manual de direito ambiental. 11. ed. - São Paulo: Saraiva, 2013, p. 710-
711.
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Ademais, mesmo nesses casos, a Lei Federal 12.651/12 não autoriza 
indiscriminadamente o desenvolvimento de atividade agrossilvipastoril, de 
ecoturismo ou turismo rural em área de preservação permanente, mas apenas 
tolera a continuação das atividades já iniciadas até 22/07/2008, desde que o 
agente promova a recuperação ambiental necessária.

No caso em análise, não existia nenhuma atividade iniciada até 
22/07/2008 (agrossilvipastoril, de ecoturismo ou turismo rural em área de 
preservação permanente), o que efetivamente ocorreu foi uma terraplanagem 
com soterramento de área de preservação permanente no ano de 2013, 
conforme comprova os autos de infração ambiental lavrados pelo órgão 
ambiental em 29/01/2013.

 Corrobora a interpretação de que não é aplicável o conceito de área 
rural consolidada somente se houver a devida comprovação de que se trata de 
atividade antrópica (agrossilvipastoris, ecoturismo e turismo rural) existente 
em 22.07.2008 em área de preservação permanente, o voto exposado pelo 
Desembargador Relator Torres de Carvalho229, do Tribunal de Justiça do Estado 
de São Paulo, no trecho do acórdão proferido nos autos de Apelação nº 0001522-
79.2014.8.26.0549:

(...)

No dizer do art. 3º, inciso IV, ‘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’. É preciso ler com atenção. 
O inciso não se refere ao imóvel rural em sua individualidade, mas à 
área [isto é, à parte dele] com ocupação antrópica caracterizada por 
edificações, benfeitorias ou atividades agrossilvipastoris. Conjugando o 
art. 3º, inciso IV com o art. 61-A § 1º, percebe-se que a lei prevê a redução 
da faixa ciliar nos imóveis rurais com área inferior a um módulo rural, se 
na faixa protegida houver ocupação antrópica assim caracterizada. A lei 
preserva a atividade antrópica existente em 22-7-2008 na APP, se assim 
for demonstrado; não reduz a proteção se nela não tais atividades não se 
verificavam. Nada havendo, nada há consolidado. Essa conclusão decorre 

229  Comarca: Santa Rosa de Viterbo; Órgão julgador: 1ª Câmara Reservada ao Meio Ambiente - 
Data do julgamento: 18/06/2015 - Data de registro: 19/06/2015)
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da lei e decorre da regra básica de hermenêutica de que as exceções 
devem ser interpretadas restritivamente, nunca de modo a ampliar o 
seu alcance; e atende ao postulado ambiental de que da lei se extraia a 
proteção possível ao ambiente.

(…)

Por fim, o imóvel em referência está localizado no perímetro urbano do 
município de ... conforme contido no contrato de compra e venda, na cláusula 
primeira, descrição: Área urbana, com 6.807,17 m2 (seis mil, oitocentos e sete 
vírgula dezessete metros quadrados), localizado no Bairro ... –.., à Avenida..., 
s/n, Município de ..., Estado do Paraná. (f...),e sendo assim não incide o contido 
no artigo 61-A da Lei 12.651/2012, o qual refere-se somente a área rural 
consolidada.

No tocante a proteção das áreas úmidas, no Estado do Paraná, a 
Resolução Conjunta IBAMA/SEMA/IAP n° 05/2008 é o diploma normativo mais 
protetivo deste ecossistema ripário.

Neste contexto, a Constituição da República dá suporte material e 
formal à referida resolução, pois, além de prever a competência concorrente e 
suplementar dos Estados da Federação para legislar sobre a proteção do meio 
ambiente, também estabeleceu no seu artigo 225 a incumbência do Poder 
Público, para assegurar o direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente 
equilibrado, em preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais, definir 
em todas as unidades da Federação espaços territoriais e seus componentes a 
serem especialmente protegidos, e a proteção da flora e da fauna.

No âmbito infraconstitucional230, são diversas as fontes que subsidiam 
a proteção das Áreas Úmidas, dando igualmente suporte para a Resolução 
Conjunta IBAMA/SEMA/IAP n° 05/2008.

230 Importante destacar que, desde o julgamento do RE 466.343/SP em 03.12.2008 pelo STF, ado-
tou-se o entendimento, no mínimo, da “supralegalidade” dos Tratados Internacionais em direitos 
humanos, ressalvada a aplicação do rito previsto no artigo 5 § 3º da Constituição da República. 
Desta forma, a Convenção de Ramsar, que é um Tratado Internacional vinculado diretamente ao 
direito humano ao ambiente, deve prevalecer sobre a legislação infraconstitucional (Código Flores-
tal), especialmente se tiver caráter mais protetivo.



346
V. 7: RESÍDUOS SÓLIDOS E FLORA

Uma dessas fontes é justamente a obrigação assumida pelo Brasil, na 
condição de país signatário da Convenção sobre Zonas Úmidas de Importância 
Internacional, conhecida como Convenção de Ramsar231, em promover a 
conservação e proteção adequadas das Áreas Úmidas e de sua flora e fauna, 
por ações locais, regionais, nacionais e internacionais. A Resolução Conjunta 
IBAMA/SEMA/IAP n° 05/2008, fazendo referência à Convenção de Ramsar, 
explicita, no seu considerando número 2, qual é a importância socioambiental 
das Áreas Úmidas: “(...) fundamentais as funções ecológicas das zonas úmidas 
enquanto reguladoras dos regimes de água e enquanto habitat de uma flora e 
fauna características e, consciente de que elas constituem um recurso de grande 
valor econômico, cultural, científico e recreativo, cuja perda seria irreparável, 
deseja terminar, atual e futuramente, sua progressiva invasão e perda, para o 
que cada Parte Contratante, inclusive o Brasil, assume a obrigação de promover 
a conservação e proteção adequadas de tais áreas e de sua flora e fauna, por 
ações locais, regionais, nacionais e internacionais”.

Outra fonte de legitimação da Resolução Conjunta IBAMA/SEMA/IAP nº 
05/2008 é a Lei de Política Nacional do Meio Ambiente (Lei nº 6.938/81) e o seu 
Decreto regulamentador (Decreto nº 99.274/90), a qual prevê a necessidade de 
elaboração de normas supletivas e complementares pelos Estados da Federação 
para a proteção ambiental em suas jurisdições:

“Art 6º - Os órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito 
Federal, dos Territórios e dos Municípios, bem como as fundações 
instituídas pelo Poder Público, responsáveis pela proteção e melhoria 
da qualidade ambiental, constituirão o Sistema Nacional do Meio 
Ambiente - SISNAMA, assim estruturado: (…)

§ 1º - Os Estados, na esfera de suas competências e nas áreas de sua 
jurisdição, elaborarão normas supletivas e complementares e padrões 
relacionados com o meio ambiente, observados os que forem estabelecidos 
pelo CONAMA.

No Estado do Paraná, a Resolução Conjunta IBAMA/SEMA/IAP n° 
05/2008, emitida em âmbito regional, normatiza preservação, restauração, 

231  Assinada no Irã em 02 de fevereiro de 1971, aprovada pelo Decreto Legislativo no 33, de 16 de 
junho de 1992 e promulgada pelo Decreto no 1.905, de 16 de maio de 1996.
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conservação e recuperação das áreas úmidas e seus entornos protetivos e 
estabelece condicionantes para o licenciamento das atividades permissíveis, e é 
também respaldada pelo Código Florestal Estadual (Lei Estadual n° 18.295/2014), 
que claramente utiliza definições praticamente idênticas de solo hidromórfico e 
Área Úmida, reforçando o sistema de proteção destas Áreas.

Conclui-se, portanto, que a tese aventada, a nosso aviso, não poderia ser 
acolhida, devendo o referido PRAD ser adequado à legislação pertinente, bem 
como ser devidamente submetido à aprovação do órgão ambiental competente.

Curitiba, 29 de maio de 2017.
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13. CONSULTA Nº 15/2017 
Áreas Úmidas. Convenção de Ramsar. Resolução Conjunta IBAMA/SEMA/IAP Nº 
005/2008 e Lei Federal 12.651/2012 (artigos 4º e 6º, X). Tratamento equivalente 
às APPs. Responsabilização criminal por danos às áreas úmidas. Adequação ao 
tipo penal previsto no art. 48 Lei Federal 9.605/98.

EMENTA: ÁREAS ÚMIDAS. CONCEITO E PROTEÇÃO JURÍDICA. 
CONVENÇÃO DE RAMSAR. RESOLUÇÃO CONJUNTA IBAMA/
SEMA/IAP Nº 005/2008 E LEI FEDERAL 12.651/2012 (ARTIGOS 
4º E 6º, INCISO X). TRATAMENTO EQUIVALENTE ÀS ÁREAS 
DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE CONFORME ARTIGO 4º, 
PARÁGRAFO ÚNICO, DA RESOLUÇÃO CONJUNTA IBAMA/SEMA/
IAP Nº 005/2008. RESPONSABILIZAÇÃO CRIMINAL POR DANOS 
ÀS ÁREAS ÚMIDAS. ADEQUAÇÃO AO TIPO PENAL PREVISTO NO 
ART. 48 LEI FEDERAL 9.605/98.

A ...ª Promotoria de Justiça da comarca de ... solicita a elaboração 
de parecer técnico sobre as áreas de banhado, esclarecendo os seguintes 
questionamentos: “(i) o que são áreas de banhado; (ii) se elas por si só já 
caracterizam-se como Área de Preservação Permanente; (iii) em caso negativo, 
quais as características necessárias para que sejam consideradas APP; (iv) quais 
os dispositivos legais que visam à proteção destas áreas; (v) quais os dispositivos 
legais que atribuem como infração penal os danos ocasionados a esses locais; 
(vi) demais informações que julgarem necessário.”

O pedido foi encaminhado para auxiliar na análise do Inquérito Policial 
nº ..., bem como do Auto de Infração nº ... do Instituto Ambiental do Paraná 
que autuou o Sr. ... por “danificar a vegetação nativa em área de preservação 
permanente, área de banhado, mediante aterro e terraplanagem, com área 
equivalente a 0,06 ha”, com fundamento no artigo 70 da Lei 9.605/98 e no artigo 
43 do Decreto Federal 6514/2008.
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É o relato. Passa-se à consulta, com a resposta aos questionamentos da 
Promotoria de Justiça solicitante.

1. O que são áreas de banhado?

“Área de banhado” é o nome comum para o que se define como “Área 
Úmida” ou ainda como  “Ecossistema Ripário”.

A expressão “Área Úmida” é utilizada para caracterizar tanto a porção 
do terreno que inclui a ribanceira de um corpo hídrico propriamente dita, como 
a planície de inundação ou várzea, com suas condições edáficas próprias, e a 
vegetação que aí ocorre (mata ripária ou ciliar). O conjunto da área ripária, a 
mata e a vegetação associadas, o piso florestal, e as interações com o meio é 
chamado comumente de “Ecossistema Ripário”.

Os “Ecossistemas Ripários”, situados na interface entre a água e o 
solo,  são abrigo de enorme variedade de espécies endêmicas de flora e fauna, 
e também, periodicamente, de espécies terrestres e de águas profundas, 
contribuindo, portanto, substancialmente para a biodiversidade ambiental.

Estima-se que um total entre 8,3 e 10,2 milhões de km² da superfície da 
Terra são constituídos por esses ambientes. No Brasil, a estimativa é de que 20% 
do território nacional possa ser classificado como áreas úmidas, em sua maioria 
densamente florestadas. Tais ambientes, aqui, ocorrem em todos os biomas, 
apresentando profunda heterogeneidade (decorrente da grande extensão do 
país e de sua enorme variedade climática e vegetal).

Segundo Corbett & Lynch, 1985232 são sistemas que funcionam como 
reguladores do fluxo dos sedimentos e nutrientes entre os terrenos mais altos 
da bacia hidrográfica e o ecossistema aquático. Desta forma, atuam como filtro, 
ou como um “sistema tampão”, o qual se encontra situado justamente entre as 
partes mais altas da bacia hidrográfica, geralmente desenvolvidas pelo homem 
para a agricultura e urbanização, e a rede de drenagem desta, onde se encontra 
o recurso natural mais importante para suporte da vida: a água.

232 LIMA, W.P. 1989. Função hidrológica da mata ciliar. in Simpósio sobre mata ciliar. Fundação 
Cargill, Campinas - SP.
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É importante lembrar que as áreas ripárias fazem parte do equilíbrio no 
regime hidrológico dos rios. A várzea funciona como uma “esponja” que enxuga 
o excesso das águas pluviais dissipadores da energia hídrica em épocas de cheia, 
quanto para a proteção do solo contra erosões.

A área ripária desempenha sua função hidrológica através das seguintes 
formas principais:

• como tampão e filtro entre os terrenos mais altos e o 
ecossistema aquático, participa do controle do ciclo de nutrientes, através de 
ação tanto no escoamento superficial, quanto na absorção de nutrientes do 
escoamento subsuperficial pela vegetação ciliar;

• pela diminuição e filtragem do escoamento superficial impede 
ou dificulta o carreamento de sedimentos para o sistema aquático, contribuindo, 
desta forma, para a manutenção da qualidade da água;

• pela sua integração com a superfície da água, proporciona 
cobertura e alimentação para peixes e outros componentes da fauna aquática;

• pela mesma razão do item anterior, intercepta e absorve 
radiação solar, assim contribuindo para a estabilidade térmica dos pequenos 
cursos d’água;

• a área funciona também como refúgio de fauna existindo em 
seu interior a presença de mamíferos como veados e outros animais de porte 
como capivaras, pacas etc.

 Na mesma toada, o artigo publicado pelo Instituto Nacional de 
Ciência e Tecnologia em Áreas Úmidas (cópia em anexo233), dentre os principais 
serviços proporcionados pelas áreas úmidas, identifica: (i) estocagem periódica 
da água e a sua lenta devolução para os igarapés, córregos e rios conectados, 
reduzindo com isso as flutuações do nível da água e o perigo de enchentes e 
secas catastróficas; (ii) recarga dos aquíferos e do lençol freático; (iii) retenção 

233  JUNK, Wolfgang J. et al. Definição e classificação das áreas úmidas (AUs) brasileiras: base cien-
tífica para uma nova política de proteção e manejo sustentável. Disponível em http://www.inau.
org.br/classificacao_areas_umidas_completo.pdf. Acesso em 11/04/2016.



352
V. 7: RESÍDUOS SÓLIDOS E FLORA

de sedimentos; (iv) purificação da água; (v) fornecimento de água limpa; (vi) 
dessedentação de animais, silvestres e domésticos; (vii) irrigação da lavoura; 
(viii) regulagem do clima local; (ix) recreação (banho, pesca, lazer); (x) 
ecoturismo; (xi) manutenção da biodiversidade (as áreas úmidas abrigam uma 
enorme variedade de espécies endêmicas, mas, também, periodicamente, 
espécies terrestres e de águas profundas); (xii) estocagem do carbono orgânico; 
(xiii) moradia para populações tradicionais; e (xiv) fornecimento de produtos 
madeireiros e não madeireiros (fibras, plantas medicinais, frutas, etc.), pescado, 
produtos agrários e de pecuária.

No âmbito legal, a Convenção de Ramsar conceitua áreas úmidas como 
“áreas de pântano, charco, turfa ou água, natural ou artificial, permanente 
ou temporária, com água estagnada ou corrente, doce, salobra ou salgada, 
incluindo áreas de água marítima com menos de seis metros de profundidade 
na maré baixa” (art. 1º).

Trata-se de definição ampla e que busca ser útil às especificidades de 
cada país.

O Comitê Nacional das Zonas Úmidas – CNZU, órgão do Ministério do 
Meio Ambiente, buscando uma classificação adaptada à realidade brasileira, 
expediu a Recomendação CNZU nº 07, de 11 de junho de 2015, na qual 
recomenda aos órgãos, entidades e colegiados relacionados à formulação de 
políticas e legislação e à conservação das áreas úmidas brasileiras a adoção da 
seguinte definição:

“Áreas Úmidas são ecossistemas na interface entre ambientes terrestres 
e aquáticos, continentais ou costeiros, naturais ou artificiais, permanente 
ou periodicamente inundados ou com solos encharcados. As águas podem 
ser doces, salobras ou salgadas, com comunidades de plantas e animais 
adaptados à sua dinâmica hídrica”.

Ainda, para identificar a extensão de uma área úmida, recomendou a 
seguinte definição:
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“o limite da inundação rasa ou do encharcamento permanente ou 
periódico, ou no caso de áreas sujeitas aos pulsos de inundação, pelo 
limite da influência das inundações médias máximas, incluindo-se aí, se 
existentes, áreas permanentemente secas em seu interior, habitats vitais 
para a manutenção da integridade funcional e da biodiversidade das 
mesmas. Os limites externos são indicados pelo solo hidromórfico e/ou de 
espécies lenhosas adaptadas a solos periodicamente encharcados”.

 A Lei Federal 12.651/2012, em seu art. 3º, inciso XXV, incluído pela 
Lei Federal 12.727/2012, conceitua Áreas Úmidas como “pantanais e superfícies 
terrestres cobertas de forma periódica por águas, cobertas originalmente por 
florestas ou outras formas de vegetação adaptadas à inundação”.

A definição legal mais precisa de Área Úmida é trazida pela Resolução 
Conjunta IBAMA/SEMA/IAP nº 005, de 28 de março de 2008 (cópia em anexo), 
que define critérios para avaliação das Áreas Úmidas e seus entornos protetivos, 
normatiza sua conservação e estabelece condicionantes para o licenciamento 
das atividades nelas permissíveis no Estado do Paraná.

Neste diploma normativo, Área Úmida é definida no art. 2º, inciso III, 
como “o segmento de paisagem constituído por solos hidromórficos”, definição 
que permite maior precisão na identificação de tais ecossistemas. A caracterização 
da Área Úmida para fins de proteção da referida Resolução está relacionada, 
portanto, à presença de solo hidromórfico, conceituado como “o solo que em 
condições naturais se encontra saturado por água, permanentemente ou em 
determinado período do ano, independente de sua drenagem atual e que, em 
virtude do processo de sua formação, apresenta, comumente, dentro de 50 
(cinquenta) centímetros a partir da superfície, cores acinzentadas, azuladas ou 
esverdeadas e/ou cores pretas resultantes do acúmulo de matéria orgânica”.

Esse conceito também consta da Lei Estadual n° 18.295/2014, que 
claramente utiliza definições praticamente idênticas de solo hidromórfico e Área 
Úmida, reforçando o sistema de proteção destas Áreas.
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2. As Áreas de banhado, por si só, já caracterizam-se como Área de 
Preservação Permanente?

Embora não caracterizem, por si sós, como Áreas de Preservação 
Permanente, as Áreas Úmidas possuem tratamento jurídico equivalente, por 
força do art. 4º, parágrafo único, da Resolução Conjunta IBAMA/SEMA/IAP nº 
005, de 28 de março de 2008.

Artigo 4º. Excepcionalmente, poderá ser admitida intervenção em 
áreas úmidas e em seus entornos protetivos, observada a normativa 
vigente e quando comprovada, através de estudos, a inexistência de 
alternativas técnicas e locacionais para a execução de obras, atividades 
ou empreendimentos de utilidade pública ou de interesse social, desde 
que não prejudique a função ecológica da área, a exceção de atividades 
de segurança nacional.

Parágrafo Único - Nos casos das intervenções permissíveis, tais obras, 
atividades ou empreendimentos poderão ser licenciados pelo IAP, desde 
que o licenciamento ambiental obedeça às mesmas normas adotadas 
para as áreas de preservação permanente. (grifo nosso)

Além desta proteção, é sabido que as faixas marginais aos cursos hídricos 
são também consideradas ex lege como Área de Preservação Permanente, na 
metragem definida no art. 4º da Lei Federal 12.651/2012, transcrito mais abaixo.

Neste particular, contudo, é importante observar que a proteção do 
ecossistema ripário por meio das Áreas de Proteção Permanente foi enfraquecida 
com a entrada em vigência da Lei Federal 12.651/2012.

Deveras, a referida Lei Federal estabeleceu novo parâmetro de medição 
das faixas marginais protegidas, reduzindo substancialmente a área protegida 
em face da proteção então existente sob a égide da revogada Lei Federal 
4.771/1965 – Código Florestal). Conforme se observa na tabela abaixo, no 
sistema antigo a faixa a ser preservada do corpo hídrico por força do art. 2º 
do Código Florestal era mensurada a partir do período de cheia do rio, ou seja, 
desde o seu nível mais alto. Atualmente, no entanto, a medição é realizada a 
partir da borda da calha do leito regular, o que reduz a área marginal protegida.
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Código Florestal antigo (Lei 4.771/1965) Lei Federal 12.651/2012

Art. 2° Consideram-se de preservação 
permanente, pelo só efeito desta Lei, as 
florestas e demais formas de vegetação 
natural situadas:
a) ao longo dos rios ou de qualquer curso 
d’água desde o seu nível mais alto em 
faixa marginal cuja largura mínima será:
1 - de 30 (trinta) metros para os cursos 
d’água de menos de 10 (dez) metros de 
largura;
2 - de 50 (cinquenta) metros para os cur-
sos d’água que tenham de 10 (dez) a 50 
(cinquenta) metros de largura;
3 - de 100 (cem) metros para os cursos 
d’água que tenham de 50 (cinquenta) a 
200 (duzentos) metros de largura;
4 - de 200 (duzentos) metros para os cur-
sos d’água que tenham de 200 (duzen-
tos) a 600 (seiscentos) metros de largura;
5 - de 500 (quinhentos) metros para os 
cursos d’água que tenham largura supe-
rior a 600 (seiscentos) metros;

Art. 4o Considera-se Área de Preservação 
Permanente, em zonas rurais ou urba-
nas, para os efeitos desta Lei:
I - as faixas marginais de qualquer curso 
d’água natural perene e intermitente, ex-
cluídos os efêmeros, desde a borda da 
calha do leito regular, em largura míni-
ma de:
a) 30 (trinta) metros, para os cursos 
d’água de menos de 10 (dez) metros de 
largura;
b) 50 (cinquenta) metros, para os cursos 
d’água que tenham de 10 (dez) a 50 (cin-
quenta) metros de largura;
c) 100 (cem) metros, para os cursos 
d’água que tenham de 50 (cinquenta) a 
200 (duzentos) metros de largura;
d) 200 (duzentos) metros, para os cursos 
d’água que tenham de 200 (duzentos) a 
600 (seiscentos) metros de largura;
e) 500 (quinhentos) metros, para os cur-
sos d’água que tenham largura superior a 
600 (seiscentos) metros;

 
 Nesta toada, é importante destacar que a Resolução Conjunta IBAMA/
SEMA/IAP nº 005, de 28 de março de 2008 estabelece a preservação das Áreas 
Úmidas (espaços com solo hidromórfico) independentemente da distância do 
leito do corpo hídrico, no que reside sua importância no contexto jurídico atual.

Isto porque as Áreas Úmidas, do modo como estão definidas na 
legislação específica (áreas de solo hidromórfico), podem ser encontradas 
dentro e fora das metragens estabelecidas no artigo 4º da Lei Federal 
12.651/2012, desde que se apresentem as características descritas do artigo 
2º, inciso I, (conceito de solo hidromórfico) da Resolução Conjunta IBAMA/
SEMA/IAP nº 005/2008.
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Não se olvida ainda a proteção dada pelo artigo 6º, inciso IX, da 
Lei 12.651/2012 que estabelece que as Áreas Úmidas são consideradas de 
preservação permanente quando declaradas de interesse por ato do Chefe 
do Poder Executivo. Contudo, é de se ressaltar que este dispositivo agrega à 
proteção deste espaço já existente na legislação estadual, não havendo que se 
cogitar de revogação da proteção estadual ou ainda da necessidade de ato do 
Poder Executivo Federal.

Neste particular, é importante notar que a Constituição da República, 
em seu artigo 24, parágrafos 1° a 4°, prevê a competência concorrente dos 
Estados da Federação para legislar sobre conservação da natureza, defesa 
do solo e dos recursos naturais e proteção do meio ambiente e que, mesmo 
que haja o estabelecimento de normas gerais pela União, esta não exclui a 
competência suplementar dos Estados. Vladimir Passos de Freitas aborda a 
necessidade dos Estados da Federação em detalharem a legislação de acordo 
com as suas realidades: “Os detalhes deverão ser objeto de legislação estadual, 
aí sim minuciosa e adequada à realidade de cada Estado da Federação. Não 
se pode olvidar a existência de grandes diferenças entre eles, decorrentes do 
tamanho, região, clima e grau de desenvolvimento.234”

Deve-se perceber que a Resolução Conjunta IBAMA/SEMA/IAP n° 
05/2008 claramente busca regular um espaço protegido no Estado do Paraná de 
acordo com as suas peculiaridades e necessidades de proteção do ecossistema 
e do ciclo hidrológico e, portanto, encontra-se em harmonia em relação ao 
sistema de competência constitucional.

Consoante escólio de Consuelo Yoshida, “se o direito federal invadir 
esfera de competência dos Estados e dos Municípios, ele não prevalece. O 
problema não é de hierarquia, mas de competência constitucional. A norma geral, 
que ao traçar diretrizes para todo o país, invadir o campo das peculiaridades 
regionais ou estaduais, ou entrar no campo do interesse exclusivamente local, 
passa a ser inconstitucional”235.

234  FREITAS, Vladimir Passos. A Constituição Federal e a Efetividade das Normas Ambientais. 3a. 
ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2005. p. 58.

235  YOSHIDA, Consuelo Yatsuda Moromizato. Jurisdição e Competência em Matéria Ambiental. 
In:  MARQUES, José Roberto (Org.). Leituras Complementares de Direito Ambiental. Salvador: Jus-
podium, 2008. p. 36.
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Sob outro enfoque, Consuelo Yoshida explica que “Os Estados, Distrito 
Federal e Municípios têm autonomia para, no exercício da competência 
legislativa suplementar, dispor de forma diversa da legislação federal ambiental 
observando-se o ‘patamar mínimo nacional’ de proteção ambiental por ela 
estabelecido. Neste sentido, as normas ambientais estaduais e municipais 
podem ser mais restritivas, e no caso devem prevalecer sobre a norma federal 
no âmbito do respectivo Estado e Município.236”

Celso Antônio Pacheco Fiorillo Filho reforça o entendimento 
praticamente pacífico da doutrina sobre o tema: “(...) podemos afirmar que 
à União caberá a fixação de pisos mínimos de proteção ao meio ambiente, 
enquanto aos Estados e Municípios, atendendo aos seus interesses regionais e 
locais, a de um “teto” de proteção237”.

Ainda que houvesse conflito entre a norma federal (Lei 12.651/2012) 
e a norma estadual (Resolução Conjunta IBAMA/SEMA/IAP n° 05/2008), o 
que patentemente não é o caso, os conflitos, conforme esclarece Heline Sivini 
Ferreira, “devem ser solucionados tendo por base o princípio in dubio pro natura, 
devendo prevalecer a norma que melhor defensa o direito fundamental tutelado, 
ou seja, o meio ambiente”238.

As Procuradoras do Estado do Paraná Ana Cláudia Bento Graf e Márcia 
Dieguez Leuzinger adotam a mesma linha de raciocínio ao afirmarem, fazendo 
referência a Paulo José Leite Farias, que “o critério básico para a solução de 
conflitos normativos ambientais entre os diferentes entes federados é aquele 
que garante a ‘prevalência da norma que defenda melhor o direito fundamental 
tutelado, por se tratar de preceito constitucional (lei nacional) que se impõe à 
ordem jurídica central ou regional’: in dubio pro natura.239”

A Jurisprudência não discrepa desse entendimento. A título de exemplo, 
o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais em julgamento de Ação Direta de 

236  YOSHIDA, Consuelo Yatsuda Moromizato. Idem. p. 37.

237  Curso de Direito Ambiental Brasileiro, Celso Antônio Pacheco Fiorillo, 10ª Edição, Editora 
Saraiva, p. 131.

238  FERREIRA, Heline Sivini. Competências Ambientais. In: CANOTILHO, José Joaquim Gomes; LEITE, 
José Rubens Morato (Org.). Direito Constitucional Ambiental Brasileiro. Saraiva: São Paulo, 2007. p. 215.

239  GRAF, Ana Cláudia Bento; LEUZINGER, Márcia Dieguez. A Autonomia Municipal e a Repartição 
Constitucional de Competências em Matéria Ambiental. In: FIGUEIREDO, Guilherme José Purvin 
de. Temas de Direito Ambiental e Urbanístico. Max Limonad: São Paulo, 1998. p. 55.
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Inconstitucionalidade, pacificou que os entes federativos, em matéria ambiental, 
podem criar normas mais restritivas, vale dizer, mais protetivas: “Ação Direta de 
Inconstitucionalidade. Lei municipal que proíbe queimadas em todo o território 
do Município. Competência comum dos entes federativos para a prática de atos 
de proteção do meio ambiente. Competência concorrente para legislar sobre 
proteção do meio ambiente. Norma que restringe as regras editadas pelo Estado 
de Minas Gerais. Possibilidade. Representação julgada improcedente”. (Ação 
Direta de Inconstitucionalidade nº 1.0000.07.454942-9/000. Rel. Célio César 
Paduani. Julgada em 13.05.2009. Publicada em 124.08.2009.)

Destaca-se ainda que o parecer da Procuradoria Jurídica do IBAMA 
quanto à vigência da Resolução Conjunta IBAMA/SEMA/IAP n° 05/2008 foi 
acolhido pela Superintendência do IBAMA no Estado do Paraná (anexo) e que, 
portanto, é um posicionamento institucional da referida autarquia federal.

3. Em caso negativo, quais as características necessárias para que 
sejam consideradas APP?

Como já foi dito no item anterior, as Áreas Úmidas possuem tratamento 
jurídico equivalente às Áreas de Preservação Permanente, por força do art. 4º, 
parágrafo único, da Resolução Conjunta IBAMA/SEMA/IAP nº 005, de 28 de 
março de 2008.

4. Quais os dispositivos legais que visam à proteção destas áreas?

No Estado do Paraná, a Resolução Conjunta IBAMA/SEMA/IAP n° 
05/2008 é o diploma normativo mais protetivo do ecossistema ripário.

Neste contexto, a Constituição da República dá suporte material e 
formal à referida resolução, pois, além de prever a competência concorrente e 
suplementar dos Estados da Federação para legislar sobre a proteção do meio 
ambiente, também estabeleceu no seu artigo 225 a incumbência do Poder 
Público, para assegurar o direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente 
equilibrado, em preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais, definir 
em todas as unidades da Federação espaços territoriais e seus componentes a 
serem especialmente protegidos, e a proteção da flora e da fauna.
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No âmbito infraconstitucional240, são diversas as fontes que subsidiam 
a proteção das Áreas Úmidas, dando igualmente suporte para a Resolução 
Conjunta IBAMA/SEMA/IAP n° 05/2008.

Uma dessas fontes é justamente a obrigação assumida pelo Brasil, na 
condição de país signatário da Convenção sobre Zonas Úmidas de Importância 
Internacional, conhecida como Convenção de Ramsar241, em promover a 
conservação e proteção adequadas das Áreas Úmidas e de sua flora e fauna, por 
ações locais, regionais, nacionais e internacionais.

A Resolução Conjunta IBAMA/SEMA/IAP n° 05/2008, fazendo referência 
à Convenção de Ramsar, explicita, no seu considerando número 2, qual é a 
importância socioambiental das Áreas Úmidas: “(...) fundamentais as funções 
ecológicas das zonas úmidas enquanto reguladoras dos regimes de água e 
enquanto habitat de uma flora e fauna características e, consciente de que elas 
constituem um recurso de grande valor econômico, cultural, científico e recreativo, 
cuja perda seria irreparável, deseja terminar, atual e futuramente, sua progressiva 
invasão e perda, para o que cada Parte Contratante, inclusive o Brasil, assume a 
obrigação de promover a conservação e proteção adequadas de tais áreas e de 
sua flora e fauna, por ações locais, regionais, nacionais e internacionais”.

Outra fonte de legitimação da Resolução Conjunta IBAMA/SEMA/IAP nº 
05/2008 é a Lei de Política Nacional do Meio Ambiente (Lei Federal 6.938/81) 
e o seu Decreto regulamentador (Decreto Federal 99.274/90), a qual prevê a 
necessidade de elaboração de normas supletivas e complementares pelos 
Estados da Federação para a proteção ambiental em suas jurisdições:

Art 6º - Os órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal, 
dos Territórios e dos Municípios, bem como as fundações instituídas 
pelo Poder Público, responsáveis pela proteção e melhoria da qualidade 
ambiental, constituirão o Sistema Nacional do Meio Ambiente - 

240 Importante destacar que, desde o julgamento do RE 466.343/SP em 03.12.2008 pelo STF, ado-
tou-se o entendimento, no mínimo, da “supralegalidade” dos Tratados Internacionais em direitos 
humanos, ressalvada a aplicação do rito previsto no artigo 5 § 3º da Constituição da República. 
Desta forma, a Convenção de Ramsar, que é um Tratado Internacional vinculado diretamente ao 
direito humano ao ambiente, deve prevalecer sobre a legislação infraconstitucional (Código Flores-
tal), especialmente se tiver caráter mais protetivo.

241  Assinada no Irã em 02 de fevereiro de 1971, aprovada pelo Decreto Legislativo no 33, de 16 de 
junho de 1992 e promulgada pelo Decreto no 1.905, de 16 de maio de 1996.
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SISNAMA, assim estruturado: (…) § 1º - Os Estados, na esfera de suas 
competências e nas áreas de sua jurisdição, elaborarão normas supletivas 
e complementares e padrões relacionados com o meio ambiente, 
observados os que forem estabelecidos pelo CONAMA.

No Estado do Paraná, a Resolução Conjunta IBAMA/SEMA/IAP n° 
05/2008, emitida em âmbito regional, normatiza preservação, restauração, 
conservação e recuperação das áreas úmidas e seus entornos protetivos e 
estabelece condicionantes para o licenciamento das atividades permissíveis, 
e é também respaldada pela Lei Estadual n° 18.295/2014, que claramente 
utiliza definições praticamente idênticas de solo hidromórfico e Área Úmida, 
reforçando o sistema de proteção destas Áreas.

 Importante antecipar a resposta, a título de argumentação, quanto 
à possível indagação de que o Decreto Estadual n° 10.266 teria revogado a 
Resolução Conjunta IBAMA/SEMA/IAP n° 05/2008 em razão de determinar que 
apenas as Áreas Úmidas declaradas pelo Chefe do Poder Executivo Estadual ou 
Municipal seriam consideradas Áreas de Preservação Permanente.

 No entanto, o Decreto Estadual nº 10.266/2014, que representa a 
vontade exclusiva do Governo do Estado do Paraná, não possui o condão de 
suprir e invalidar uma norma de caráter complexo oriunda também do IBAMA 
e do próprio IAP, que é uma autarquia. Dito de outra forma, um ato complexo 
apenas pode ser desfeito a partir de um único ato com a participação de todos 
aqueles órgãos que editaram o ato. Nesse particular, Sandra Julien Miranda 
ensina quanto à extinção de atos complexos: “(...) o princípio do paralelismo 
das formas obriga a que em seu desfazimento sejam ouvidos e consultados os 
mesmos órgãos que participaram de sua formação. (...)”242

Demonstração do paralelismo das formas é o próprio artigo 18 da 
Resolução Conjunta IBAMA/SEMA/IAP nº 05/2008, que revogou Resolução 
Conjunta anterior firmada pelos mesmos órgãos públicos:

“Artigo 18 - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando-se as disposições em contrário e, em especial, a Resolução 
Conjunta IBAMA/SEMA/IAP nº 45 de 25 de setembro de 2007.”

242  “Do Ato Administrativo Complexo”, São Paulo: Malheiros Editores, 1998, págs. 88, 95.
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Em adição a isso, reitera-se que o Decreto Estadual nº 10.266, de 
19 de fevereiro de 2014, é anterior à edição da Lei Estadual 18.295, de 11 de 
novembro de 2014, e não encontra qualquer compatibilidade com a proteção às 
Áreas Úmidas conferidas por esta Lei. Independentemente disso, a Lei Estadual 
18295/2014 explicitamente normatizou a proteção das Áreas Úmidas em 
harmonia com a Resolução Conjunta.

Ademais, reitera-se o posicionamento emitido pela Superintendência 
do IBAMA no Estado do Paraná que atesta a vigência da Resolução Conjunta 
IBAMA/SEMA/IAP 05/2008.

5. Quais os dispositivos legais que atribuem como infração penal os 
danos ocasionados a esses locais?

Em nosso sentir, nada obstante as Áreas Úmidas terem recebido um 
regime jurídico equivalente às Áreas de Preservação Permanente por força da 
Resolução Conjunta IBAMA/SEMA/IAP n° 05/2008, entende-se que na seara 
penal não é possível trasladar a referida equivalência de tratamento legal 
protetivo para o fim de aplicação do tipo penal previsto no artigo 38, caput, da 
Lei Federal 9.605/98, que possui como objetivo tutelar penalmente as Áreas 
de Preservação Permanente, uma vez que tal operação importaria na vedada 
aplicação de analogia in malam partem.

Dessa forma, a conduta de danificar o espaço ambiental protegido 
definido como Área Úmida se amolda ao tipo penal do artigo 48 da Lei 9.605/98, 
que assim dispõe:

Art. 48. Impedir ou dificultar a regeneração natural de florestas e demais 
formas de vegetação: Pena - detenção, de seis meses a um ano, e multa.

É a consulta.

Curitiba, 12 de maio de 2017.
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14. CONSULTA Nº 20/2017 
Transformação de lote rural com área de Reserva Legal averbada em lote urbano. 
Necessidade de regular ampliação do perímetro urbano pelo Plano Diretor. 
Transformação da Reserva Legal em área verde urbana.

EMENTA: TRANSFORMAÇÃO DE LOTE RURAL COM ÁREA DE 
RESERVA LEGAL AVERBADA EM LOTE URBANO. POSSIBILIDADE. 
NECESSIDADE DE REGULAR AMPLIAÇÃO DO PERÍMETRO 
URBANO ESTABELECIDA NA INSTITUIÇÃO OU REVISÃO DO 
PLANO DIRETOR. RESERVA LEGAL COMO ESPAÇO AMBIENTAL 
PROTEGIDO. TRANSFORMAÇÃO EM ÁREA VERDE URBANA. 
INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 19 E 25 DA LEI FEDERAL 
12.651/2012, DO ARTIGO 24 DA RESOLUÇÃO SEMA/PR 
34/2017 E DO ARTIGO 5º DA PORTARIA IAP 55/2014. PREVISÃO 
DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL QUE VEDA A DESCARACTERIZAÇÃO 
DA RESERVA LEGAL EM PERÍMETRO URBANO. MANUTENÇÃO 
DE SUA FUNCIONALIDADE. ESPAÇOS INDISPENSÁVEIS PARA O 
EQUILÍBRIO AMBIENTAL NAS CIDADES E PARA O BEM- ESTAR 
DOS SEUS HABITANTES (ART. 182 DA CR/88). TERMO DE 
COMPROMISSO DE MANUTENÇÃO E PROTEÇÃO DA RESERVA 
LEGAL AVERBADO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. ATO JURÍDICO 
PERFEITO. OBRIGATORIEDADE DE PROTEÇÃO COMO ÁREA 
VERDE URBANA. REGISTRO DA ÁREA VERDE NAS MATRÍCULAS 
DOS NOVOS LOTES. NECESSIDADE APENAS EM CASO DE SUA 
AFETAÇÃO PELA ÁREA VERDE URBANA.

A ...ª Promotoria de Justiça da comarca de ... encaminhou o ofício .../.., 
solicitando o esclarecimento de dúvidas quanto à regularidade do parcelamento  
do  solo  promovido  no  imóvel  de  matrícula  ...,  localizado  no município de ....
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A cópia dos autos encaminhados a este Centro de Apoio  foi juntado ao 
Procedimento Administrativo MPPR-...e traz em seu bojo a Informação Técnica 
do Instituto Ambiental do Paraná (fls. ...) sobre a situação da vegetação nativa 
existente no imóvel em referência, a qual atesta tratar de área de vegetação 
secundária  em  estágio  avançado de regeneração do  bioma Mata Atlântica 
e que, por ser averbada como Reserva Legal, não haveria a possibilidade de 
autorizar  a  supressão da vegetação nativa. Ainda,  o órgão ambiental informou 
que o desmembramento do referido imóvel foi homologado pela Prefeitura 
Municipal (fl. ...), resultando em 9 (nove) imóveis com tamanho médio de 720 
m² (setecentos e vinte metros quadrados), nos  quais, segundo a municipalidade 
(fls.  ...), não houve  transformação de área de Reserva Legal e do remanescente 
de vegetação nativa em área verde urbana.

Na solicitação, a Promotoria de Justiça apresentou os seguintes 
questionamentos:

a) é possível a transformação de lote rural com área de Reserva Legal 
averbada em lote urbano?

b) em sendo positiva a resposta anterior, o lote urbano  deve respeitar a 
área de Reserva Legal anteriormente fixada?

c) no exemplo citado, em caso de desmembramento do  lote urbano em 
outros lotes autônomos e independentes (loteamento),  nas  matrículas oriundas 
dos novos lotes deve constar alguma remissão  (averbação) da área de Reserva 
legal referente ao lote originário?

É o relato. Passa-se à consulta.

I – É possível a transformação de lote rural com área de Reserva Legal 
averbada em lote urbano?

A existência de área de Reserva Legal averbada em  imóvel rural não 
constitui por si só fato  impeditivo para que este seja  transformado em imóvel 
urbano.
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De modo objetivo, para que um imóvel rural passe a ser considerado 
urbano, parte-se do pressuposto de que houve, no âmbito da instituição ou 
revisão do Plano Diretor do município de ..., uma regular  ampliação do perímetro 
urbano de modo a abranger a região da zona rural  onde o imóvel se encontrava 
localizado, conforme determina o artigo 42-B da Lei Federal 10.257/2001 
(Estatuto da Cidade), e que a legislação municipal derivada do Plano Diretor 
passe a conferir àquele espaço do território municipal o caráter urbano.

Em adição a isso, não se pode olvidar a necessidade de observância 
do disposto no artigo 53 da Lei Federal 6.766/79 para a alteração do uso do 
solo rural:

Art. 53. Todas as alterações de uso do solo rural para fins urbanos 
dependerão de prévia audiência do Instituto Nacional de Colonização 
e Reforma Agrária - INCRA, do Órgão Metropolitano, se houver, onde 
se localiza o Município, e da aprovação da Prefeitura municipal, ou do 
Distrito Federal  quando for o caso, segundo as exigências da legislação 
pertinente.

Regularmente inserido na zona urbana, o imóvel apenas pode ser 
parcelado se respeitadas as diretrizes da Lei Federal 6.766/1979, sem prejuízo 
da observância da legislação municipal.

Portanto, a Reserva Legal averbada em imóvel rural não impede que 
este passe a integrar a zona urbana, contudo, constitui  importante limitação 
quanto ao uso deste imóvel e de suas pretensões de parcelamento, conforme a 
seguir explicitado.

II - em sendo positiva a resposta anterior, o lote  urbano deve 
respeitar a área de Reserva Legal anteriormente fixada?

Sim, embora não haja óbice por si só para que um imóvel rural dotado 
de Reserva Legal averbada possa ser incorporado ao  perímetro  urbano 
parcelado para fins urbanos, caso haja a incidência dessa hipótese  esse imóvel 
deve respeitar a Reserva Legal anteriormente fixada.
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Primeiramente, deve-se lembrar que a Reserva Legal é considerada um 
espaço territorial especialmente protegido243, nos termos do  artigo 225, § 1º, III, 
da Constituição da República, e é definida pela Lei   Federal 12.651/2012 como a:

área localizada no interior  de uma  propriedade ou posse  rural, delimitada 
nos termos do art. 12, com a função de assegurar o uso econômico 
de modo sustentável dos  recursos naturais do imóvel rural, auxiliar a 
conservação e a   reabilitação dos processos ecológicos e promover a 
conservação da biodiversidade, bem como o abrigo e a proteção de fauna 
silvestre e da flora nativa;244

O artigo 12 da Lei Federal 12.651/2012 promove a delimitação das 
áreas de Reserva Legal de acordo com a localização do imóvel rural no território 
brasileiro. Na região sul do Brasil, os imóveis devem manter o percentual mínimo 
de 20% de áreas cobertas com vegetação nativa.

A Reserva Legal foi criada com o intuito de proteger uma quota 
mínima de cobertura de vegetação ou floresta nativa em cada  propriedade e, 
por consequência, assegurar a sustentabilidade ambiental da propriedade de 
acordo com a sua função social e a preservação de um mínimo existencial de 
equilíbrio ecológico e de biodiversidade. Consoante explica Antônio Herman 
Benjamin, a Reserva Legal

encontra, de um lado, como fundamento constitucional, a  função 
sócio-ambiental da propriedade, e do outro, como  motor subjetivo 
preponderante, as  gerações  futuras; no  plano ecológico (sua razão 
material), justifica-se pela  proteção da  biodiversidade (…) se não 
preservado esse  mínimo ambiental  constitucional, não confere ao 
administrado os benefícios da segurança decorrentes do ajustamento 

243 A noção constitucional de espaços territoriais especialmente protegidos abrange não somente 
as Unidades  de  Conservação,  mas  também  outras  modalidades  de  proteção,  como  as  Áreas  
de Preservação Permanente, a Reserva Florestal Legal, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal 
Mato-Grossense, a Zona Costeira, as Terras Indígenas, os territórios quilombolas, as Áreas Úmidas 
e as Bacias Mananciais de Abastecimento Público. (SANTILLI, Juliana. A Lei 9985/2000, que instituiu 
o sistema nacional de unidades de conservação da natureza (Snuc): uma abordagem socioambien-
tal. Revista de Direito ambiental. n. 40. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005, p. 83)

244 Artigo 3º, III, da Lei Federal 12.651/2012.



367
V. 7: RESÍDUOS SÓLIDOS E FLORA

perfeito ao  ordenamento maior, já que, por  vício insanável, refuta o 
direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado245.

A Reserva Legal, embora instituída originalmente pelo Código Florestal 
de 1965 (Lei Federal 4.771/65), apenas no ano de 1989 (Lei  Federal 7.803/89) 
passou a ter a sua averbação à margem da inscrição de  matrícula do imóvel 
como obrigatória, o que garantiu a perpetuação deste  espaço ambiental como 
obrigação propter rem, em decorrência da função  socioambiental do imóvel 
rural, de acordo com o art. 5º, inc. XXIII da Constituição da República. Isso 
implica em dizer, a nosso aviso, que a exigência de manutenção, proteção ou 
recuperação da Reserva Legal apenas se aplica aos imóveis urbanos que deixaram 
de pertencer à zona rural após a data de 20.07.1989, data da publicação da Lei 
Federal 7.803/89.

Sobre o tratamento conferido à Reserva Legal de imóvel rural que foi 
incorporado ao perímetro urbano, a Lei Federal 12.651/2012 prevê, em seu 
artigo 19, a continuidade da obrigação de proteção desse  espaço com uma nova 
terminologia, qual seja “Área Verde Urbana”:

Art. 3º. Para os efeitos desta Lei, entende se ´por:

(…) XX  – área verde urbana: espaços, públicos ou privados,  com 
predomínio de vegetação, preferencialmente nativa,   natural ou 
recuperada, previstos no Plano Diretor, nas Leis  de  Zoneamento Urbano 
e Uso do Solo do Município,  indisponíveis para construção de moradias, 
destinados aos propósitos de recreação, lazer, melhoria da qualidade  
ambiental urbana, proteção dos recursos hídricos, manutenção ou 
melhoria paisagística, proteção de bens e manifestações culturais;

(…)  Art. 19. A inserção do imóvel rural  em  perímetro  urbano 
definido mediante lei municipal não desobriga o proprietário ou 
posseiro da manutenção da área de Reserva Legal, que só será extinta 
concomitantemente ao registro do parcelamento do solo para fins 
urbanos aprovado segundo a legislação específica e consoante as 

245 BENJAMIN, Antônio  Herman  V.  Reflexões  sobre  a  hipertrofia  do  direito  de  propriedade  na 
tutela da reserva legal e das áreas de preservação permanente.  Revista de Direito Ambiental, n. 4. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001, p. 57-59. 
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diretrizes do  plano diretor de que trata o § 1o do art. 182 da Constituição 
Federal. (grifou-se)

Na hipótese em referência, procede-se somente a alteração da 
denominação de Reserva Legal para Área Verde Urbana, contudo são mantidos 
os fundamentos que caracterizam um espaço ambiental protegido, agora com o 
traço especializante de servir à função de garantir o   desenvolvimento urbano e 
sustentável das cidades246, conforme previsão dada pelo art. 182 da Constituição 
da República247.

Deveras, a Lei Federal 12.651/2012 estabelece de   modo expresso e 
direto a transformação das Reservas Legais em Áreas Verdes Urbanas em seu 
artigo 25:

Art. 25. O poder público municipal contará, para o estabelecimento de 
áreas verdes urbanas, com os seguintes instrumentos: (…)

II - a transformação das Reservas Legais em áreas verdes  nas expansões 
urbanas (...)

No Estado do Paraná, a obrigatória e integral manutenção da Reserva 
Legal na qualidade de Área Verde Urbana nas  hipóteses de conversão de 
imóvel rural em urbano, lastreia-se  também  no art. 24 da Resolução SEMA/
PR 34/2017:

Art. 24. Áreas rurais que foram transformadas em urbanas, através de Lei 
Municipal, após a edição da Lei Federal 7.803, de 18 de julho de 1989, 
deverão atender a necessidade de manutenção de Reserva Legal de 20% 
do imóvel, podendo  ser computadas as áreas de preservação permanente, 
sendo caracterizadas como áreas verdes urbanas do empreendimento.

246  A possibilidade de transformar a área de Reserva Legal em área verde urbana corrobora com 
o disposto no artigo 2º do Estatuto da Cidade (Lei Federal 10.257/2001), na medida em que evita 
a “utilização inadequada dos imóveis urbanos” e garante a função socioambiental das cidades.

247 Art. 182. A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público municipal, con-
forme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento  das 
funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes.
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Nessa mesma toada, o artigo 5º da Portaria IAP 55/2014, que estabelece 
procedimentos para retificação, readequação e realocação de  Reserva Legal 
averbada, determina a obrigação de transformação da Reserva Legal em Área 
Verde Urbana e a vedação de sua realocação:

Art. 5º. A Reserva Legal averbada em imóveis situados em perímetro 
urbano ou de área de expansão urbana com presença de cobertura 
florestal  nativa  deverá  ser  transformada  em  área  verde  urbana, 
concomitantemente  ao  registro  do  parcelamento  do  solo  para  fins 
urbanos  aprovado  segundo  a  legislação  específica  e  consoante  as 
diretrizes do plano diretor, e não poderá ser realocada.21 (grifou-se)

No caso específico do município de ..., há de se mencionar o artigo 
... da Lei Municipal Complementar …., que institui o Código Urbanístico do 
Município de ... e, de modo harmônico com a legislação federal citada, garante 
a manutenção da função socioambiental da Reserva Legal por meio da sua 
transformação em Área Verde Urbana:

Art. 258. No caso de orientação para a localização da Reserva Legal se 
estabelece prioritariamente:

§ 1º Os imóveis rurais que passaram a integrar o perímetro urbano, 
antes de registrar na matrícula a lei municipal de  incorporação, devem 
proceder ao registro da Reserva Legal.

§ 2º As reservas legais integrantes do perímetro urbano  não terão o 
objetivo de equilíbrio ecológico descaracterizado. (grifos nossos)

Interessante notar que, a hipótese de Reserva Legal averbada implica 
em afirmar que há um Termo de Compromisso firmado pelo  Ministério 
Público no âmbito de sua atuação para a proteção do meio  ambiente ou pelo 
Instituto Ambiental do Paraná no Sistema de Manutenção, Recuperação e 
Proteção da Reserva Legal e Áreas de Preservação  Permanente – SISLEG no 
âmbito do Estado do Paraná, o qual foi averbado na matrícula do imóvel rural 
correspondente sob a vigência da Lei Federal   4.771/65, anterior à edição da 
Lei Federal 12.651/2012. Tal Termo de  Compromisso configura título executivo 
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extrajudicial e, em decorrência, ato jurídico perfeito248, razão pela qual não é 
possível, em regra, a sua revisão  diante da previsão expressa da Constituição da 
República, em seu artigo 5º, inciso XXXVI, de que “a lei não prejudicará o direito 
adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada.”

No caso em tela, conforme consta na fl. ..., junto à averbação foi assinado 
Termo de Compromisso de Proteção de Reserva Legal  em ..., sob cadastro no 
SISLEG nº ..., o qual foi mantido após o desmembramento do lote originário 
(fl. ...). O referido Termo de Compromisso foi firmado sob a égide da legislação 
anterior e, portanto, encontra-se respaldado pelos seus efeitos.

Também por esta razão, entendemos que o lote urbano  deve respeitar 
a área de Reserva Legal anteriormente fixada.

Veja-se que mesmo antes do advento da Lei Federal 12.651/2012, já 
havia posicionamento do Ministério Público sobre a preservação da Reserva 
Legal em imóveis rurais que foram inseridos no  perímetro urbano, sob a 
terminologia de Área Verde Urbana:

Temos que a preservação da área de Reserva Legal por ocasião da 
inserção da gleba rural em que esteja averbada, em zona urbana ou de 
expansão urbana, recomenda a sua   adequação às novas características 
do meio ambiente    artificial por ocasião do parcelamento da gleba, 
ensejando  assim  a modificação do instituto da Reserva Legal rural e seu  
aproveitamento como área verde urbana. Vale lembrar que o instituto da 
Reserva Legal possui íntima identificação,  em  vista de suas peculiares 
características, à zona rual, cujo  aproveitamento  como  área  verde  
urbana, caso  ocorra, haverá de manter inalterada as uascaracterísticas 
ambientais, com as pequenas alterações de  destinação e aproveitamento  
admitidas para o segundo instituto, remanecendo, ainda que em zona 
ubana, a preservação quantitativa  da área prevista  no Código  Florestal, 
alterando-se  ainda  a  nomenlatura  do  intituto garantindo-se, destarte, 
além da sua maior  proteção  e  adaptação, a qualidade de vida e o 

248 O ato jurídico perfeito é regulado pelo § 1º, do artigo 6º, da Lei de Introdução às Normas do 
Direito Brasileiro (Decreto-Lei nº 4.657/1942) como sendo “ato já consumado segundo a lei vigente 
ao tempo em que se efetuou”.
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desenvolvimento  urbano  e  sustentável das cidades às gerações presente 
e futuras249.

Com efeito, Luis Eduardo Couto de Oliveira Souto já defendia 
anteriormente revogação do Código Florestal de 1965 a  perpetuidade das 
Reservas Florestais Legais e o exercício, já em zonas urbanas, do relevante papel 
de composição das áreas verdes dos municípios250.

Nessa mesma linha de raciocínio, o então Procurador Jurídico do órgão 
público ambiental estadual (Instituto Ambiental do Paraná) discorreu sobre 
a fundamental importância das Áreas Verdes Urbanas e da necessidade de 
proteção e manutenção nas zonas urbanas  dos espaços  então abrangidos pela 
Reserva Legal nas zonas rurais, verbis:

(…)  Assim,  os  imóveis  rurais  que  passaram  a  integrar  o  perímetro 
urbano por leis municipais, a partir de 18 de julho de 1.989, com a 
edição   da   Lei   nº   7.803,   contribuirão   na   certa,   para   aumentar 
significativamente  o  índice  de  áreas  verdes  nos  seus  perímetros 
urbanos, quando sabemos que a maioria das nossas cidades dispõe de 
taxas de áreas verdes muito abaixo do recomendável.

Sabemos que as chamadas áreas verdes contribuem com o aumento 
da umidade relativa do ar, reduzindo as doenças respiratórias; reduz a  
poluição  sonora;  melhora  a  temperatura  do  ambiente;  auxilia  na 
absorção  dos  gases  expelidos  pelos  veículos  (CO2),  reduzindo  a 
poluição   do   ar;   proporciona   efeito   positivo   no   comportamento 
humano, sendo que as cidades mais arborizadas  têm  menores índices  
de violência e problemas psicológicos; favorece no controle sobre a 
proliferação de vetores de  doenças, particularmente os insetos, pois 
fornece um ambiente adequado para o desenvolvimento dos predadores 
(pássaros); favorece também a infiltração das águas fluviais evitando as 
enchentes e proporcionando a recarga do lençol freático.A manutenção 

249  Guia do parcelamento do solo urbano: perguntas e respostas: consultas e modelos/ Coorde-
nado por Luís Eduardo Couto de Oliveira Souto. Florianópolis: MPSC, 2010.

250  SOUTO, Luis Eduardo Couto de Oliveira. A perpetuidade da reserva legal em vista da expansão 
urbana dos municípios. In: Congresso Nacional do Ministério Público: O Ministério Público como 
fator de redução de conflitos e construção da paz social, 18., 2009, Porto Alegre.  Anais... Porto 
Alegre: Magister, 2009. p.43-44.
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da reserva legal nos perímetros urbanos, contribui em fim, para a 
preservação do meio ambiente ecologicamente equilibrado, essencial à 
sadia qualidade de vida. É um bem comum que interessa a todos, por isso 
que o art. 225 da Constituição Federal, impõe a coletividade e ao Poder  
Público, incluindo aí os três poderes: legislativo, executivo e judiciário, o 
dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.251

Outro motivo legal para que o lote urbano deva respeitar a área de 
Reserva Legal anteriormente fixada é o previsto no artigo 3o, inciso  V, da Lei 
Federal 6.766/79, que veda o parcelamento do solo para fins  urbanos em zonas 
urbanas, de expansão urbana ou de urbanização  específica, assim definidas 
pelo plano diretor aprovadas por lei  municipal,  em  áreas de preservação 
ecológica, tais como as Reservas Legais. De outro lado, ainda sob a ótica das 
diretrizes legais do parcelamento do solo urbano, é importante perceber que  a 
Área Verde Urbana decorrente   da   conversão   da   Reserva Legal não deve ser, 
necessariamente, confundida com os espaços mínimos exigidos pelo artigo 4o 

da Lei Federal 6.766/79.

Paralelamente a isso, a Lei Federal 10.257/2001 (que institui o Estatuto 
da Cidade), ao estabelecer as diretrizes gerais da política   urbana, determinou, 
em seu artigo  2º, XII, dentre as diretrizes gerais da  política urbana, a “proteção, 
preservação e recuperação do meio ambiente  natural e construído, do 
patrimônio cultural, histórico, artístico, paisagístico  e  arqueológico”, com 
reflexo direto de proteção às Áreas Verdes Urbanas252. A esse respeito, veja-se:

251 MONTILHA, Gabriel. A obrigação de se manter a Reserva Florestal Legal em imóvel urbano. Pu-
blicação: 17/12/2004. Disponível em: rstopografia.com.br/artigos/download/artigo3.pdf. Acesso em 
04/08/2017.

252 Ainda sobre a função da Área Verde Urbana, José Afonso da Silva esclarece que: “Daí a grande 
preocupação do Direito Urbanístico com a criação e preservação das áreas verdes urbanas, que se 
tornaram elementos urbanísticos vitais. Assim, elas vão adquirindo regime jurídico especial, que as 
distinguem dos demais espaços livres  e  de  outras  áreas  “non  aedificandi”, até porque se admitem 
certos tipos de construção nelas, em proporção reduzidíssima, porquanto o que caracteriza as áreas 
verdes é a existência de vegetação contínua, amplamente livre de edificações, ainda que recortada 
de caminhos, vielas, brinquedos infantis e outros meios de passeios e divertimentos leves, quando 
tais áreas se destinem ao uso público. O regime jurídico de áreas verdes pode incidir sobre espaços 
públicos ou privados. Realmente, a legislação urbanística poderá impor aos particulares a obrigação 
de preservar áreas verdes existentes em seus  terrenos, ou mesmo impor a formação, neles, dessas 
áreas, ainda que permaneçam com sua destinação ao uso dos próprios proprietários. É que, como 
visto, as áreas verdes não têm função apenas recreativa, mas importam em equilíbrio do meio am-
biente urbano, finalidade a que tanto se prestam as públicas como as privadas”. (SILVA, José Afonso. 
Direito Urbanístico  Brasileiro. 2ª ed.  Rev. E atual., São Paulo: Malheiros Editora, 1995. p.247)
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“AÇÃO CIVIL PÚBLICA – Desafetação de bem de uso comum  do povo 
– Transformação em bem dominical – Forma irregular – Desvio de 
finalidade – Dano ambiental – Nulidade da doação, bem como de sua 
posterior alienação –   Admissibilidade – Área destinada à implantação 
de ardins e praças –  Alteração da destinação – Importância das áreas  
verdes na preservação da qualidade de vida urbana –  Artigo 180 VII, da 
vigente Constituição Estadual – Limitação   normativa – Ação procedente 
– Recurso provido. Destinada   uma área para determinada finalidade, 
defeso é ao Município a alteração desta, ainda que tal se revista dos mais 
altos propósitos.”253 (grifos nossos)

Relevante frisar que a proteção das Reservas Legais nos imóveis que 
passaram ao perímetro urbano, agora sob a denominação  de  Áreas Verdes 
Urbanas, salvaguarda o núcleo do direito fundamental ao meio  ambiente 
ecologicamente equilibrado para a sadia qualidade de vida das presentes e futuras 
gerações, assim como as suas faces de proteção à biodiversidade, à fauna e flora 
e aos espaços ambientais protegidos (artigo 225 da Constituição da República).

As Áreas Verdes Urbanas são detentoras de múltiplas e indispensáveis 
funções socioambientais a ponto de constituir indissociável  relação com o 
meio ambiente ecologicamente equilibrado, com o direito à cidade sustentável 
e com o bem-estar da população. A título de exemplo, tais  espaços exercem 
diversas e importantes funções ambientais que beneficiam às cidades, dentre 
elas a diminuição da temperatura e o conforto climático,  a  conservação da 
energia no interior de casas e prédios, a absorção do dióxido  de carbono, a 
melhora na qualidade do ar254  e da água, o controle do escoamento das águas e 

253 TJSP AC n. 215.797-1, de Marília, Rel. Des. Roque Mesquita.

254 Nilton Kasctin dos Santos aborda a importância da arborização urbana e de sua gestão adequa-
da para combater os efeitos da poluição atmosférica nas cidades: “(…) É bom que se diga, ainda, 
que as árvores são essenciais tanto nas cidades grandes como nas de pequeno  porte, observadas 
as respectivas proporções. Para justificar a assertiva, tomemos apenas um dado objetivo: a peque-
na cidade de Giruá, no noroeste do Rio Grande do Sul, por exemplo, é composta de 13.000 habi-
tantes. Mas possui mais de 7.000 veículos cadastrados e cerca de 500 máquinas agrícolas. Além 
disso,  centenas  de  veículos  de  municípios  circunvizinhos,  menores,  circulam  com  freqüência  
pela cidade.  Todos  os  veículos  ou  máquinas  agrícolas  referidos  possuem  motores  a  gasolina  
ou  óleo diesel, causando poluição atmosférica e sonora. Logo, se as árvores forem podadas, muti-
ladas, de forma generalizada, periodicamente (anualmente), é lógico que a população citadina irá 
sofrer mais intensamente  os  efeitos  desse tipo  de poluição,  não  importando o  tamanho  da cida-
de”.  (SANTOS, Nilton Kasctin dos. Poda da Arborização Urbana: Ultraje ao Ambiente e à Sustenta-
bilidade da Cidade. Revista de Direito Ambiental. Vol. 26. Revista dos Tribunais: 2002. p. 182-194).
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as enchentes, a redução dos níveis de barulho e da poluição sonora, a redução 
na velocidade dos ventos e a melhora na estética e atratividade das cidades255.

Dentre os diversos serviços ambientais das Áreas  Verdes Urbanas, 
destaca-se ainda a função de tornar as cidades menos  impactantes à fauna e 
flora da região, uma vez que convivemos  conjuntamente com outras espécies, 
que necessitam frequentemente  transitar  ou se inserir nas cidades de modo 
a permitirem a sua sobrevivência  e  a  tornarem mais harmonioso o convívio 
entre as zonas urbana e rural, sem  contar que garantem abrigo e alimento 
para diversas espécies animais, desde a entomofauna (insetos), avifauna e, até 
mesmo, aos mamíferos, o que permite o surgimento de uma maior variedade de 
espécies e influencia positivamente para o equilíbrio das cadeias alimentares e a 
diminuição de pragas e agentes vetores de doenças.

Conclui-se, assim, as Reservas Legais instituídas nos imóveis rurais 
que passaram a compor a zona urbana passam a se denominar Áreas Verdes 
Urbanas e continuam sob proteção legal e, portanto, devem  ser  respeitadas 
especialmente frente a pretensões de edificações e de parcelamentos do solo. 
Em nosso sentir, no caso em referência, a Área Verde Urbana deverá manter 
os limites já anteriormente fixados da Reserva Legal no imóvel de matrícula n. 
13.835.

III – No exemplo citado, em caso de desmembramento do lote urbano 
em outros lotes autônomos e independentes  (loteamento), nas 
matrículas oriundas dos novos lotes deve constar   alguma remissão 
(averbação) da área de Reserva Legal referente ao lote originário?

No caso da implantação de loteamento ou  desmembramento em 
imóvel onde originalmente havia Reserva Legal  averbada e que passou a integrar 
o perímetro urbano, a solução mais adequada para a preservação da Área 
Verde Urbana em nosso sentir é a  sua  integral inserção em lote com matrícula 
registral específica e única, sob a  responsabilidade do(a) loteador(a), a qual, 

255 ARAÚJO, Michiko N. de; ARAÚJO, Antonio J. de. O Paraná em debate: agenda parlamentar 
do  CREA-PR:  Arborização  Urbana.  CREA-PR,  2016,  p.  9.  Disponível  em:  <http://www.creapr.
org.br/index.phpoption=com_superchocado&view=category&id=37:cadernos-tecnicos> Acesso 
em 27 out 2016.
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dependendo da previsão da  Lei  Municipal, poderá compor as áreas verdes no 
âmbito do conceito de espaços  livres de uso público (artigo 4º, I, da Lei Federal 
6.766/79). Tal providência  também se justifica ante a inedificabilidade das 
Áreas Verdes Urbanas que impede, por exemplo, a construção de muros com 
propósito de delimitação dos lotes, nos casos em que a AVU esteja fracionada 
em vários lotes.

Cabe ao proprietário/loteador manter sob o se  domínio  essa Área 
Verde Urbana, e por consequência proteger e eventualmente recuperar esse 
espaço ambiental, ou doá-lo ao Poder Público  para  assunção  do aludido 
ônus. Nesse particular, em virtude da concentração da integralidade da Área 
Verde Urbana em um lote com matrícula específica, não há que se exigir nas 
matrículas oriundas dos demais novos lotes a averbação ou  referência à Área 
Verde Urbana (anterior Reserva Legal) do imóvel originário.

De outro lado, na hipótese de loteamento ou desmembramento onde 
há uma Área Verde Urbana (anterior Reserva Legal) que afete novos lotes, a 
nosso aviso se deve exigir o registro em cada uma das matrículas dos lotes da 
parte correspondente dessa Área Verde para não somente atestar a existência 
do aludido espaço ambiental e da responsabilidade por sua manutenção, 
proteção e eventual recuperação, mas também tutelar os direitos e deveres dos 
seus adquirentes.

É a consulta.

Curitiba, 30 de janeiro de 2017.
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15. CONSULTA Nº 23/2017 
Poluição Hídrica. Dano Ambiental. Artigo 3º da Lei Federal 6.938/81. Restauração 
in natura prejudicada. Necessidade de exigência das obrigações de indenização 
e compensação. Negativa de celebração de Termo de Ajustamento de Conduta. 
Ação Civil Pública. Aplicação da Lei Federal 7.347/85.

EMENTA: POLUIÇÃO HÍDRICA. DANO AMBIENTAL. INCIDÊNCIA 
DO ARTIGO 3º DA LEI FEDERAL 6.938/81. COMPLEXIDADE DO 
DANO AMBIENTAL. RESTAURAÇÃO IN NATURA PREJUDICADA 
EM RAZÃO DO LAPSO TEMPORAL. NECESSIDADE DE EXIGÊNCIA 
DAS OBRIGAÇÕES DE INDENIZAÇÃO E COMPENSAÇÃO. NOÇÃO 
DE REPARAÇÃO INTEGRAL DO DANO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 
225, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NEGATIVA DE 
CELEBRAÇÃO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. 
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL 7.347/85.

A ...ª Promotoria de Justiça da comarca de ... encaminhou o ofício ... 
por meio do qual solicita orientação jurídica quanto à compensação de danos 
ambientais causados por derramamento de produtos químicos pela empresa 
...LTDA. na área do rio ..., no município de.../PR, ocorrido na data de ... de 2008.

Conforme laudo técnico juntado aos autos do Inquérito Civil MPPR-..., 
o evento gerador do derramamento de produtos químicos causou “impacto 
significativo sobre a qualidade das águas do Rio... em uma extensão de 
aproximadamente 100 metros” e a “contaminação do solo em uma área de 160 
m², nas margens do rio, consideradas áreas de preservação permanente” (fl. ...).

Em cumprimento à notificação da Promotoria de Justiça, a empresa 
... LTDA. informou e comprovou documentalmente quais foram as medidas 
de contenção de danos ambientais realizadas pela empresa quando do 
derramamento dos produtos do rio... (fls. ...), que foram atestadas pelo Instituto 
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Ambiental do Paraná em fls. ... Posteriormente, este Centro de Apoio Operacional, 
em resposta à consulta realizada pela ...ª Promotoria de Justiça da comarca de 
... informou a possibilidade de ser firmado Termo de Ajustamento de Conduta 
com a ... LTDA visando à compensação dos danos ambientais causados (fl. 74).

Contudo, em face da negativa da empresa ... LTDA. referente à 
celebração do Termo de Ajustamento de Conduta proposto, a primeira indagação 
formulada a este Centro de Apoio é sobre “a possibilidade de ajuizamento de 
Ação Civil Pública, com o objetivo exclusivo de obter a compensação dos danos 
causados em razão do derramamento de produtos químicos”. A Promotoria de 
Justiça solicitante questiona ainda se os documentos contidos no Inquérito Civil 
MPPR-... seriam suficientes para embasar a referida Ação Civil Pública e, em 
sendo negativa a resposta, indaga o que seria necessário para tanto.

É o relato.

Primeiramente, relevante lembrar que a Constituição da República, em 
seu artigo 225, § 3º, estatui que “as condutas e atividades consideradas lesivas 
ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas a sanções 
penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos 
causados”.

 Conforme já relatado, na esfera de responsabilização administrativa 
de atribuição do Instituto Ambiental do Paraná houve a aplicação de multa em 
face da empresa autuada. Embora fosse possível que o órgão público ambiental 
tivesse tratado da reparação do dano ambiental no âmbito do mesmo processo 
administrativo, não houve a celebração de termo de compromisso.

No âmbito da responsabilidade criminal, a conduta da empresa autuada 
encontra adequação ao tipo penal previsto no artigo 54, caput, da Lei de Crimes 
Ambientais (Lei Federal 9.605/98), que assim prevê:

Art. 54. Causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem 
ou possam resultar em danos à saúde humana, ou que provoquem a 
mortandade de animais ou a destruição significativa da flora: Pena - 
reclusão, de um a quatro anos, e multa.

§ 1º Se o crime é culposo:

Pena - detenção, de seis meses a um ano, e multa.
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Remanesce ainda a responsabilidade cível para a reparação integral dos 
danos ambientais, a qual é o objeto de investigação nos presentes autos, assim 
como

o dever de buscar a cessação do ilícito ambiental, que, aparentemente, 
já ocorreu na época do evento danoso.

Importante lembrar que o evento em testilha configurou degradação 
da qualidade ambiental e poluição, consoante prevê o artigo 3º da Lei Federal 
6.938/81, que instituiu a Política Nacional do Meio Ambiente:

Art 3º - Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por:

I - meio ambiente, o 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;

II - degradação da qualidade ambiental, a alteração adversa das 
características do meio ambiente;

III - poluição, a degradação da qualidade ambiental resultante de 
atividades que direta ou indiretamente:

a) prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da população;

b) criem condições adversas às atividades sociais e econômicas;

c) afetem desfavoravelmente a biota;

d) afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente;

e) lancem matérias ou energia em desacordo com os padrões ambientais 
estabelecidos;

IV - poluidor, a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, 
responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de 
degradação ambiental;

Nesse contexto, considerando que os danos ambientais decorrentes do 
vazamento de produtos tóxicos em curso hídrico ocorreram no ano de 2008, 
ou seja, há quase dez anos, em nosso sentir as medidas de recuperação do 
ambiente degradado restaram prejudicadas. No entanto, é imperiosa a busca 
pela reparação integral dos danos ambientais a partir da cobrança das obrigações 
de indenização e compensação pelos prejuízos ambientais e socioambientais 
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causados pela empresa ... LTDA. Afinal, em que pese a restauração natural 
seja o modo prioritário e usual de ressarcimento ao meio ambiente violado, 
a compensação ambiental e a indenização pecuniária são medidas que, em 
regra, devem acompanhá-la. Nesse particular, merece destaque o acórdão 
sob a relatoria da Ministra Eliana Calmon, que reconheceu a possibilidade de 
indenização mesmo na hipótese de recuperação ambiental:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO 
CPC NÃO CARACTERIZADA – DANO AMBIENTAL – RESPONSABILIDADE 
OBJETIVA – AUSÊNCIA DE NEXO – REEXAME DE PROVAS: SÚMULA 7/
STJ – ARTS. 4º, VII E 14 DA LEI 6.938/81 –RECUPERAÇÃO NATURAL DA 
NATUREZA – AUSÊNCIA DE INDENIZAÇÃO – DISPOSITIVOS APONTADOS 
COMO VIOLADOS INSUFICIENTES PARA AMPARAR A PRETENSÃO DA 
RECORRENTE. 1.

Não ocorre ofensa ao art. 535, II, do CPC, se o Tribunal de origem decide, 
fundamentadamente, as questões essenciais ao julgamento da lide. 2. É 
inadmissível o recurso especial se a análise da pretensão da recorrente 
demanda o reexame de provas. 3. A interpretação dos dispositivos legais 
apontados como violados pela recorrente não se apresenta suficiente para 
amparar a pretensão deduzida pela recorrente, no tocante a ausência de 
condenação pecuniária quando ocorre a recuperação natural do meio 
ambiente. 4. nos termos do § 1º, art. 14 da lei 6.938 de 1991, é o poluidor 
obrigado, independentemente de culpa, a indenizar ou reparar os danos 
causados ao meio ambiente. 5. Recurso especial parcialmente conhecido 
e, nessa parte, não provido.256  

Destaque-se, ainda, que o pedido de compensação ambiental não 
exclui a exigibilidade do pagamento de indenização por danos morais coletivos, 
nos termos do que dispõe o artigo 13 da Lei Federal 7.347/85. Colacionamos a 
esse respeito, de modo exemplificativo, o seguinte julgado do Superior Tribunal 
de Justiça, que afirma não se tratar de bis in idem a exigência de indenização e 
compensação por dano moral coletivo:

256 Recurso Especial nº 1045746/RS (2008/0072264-0), 2ª Turma do STJ, Rel. Eliana Calmon. j. 
23.06.2009, unânime, DJe 04.08.2009.
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DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. CUMULAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES 
DE RECOMPOSIÇÃO DO MEIO AMBIENTE E DE COMPENSAÇÃO POR 
DANO MORAL COLETIVO. Na hipótese de ação civil pública proposta 
em razão de dano ambiental, é possível que a sentença condenatória 
imponha ao responsável, cumulativamente, as obrigações de recompor 
o meio ambiente degradado e de pagar quantia em dinheiro a título 
de compensação por dano moral coletivo. Isso porque vigora em nosso 
sistema jurídico o princípio da reparação integral do dano ambiental, 
que, ao determinar a responsabilização do agente por todos os efeitos 
decorrentes da conduta lesiva, permite a cumulação de obrigações 
de fazer, de não fazer e de indenizar. Ademais, deve-se destacar que, 
embora o art. 3º da Lei 7.347/1985 disponha que “a ação civil poderá 
ter por objeto a condenação em dinheiro ou o cumprimento de obrigação 
de fazer ou não fazer”, é certo que a conjunção “ou” – contida na citada 
norma, bem como nos arts. 4º, VII, e 14, § 1º, da Lei 6.938/1981 – opera 
com valor aditivo, não introduzindo, portanto, alternativa excludente. 
Em primeiro lugar, porque vedar a cumulação desses remédios limitaria, 
de forma indesejada, a Ação Civil Pública – importante instrumento de 
persecução da responsabilidade civil de danos causados ao meio ambiente 
–, inviabilizando, por exemplo, condenações em danos morais coletivos. 
Em segundo lugar, porque incumbe ao juiz, diante das normas de Direito 
Ambiental – recheadas que são de conteúdo ético intergeracional atrelado 
às presentes e futuras gerações –, levar em conta o comando do art. 5º 
da LINDB, segundo o qual, ao se aplicar a lei, deve-se atender “aos fins 
sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum”, cujo corolário 
é a constatação de que, em caso de dúvida ou outra anomalia técnico-
redacional, a norma ambiental demanda interpretação e integração de 
acordo com o princípio hermenêutico in dubio pro natura, haja vista que 
toda a legislação de amparo dos sujeitos vulneráveis e dos interesses 
difusos e coletivos há sempre de ser compreendida da maneira que 
lhes seja mais proveitosa e melhor possa viabilizar, na perspectiva dos 
resultados práticos, a prestação jurisdicional e a ratio essendi da norma. 
Por fim, a interpretação sistemática das normas e princípios ambientais 
leva à conclusão de que, se o bem ambiental lesado for imediata e 
completamente restaurado, isto é, restabelecido à condição original, não 
há falar, como regra, em indenização. Contudo, a possibilidade técnica, 
no futuro, de restauração in natura nem sempre se mostra suficiente 
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para reverter ou recompor integralmente, no âmbito da responsabilidade 
civil, as várias dimensões do dano ambiental causado; por isso não 
exaure os deveres associados aos princípios do poluidor-pagador e da 
reparação integral do dano. Cumpre ressaltar que o dano ambiental é 
multifacetário (ética, temporal, ecológica e patrimonialmente falando, 
sensível ainda à diversidade do vasto universo de vítimas, que vão do 
indivíduo isolado à coletividade, às gerações futuras e aos processos 
ecológicos em si mesmos considerados). Em suma, equivoca-se, jurídica 
e metodologicamente, quem confunde prioridade da recuperação in 
natura do bem degradado com impossibilidade de cumulação simultânea 
dos deveres de repristinação natural (obrigação de fazer), compensação 
ambiental e indenização em dinheiro (obrigação de dar), e abstenção de 
uso e nova lesão (obrigação de não fazer).257 (grifos nossos)

Desse modo, especialmente diante da negativa da empresa poluidora 
em celebrar Termo de Ajustamento de Conduta, recomenda-se o ajuizamento 
de Ação Civil Pública nos termos da Lei Federal 7.347/85, com o intuito de buscar 
a reparação integral dos danos ambientais a partir da compensação indireta dos 
danos decorrentes do derramamento de produtos químicos, mas também a 
indenização pelos prejuízos gerados, cumulado com pedido de indenização de 
danos morais coletivos decorrente do fato danoso.

Sob o ponto de vista processual, entende-se preferível buscar a uma 
condenação “genérica” da empresa requerida em sede de ação civil pública 
para indenizar e compensar os danos ambientais causados, conduzindo-se 
a quantificação destes para a fase de liquidação da sentença, nos termos dos 
artigos 509 e seguintes do Código de Processo Civil.  

A indenização e a compensação pelos danos ambientais causados 
precisam ser realizadas de modo a maximizar suas abrangências, aproximando 
sua valoração de modo mais estreito possível da degradação causada, com base 
inclusive na análise das notas fiscais ou no registro de carga movimentada no 
local, o proveito econômico obtido a partir do exercício da atividade econômica 
e a função pedagógica da reparação. De fato, destacamos que a cumulatividade 
das obrigações de reparar contribui de modo relevante no sistema de prevenção 

257 REsp 1.328.753-MG, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 28/5/2013 (Informativo nº 0526). 
Grifo ausente no original.
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dos danos, “na medida em que a justa, correta e eficiente responsabilização dos 
seus agressores faz funcionar, também, o mecanismo de inibição das condutas 
lesivas ao meio ambiente”258.

Nessa toada, destacamos que os produtos derramados no rio ...259, 
listados na fl. ... do Inquérito Civil encaminhado a este Centro de Apoio, possuem 
componentes nocivos tanto ao ambiente natural como à saúde humana. 
Conforme se depreende da análise das Fichas de Informação de Segurança 
de produtos semelhantes260, os componentes derramados no rio provocam 
toxidade à vida aquática com efeitos duradouros, bem como a contaminação do 
solo e danos ao sistema nervoso e respiratório dos animais.

No tocante à destinação de eventuais valores decorrentes de indenização 
e compensação dos danos ambientais, no âmbito cível, o artigo 13 da Lei Federal 
7.347/85 define a destinação das condenações em dinheiro decorrentes das 
ações civis públicas ambientais a Fundos Nacionais ou Estaduais, sem prejuízo 
dos Fundos Municipais, que possuam a finalidade de custear a reconstituição de 
bens lesados261, sem prejuízo da viabilidade legal de destinação dessas verbas ao 
custeio de projetos ambientais e socioambientais.

É a consulta.

Curitiba, 26 de outubro de 2017.

258 GAIO, Alexandre. A PRESUNÇÃO DO DEVER DE CUMULAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES DE RECONSTITUI-
ÇÃO DO BEM LESADO E DE INDENIZAÇÃO OU COMPENSAÇÃO ECOLÓGICA NO DANO AMBIENTAL, p. 6.

259 Poliol, Politien, aripo1234, Tamol, Resina AM 313 BB, Talco industrial, Azul híbrido pantone, 
Endurecedor para verniz bicompomel, Massa/Mascilla, Lazumix poliester, Cloreto de Metileno, Dis-
pensão cormax, Desinfetante, Sabão líquido e Limpador multi uso.

260 As Fichas de Informação de Segurança que foram analisadas nessa consulta podem ser con-
sultadas nos seguintes endereços: Cloreto de Metileno: http://www.interbrasilsa.com/wp-con-
tent/uploads/2014/02/Cloreto-de-Metileno-FISPQ-Interbrasil.pdf); Lazzumix Poliéster  https://
www.sherwin-auto.com.br/media/k2/attachments/178_-Lazzumix_Poliester_Branco.pdf;ht-
tp://201.57.253.136/qualidade/FISPQs/FISPQs/P/pasta%20cormax%20VI%20cinza%20a95190173.
pdf; Cormax http://www.dow.com/webapps/msds/ShowPDF.aspx?id=090003e88070a72e; Tamol 
http://www.interbrasilsa.com/wp-content/uploads/2014/02/Poliol-3010-FISPQ-Interbrasil.pdf; Tal-
co Industrial http://www.quimidrol.com.br/media/blfa_files/Talco_Industrial_3.pdf.

261 Podem servir de exemplo o Fundo de Defesa de Direitos Difusos, instituído pelo Decreto n° 
1.306/94; o Fundo para Reconstituição de Bens Lesados, criado pelo Decreto n° 92.302/86; e o 
Fundo Estadual do Meio Ambiente do Paraná, instituído pela Lei Estadual n° 12.945/2000.
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16. CONSULTA Nº 24/2017 
Plantação de pinus eliottis para fins econômicos. Supressão clandestina de 
vegetação secundária em estágio médio de regeneração do bioma Mata 
Atlântica em zona rural. Aplicação dos artigos 5º e 14 da Lei Federal 11.428/2006. 
Impossibilidade de supressão ou corte de vegetação.

EMENTA: EXAME DE INQUÉRITO CIVIL. PROMOÇÃO DE 
ARQUIVAMENTO. RECOMPOSIÇÃO NATURAL DA ÁREA 
DEGRADADA. PLANTAÇÃO DE PINUS ELIOTTIS PARA FINS 
ECONÔMICOS. SUPRESSÃO CLANDESTINA DE VEGETAÇÃO 
SECUNDÁRIA EM   ESTÁGIO MÉDIO DE REGENERAÇÃO DO BIOMA 
MATA ATLÂNTICA EM ZONA RURAL. APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 
5º E 14 DA LEI FEDERAL 11.428/2006. IMPOSSIBILIDADE DE 
SUPRESSÃO OU CORTE DE VEGETAÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO 
DE HIPÓTESE DE UTILIDADE PÚBLICA OU INTERESSE SOCIAL. 
NÃO CESSAÇÃO DO ILÍCITO. UTILIZAÇÃO ECONÔMICA DA ÁREA 
DEGRADADA PARA SILVICULTURA. NECESSIDADE DE REPARAÇÃO 
INTEGRAL DOS DANOS AMBIENTAIS. RECONSTITUIÇÃO 
DO BEM AMBIENTAL LESADO COM ESPÉCIES FLORESTAIS 
NATIVAS. CUMULAÇÃO COM MEDIDAS DE INDENIZAÇÃO E/
OU COMPENSAÇÃO AMBIENTAL.  MANIFESTAÇÃO PELA NÃO 
HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO PROPOSTO.

Vieram os presentes autos de Inquérito Civil a este Centro de Apoio 
em razão de análise e manifestação quanto ao requerimento de promoção de 
arquivamento ...ª Promotoria de Justiça do Foro Regional de ....

O referido Inquérito sob nº MPPR–... foi instaurado com o objetivo de 
investigar o corte de vegetação nativa, com exploração de 180 m3 de lenha nativa.

Como se infere do exame dos autos de Inquérito Civil, na data ..., houve a 
lavratura do auto de infração ambiental nº...pelo  Instituto Ambiental  do Paraná  
em face  do  Sr.., em razão do corte de vegetação nativa em estágio médio em área 
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correspondente a 2,28 hectares, com exploração de 180 metros de lenha  de se 
determinou o embargo da continuidade do corte de vegetação (fl. ...).

O infrator declarou que a área foi desmatada para a plantação de espécie 
exótica denominada pinus e o benefício de uma casa (fl. ...).

Durante a tramitação do Inquérito Civil, houve a expedição de ofícios 
ao Batalhão da Polícia Ambiental, ao Instituto Ambiental  do Paraná, solicitando 
informações atualizadas sobre a infração ambiental e   os danos ambientais 
narrados, e ao Cartório Distribuidor para verificar a  existência de processos, em 
especial Termo Circunstanciado originado do BO nº ....

Em resposta, o Instituto Ambiental do Paraná asseverou que não foi 
formalizado com o autuado Termo de Restauração e a área foi reflorestada 
com Pinus eliottis, espécie exótica plantada para fins  econômicos. Ainda, que o 
processo administrativo já receber Relatório Conclusivo de  Infração Ambiental, e 
a multa estava sendo quitada de forma parcelada (fl. ...).

Posteriormente, em resposta ao ofício nº ... da Promotoria  de Justiça, 
o Instituto Ambiental do Paraná informou que a  multa administrativa aplicada 
havia sido paga pelo infrator e que “não foi firmado Termo de Compromisso, pois 
trata-se de infração meramente administrativa, supressão  de vegetação sem 
licenciamento ambiental” (fl. ...).

Por sua vez, o Batalhão de Polícia Ambiental – Força Verde, instado pelo 
Ministério Público para a realização de vistoria atualizada  no imóvel em comento 
e a verificação do seu estado (se houve a regeneração natural, recuperação com 
plantio de nativas ou se o local vem sendo utilizado para moradia ou explorado 
economicamente), lavrou o Boletim de Ocorrência nº ... no qual relata, em 
síntese que:

“(…) no local (coordenada geográfica ...J ... UTM  indicado pelo Sr. ...foi 
constatado duas áreas separadas por uma estrada rural,  sendo que de um 
lado havia vegetação  nativa  em  regeneração, esta devido  ao adensamento 
dos vegetais, presença de sub-bosque e porte (alturas inferiores a 10 metros 
e diâmetros a altura do peito em torno de 10 cm,  referente as árvores) 
da vegetação considerando-se como vegetação nativa estágio secundário 
de regeneração do bioma mata atlântica, esta qu estava   conservada, 
caracterizando portanto que possibilitou-se a regeneração natural. Do 
outro lado da estrada havia um plantio homogênio de pinus, este em  altura  
semelhante as árvores nativas do  entorno. Não havia evidências claras de 
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realização de manejo florestal visando exploração econômica, isto pela 
falta de desbaste, poda e limpeza de sub-bosque neste plantio florestal. 
Esta equipe  buscou o local exato referenciado pela coordenada geográfica 
constante nos  documentos de 2007, sendo que deslocamos cerca de 50 
metros do local então já relatado. Então no ponto ...UTM foi constatado 
a presença de uma residência em alvenaria de 35 metros quadrados, e ao 
fundo uma área de  0,3 hectares com vegetação rasteira, composta por 
gramíneas de até 01 metro de altura, não lenhosas.”

Registra-se que, no âmbito do aludido Inquérito Civil, determinou-se 
por meio do Despacho nº ... a notificação do requerido para comparecimento na 
Promotoria de Justiça para manifestação sobre eventual interesse na celebração 
de Termo de Ajustamento de Conduta, entretanto, não  se realizou a audiência 
para a oitiva do Sr. ..., conforme consta na certidão de fl. 90.

Na sequência, o Promotor de Justiça que atualmente preside o referido 
Inquérito Civil, promoveu o arquivamento deste sob os fundamentos de que, 
constatado que o local do dano vem se recompondo naturalmente, encontrando-
se conservada a vegetação, estando em estado secundário de regeneração, 
desnecessária a tomada de outras providências  no presente feito.

É o breve relato. Passa-se às ponderações.

Primeiramente, relevante lembrar que a Constituição da República, em 
seu artigo 225, § 3º, estatui que “as condutas e atividades consideradas lesivas 
ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções 
penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos 
causados”.

Conforme já relatado, na esfera de responsabilização administrativa de 
atribuição do Instituto Ambiental do Paraná houve a aplicação de multa, a qual 
foi quitada pelo autuado. Embora fosse possível que o órgão público ambiental 
tivesse tratado da reparação do dano ambiental no âmbito  do mesmo processo 
administrativo, não houve a celebração de termo de compromisso para a 
recomposição da área degradada.

No âmbito da responsabilidade criminal, a conduta do requerido 
encontra adequação ao tipo penal previsto no artigo 38-A da Lei de Crimes 
Ambientais (Lei Federal 9.605/98), que assim prevê:
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Art. 38-A. Destruir ou danificar vegetação primária ou secundária, em 
estágio avançado ou médio de regeneração, do Bioma Mata Atlântica, ou 
utilizá-la com infringência das normas de proteção:
Pena - detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos, ou multa, ou ambas as penas 
cumulativamente.

A nosso aviso, considerando que a Lei Federal 11.428/2006, que dispõe 
sobre a utilização e proteção da vegetação nativa do bioma Mata  Atlântica,  
estabelece  em seu artigo 5º, que “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”, e tendo em vista 
que o infrator  continua  utilizando  área  de  remanescente  de  vegetação do 
bioma Mata Atlântica com infringência das normas das proteção, uma vez que 
mantém indevida prática de atividade  econômica na mesma área desmatada 
clandestinamente, entende-se que se trata de crime ambiental permanente, ou 
seja que se protrai no tempo, o que afasta a incidência da prescrição.

Remanesce portanto, a responsabilidade cível para a reparação integral 
dos danos ambientais, a qual é o objeto de investigação nos presentes autos, assim 
como o dever de buscar a cessação do ilícito ambiental, que, conforme já visto, 
claramente persiste no imóvel de  responsabilidade do autuado. Nesse contexto, 
a nosso aviso, a promoção de   arquivamento foi prematura considerando a 
necessidade de aplicação dos princípios do poluidor pagador e da reparação 
integral dos danos ambientais.

Desde já, deve-se ressaltar que a informação prestada pelo Instituto 
Ambiental do Paraná de que “não foi firmado Termo de Compromisso, pois 
trata-se de infração meramente administrativa, supressão de vegetação sem 
licenciamento ambiental” (fl. ...) contraria frontalmente o nosso ordenamento 
jurídico e permite a perpetuação de graves danos ambientais sem qualquer 
reparação ou, ainda pior, sem a cessação da infração.

Veja-se que se trata de supressão de vegetação secundária em estágio 
médio de regeneração do bioma Mata Atlântica sem qualquer autorização 
emitida pelo órgão público ambiental competente  (clandestino), o que por si só 
já evidencia a sua ilegalidade.

Independentemente disso, apenas a título de argumentação, sequer 
poderia  haver autorização  para  corte  ou  supressão  da vegetação do bioma 
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Mata Atlântica existente no local, eis que se trata de vegetação secundária em 
estágio médio  de  regeneração  situada  na  área rural, em relação  a qual se 
aplica o disposto nos artigos 14 e 23 da Lei Federal 11.428/2006, que prevê a 
excepcionalidade de autorização para as hipóteses de utilidade pública e interesse 
social, que por óbvio não se encontram presentes no caso em tela.

Não é demais lembrar que o bioma Mata Atlântica é considerado 
como patrimônio nacional pelo artigo 225, § 4º, da Constituição  da República, 
e que a sua utilização apenas pode ocorrer de acordo com a lei  e  de modo a 
não comprometer a integridade dos atributos que justificam a sua proteção. De 
outro lado, em virtude do histórico de destruição da Mata Atlântica, esse bioma 
se encontra atualmente reduzido a aproximadamente   sete por cento de sua 
cobertura original no Brasil, o que torna patente que  não  somente centenas  e 
milhares de espécies da flora e fauna desse bioma se  encontram em risco de 
extinção,  mas  o  próprio  bioma, como um todo,  lamentavelmente corre o risco 
de deixar de existir.

Assente-se ainda que a preservação da biodiversidade da Mata Atlântica 
exerce inúmeras funções das quais dependem a maior parcela  da população 
brasileira, podendo-se citar exemplificativamente: a) o fornecimento de água 
potável oriunda dos mananciais; b) controle da  estabilidade do solo, evitando 
o assoreamento dos rios, enchentes e o  deslizamento de encostas e morros, o 
que poupa vidas e diversos outros  prejuízos ambientais, econômicos e sociais; c) 
controle térmico, de  precipitações  pluviométricas  mais  extremas,  de  elevação  
do nível do mar e de outros eventos catastróficos; d) controle da desertificação; e) 
nas cidades, ajuda a diminuir o desconforto do calor, traz melhoria na qualidade 
do ar, a redução na velocidade dos ventos e na poluição sonora, o auxílio na 
retenção  e escoamento de águas pluviais e uma melhoria na estética urbana; f) 
aspecto paisagístico e o bem-estar físico e psíquico; g) turismo, etc.262.

262 Não obstante essa situação desesperadora, o bioma Mata Atlântica apresenta alto índice de 
biodiversidade da flora e da fauna e múltiplas e indispensáveis funções ambientais, das quais de-
pendem pelo menos cento e trinta milhões de brasileiros.A Ministra do Meio Ambiente, Izabella 
Mônica Vieira Teixeira, afirmou, sobre a Mata Atlânticabrasileira, que: “(...) as projeções são de que 
possua cerca de 20.000 espécies de plantas, ou seja, entre 33% e36% das existentes no País. Em 
relação à fauna os levantamentos indicam que a Mata Atlântica abriga 849 espécies de aves, 370 
espécies de anfíbios, 200 espécies de répteis, 270 de mamíferos e cerca de 350 espécies de peixes. 
Por outro lado, a Mata Atlântica abriga também o maior número de espécies ameaçadas: são 185 
espécies de vertebrados ameaçados (69,8 % do total de espécies ameaçadas no Brasil), dos quais 
118 aves, 16 anfíbios, 38 mamíferos e 13 répteis. Das 472 espécies da flora brasileira que cons-
tam da Lista Oficial de Espécies ameaçadas de Extinção, 276 espécies (mais de 50%) são da Mata 
Atlântica (…)”. (CAMPANILI, Maura; SCHAFFER, Wigold Bertoldo (Org.). Mata Atlântica: patrimônio 
nacional dos brasileiros. Brasília: MMA, 2010.p.10.).
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Na medida em que se encontra demonstrada a supressão clandestina de 
vegetação secundária em estágio médio de regeneração, apresenta-se evidente a 
ocorrência de danos ambientais.

A partir desses pressupostos, o princípio do poluidor pagador obriga o 
poluidor a arcar com o prejuízo causado ao meio ambiente  da forma mais ampla 
possível263, tendo sua previsão no artigo 4º, VII, da Lei  Federal 6.938/81, que 
instituiu a Política Nacional do Meio Ambiente:

“Art 4º - A Política Nacional do Meio Ambiente visará:
(…) VII - à imposição, ao poluidor e ao predador, da obrigação de recuperar 
e/ou indenizar os danos causados e, ao usuário, da contribuição pela 
utilização de recursos ambientais com fins econômicos.”

O princípio da reparação integral do dano ambiental impõe ao causador 
do prejuízo o dever de reparar o dano integralmente, conforme expressa o já 
mencionado § 3º, do artigo 225, da Constituição da República. Desta forma, a 
Carta Magna estabelece aos infratores o dever de reparar os danos causados, o 
que significa um  “mandado expresso de reparação integral do dano ambiental” 
para toda a coletividade e, especialmente ao Poder Público.

Nessa toada, não se deve olvidar o disposto no artigo 129, III, da 
Constituição da República, e no artigo 14, § 1º da Lei Federal 6.938/81, que atribui 
expressamente ao Ministério Público o dever de zelar e  exigir a reparação integral 
dos danos ambientais, utilizando-se de termos de ajustamento de conduta e ações 
civis públicas da forma mais adequada e  eficiente para esta reparação.

Deve-se destacar, ainda, que a noção de reparação integral do dano 
ambiental não se confunde somente com a indispensável reconstituição do bem 
lesado e o restabelecimento do “status quo ante” ambiental, além da evidente 
cessação das atividades lesivas, havendo uma  presunção da necessidade de 
cumulação dessa reconstituição com o dever     de indenização/compensação 
do dano ambiental, mesmo porque, esse possui  uma complexidade decorrente, 
dentre outros fatores, da afetação de todos os seres direta ou indiretamente 
afetados (flora, fauna, solo, ar, etc.) e do tempo necessário para a completa 
recuperação do bem. Este entendimento, aliás, é  amplamente acolhido pelo 
Superior Tribunal de Justiça.

263  SIRVINSKAS, Luís Paulo. Manual de Direito Ambiental. 11 ed. São Paulo: Saraiva, 2013.
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ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO 
EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE, SEM AUTORIZAÇÃO DA 
AUTORIDADE AMBIENTAL.DANOS CAUSADOS À BIOTA. INTERPRETAÇÃO 
DOS ARTS. 4º, VII, E 14, § 1º, DA LEI   6.938/1981 E DO ART. 3º DA LEI 
7.347/85. PRINCÍPIOS DA REPARAÇÃO INTEGRAL, DO POLUIDOR-
PAGADOR E DO USUÁRIO-PAGADOR. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE 
OBRIGAÇÃO DE FAZER   (REPARAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA) E DE PAGAR 
QUANTIA CERTA (INDENIZAÇÃO). REDUCTION AD PRISTINUM STATUM. 
DANO AMBIENTAL INTERMEDIÁRIO, RESIDUAL E MORAL COLETIVO. ART. 
5º DA LEI DE INTRODUÇÃO AO CÓDIGO  CIVIL. INTERPRETAÇÃO IN DUBIO 
PRO NATURA DA NORMA AMBIENTAL.3

(...)

Em face do exposto, sugerimos a não homologação do arquivamento e 
apontamos a necessidade de demonstração de resolução dos seguintes aspectos 
no âmbito de tramitação do referido Inquérito Civil:

a) atuação por meio extrajudicial ou judicial para a cessação do ilícito e 
para a busca da reparação dos danos ambientais promovidos;

b) adoção de medidas iniciais e/ou encaminhamentos necessários 
para viabilizar a responsabilização de representantes do Instituto Ambiental 
do Paraná no âmbito criminal e da (im)probidade administrativa, em razão da 
prestação da informação de que “não foi firmado Termo de Compromisso, pois 
trata-se de infração meramente administrativa, supressão  de vegetação sem 
licenciamento ambiental” (fl. ...);

c) demonstrar a promoção de encaminhamento, ao menos preliminar, 
para a apuração da prática, em tese, do crime ambiental previsto no artigo 38-A 
da Lei Federal 9.605/98 pelo responsável do imóvel em testilha;

É a consulta.

Curitiba, 04 de setembro de 2017.
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17. CONSULTA Nº 40/2017 
Desvio clandestino de curso d’água. Intervenções indevidas em Áreas de 
Preservação Permanente – APP (Lei Federal 12.651/2012) e em Áreas Úmidas. 
(Resolução Conjunta IBAMA/IAP/SEMA nº 05/2008). Responsabilidade objetiva 
e solidária do poder público e dos proprietários dos imóveis pela reparação dos 
danos ambientais.

EMENTA: DESVIO CLANDESTINO DE CURSO D’ÁGUA. 
INTERVENÇÕES INDEVIDAS EM ÁREAS DE PRESERVAÇÃO 
PERMANENTE (LEI FEDERAL 12.651/2012) E EM ÁREAS 
ÚMIDAS. (RESOLUÇÃO CONJUNTA IBAMA/IAP/SEMA Nº 
05/2008). RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DO 
PODER PÚBLICO E DOS PROPRIETÁRIOS DOS IMÓVEIS PELA 
REPARAÇÃO DOS DANOS AMBIENTAIS. POSSIBILIDADE.  
INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 3º, INCISO IV, E ARTIGO 14, §1º, DA 
LEI FEDERAL 6.938/81. OBRIGAÇÃO DE REPARAR. NATUREZA 
PROPTER REM. MODALIDADE DE REPARAÇÃO. RESTITUIÇÃO 
AO STATUS QUO ANTE. RESSALVA EXCEPCIONAL ÀS HIPÓTESES 
DE DEMONSTRAÇÃO TÉCNICA CABAL DE IRREVERSIBILIDADE 
OU DA MAIOR POTENCIALIDADE LESIVA DAS DEMOLIÇÕES AO 
MEIO AMBIENTE.

A ...ª Promotoria de Justiça da comarca de ... solicita realização de 
vistoria caso necessário, ou somente elaboração de Informação Técnica a ser 
elaborada pela Equipe Técnica deste Centro de apoio Operacional para instruir 
os autos do Inquérito Civil..., o qual investiga desvio de um curso d’água pelo 
município de ....

Após a realização da vistoria no local, a equipe técnica do CAOPMAHU 
emitiu o Relatório de Vistoria nº .., cuja cópia foi encaminhada à Assessoria 
Jurídica para que fossem abordadas as questões de cunho eminentemente 
jurídico.
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Neste particular, a Promotoria indaga o seguinte:

“- existem resistências construídas após o Município promover o desvio, 
no local onde passava esse curso d’água e, até mesmo residências construídas 
antes do desvio, tendo o particular canalizado: a esse ponto o particular também 
deve figurar no polo passivo de eventual demanda ou firmar TAC?

- demolir residências a meu ver seria por demais desproporcional à 
eventual reparação de danos; pode ser estabelecida uma forma de compensação 
considerando-se especialmente que em determinados períodos esse curso 
d’água estava seco? Ainda, a extensão do trecho atingido, o volume de água 
que apresenta, a não alteração de seu destino final não influindo no regime do 
Ribeirão ..., esse de maior proporção?”

É o relato. Passa-se à consulta.

Antes de responder os questionamentos, cumpre destacar algumas 
conclusões trazidas pelo Relatório de Vistoria nº ...

Em primeiro lugar, o Relatório confirma que “houve inúmeras 
modificações em relação ao curso d’água denominado Água do ...: a) a construção 
de açudes; b) abertura de arruamento; c) urbanização em Área de Preservação 
Permanente; d) dois emissários de lançamento de águas pluviais, localizados um 
em sua cabeceira e outro ao longo de seu leito; e) desvio e canalização de suas 
águas para o ribeirão das ... e f) supressão de Área de Preservação Permanente” 
(f. 7), sem o licenciamento adequado dos órgãos ambientais (Instituto Ambiental 
do Paraná, SUDERSHA e Instituto Ambiental do Paraná), ou, mais precisamente, 
extrapolando-se autorização ambiental concedida pelo Instituto Ambiental do 
Paraná ao Município de ... para construção de galerias pluviais (Protocolo ...).

O Relatório igualmente atestou que:

“são múltiplos os danos ambientais e socioambientais promovidos. 
Dentre eles, pode-se citar, de modo não exauriente: a) a supressão da Área 
de Preservação Permanente e a mudança no regime hídrico do curso d›água 
denominado..., o qual não mais apresenta a área de APP como vazante, neste 
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caso específico, e não possibilitando que em ocasiões de maior pluviometria, 
as águas possam sair do leito natural e escoar através da vazante composta por 
essa APP, promovendo cheias em maiores áreas adjacentes ao curso d’água a 
montante de sua canalização; b) perda da biodiversidade; c) afetação negativa da 
estabilidade dos solos adjacentes; d) a possível piora da qualidade dos recursos 
hídricos do local; e) impactos adversos à fauna e à flora e de seu fluxo gênico.

“Em termos de supressão de vegetação, a partir de análise de fotos e 
imagens antigas e visita ao local, pode-se afirmar que as obras de canalização, 
e que possibilitaram o aterramento e construção de moradias, causaram danos 
ambientais adicionais ao impedirem a regeneração de plantas típicas de Áreas 
Úmidas, as quais se manifestariam naturalmente no terreno, assim como, as 
que se desenvolvem em área úmida próxima à canalização do curso d’água, com 
predominância da Taboa, Typha domigensis (fotografia).” (f. ...)

Embora a autorização ambiental para construção de galerias pluviais 
(Protocolo ...) tenha sido conferida ao Município, infere-se do contexto 
explicitado que as intervenções no curso d’água denominado... foram realizadas 
de maneira clandestina em várias etapas e não só pelo município, mas também 
por proprietários dos imóveis.

Neste particular, indaga a Promotoria de Justiça: “existem resistências 
construídas após o Município promover o desvio, no local onde passava esse 
curso d’água e, até mesmo residências construídas antes do desvio, tendo o 
particular canalizado: a esse ponto o particular também deve figurar no polo 
passivo de eventual demanda ou firmar TAC?”

Em nosso sentir, a cronologia e a identificação precisa de todos que 
concorreram para os danos ao córrego, e de que forma participaram, é tarefa 
que depende de aprofundamento de apuração probatória pela Promotoria de 
Justiça.

Não obstante, é importante ressaltar que, sendo a responsabilidade 
civil ambiental de natureza objetiva, não cabe, para fins de responsabilização 
de natureza cível e pleito de reparação dos danos ambientais, perscrutar sobre 
eventual culpa do particular. Deste modo, em nosso entendimento, devem 
figurar no polo passivo de Ação Civil e/ou Termo de Ajustamento de Conduta 
todos aqueles que concorreram para os danos ambientais supracitados, inclusive 
os proprietários dos imóveis.
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Não é demais lembrar que a Lei de Política Nacional do Meio Ambiente 
(Lei Federal 6.938/81) estabeleceu, em seu art. 14, § 1º, que a responsabilidade 
civil pelos danos causados ao meio ambiente é objetiva, de modo que, para sua 
configuração, é suficiente a comprovação da ação lesiva, da existência do dano 
e do nexo de causalidade.

Art. 14. Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, 
estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à 
preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela 
degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:

§ 1º Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, 
é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a 
indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, 
afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados 
terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, 
por danos causados ao meio ambiente.

 A mesma Lei Federal também estabeleceu a obrigação quanto à 
reparação dos danos ao poluidor indireto, conforme observamos pela leitura 
do art. 3º, inc. IV, que define como “poluidor, a pessoa física ou jurídica, de 
direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade 
causadora de degradação ambiental”.

A Jurisprudência dos Tribunais Superiores ratifica este posicionamento. 
Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. QUEIMADA. MULTA ADMINISTRATIVA. 
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART. 14, § 1º, DA LEI N. 6.398/1981. 
DANO AO MEIO AMBIENTE. NEXO CAUSAL. VERIFICAÇÃO. REEXAME DE 
PROVA. SÚMULA N. 7/STJ. 1. A responsabilidade é objetiva; dispensa-
se portanto a comprovação de culpa, entretanto há de se constatar o 
nexo causal entre a ação ou omissão e o dano causado, para configurar a 
responsabilidade. 2. A Corte de origem, com espeque no contexto fático 
dos autos, afastou a multa administrativa. Incidência da Súmula 7/STJ. 
Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 165.201/MT, Rel. Ministro 
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HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/06/2012, DJe 
22/06/2012)

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL - VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC 
NÃO CARACTERIZADA - DANO AMBIENTAL - RESPONSABILIDADE 
CIVIL OBJETIVA - RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA - REPOSIÇÃO 
NATURAL: OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO - CABIMENTO. 1. Não 
ocorre ofensa ao art. 535, II, do CPC, se o Tribunal de origem decide, 
fundamentadamente, as questões essenciais ao julgamento da lide. 2. 
Tratando-se de direito difuso, a reparação civil ambiental assume grande 
amplitude, com profundas implicações na espécie de responsabilidade do 
degradador que é objetiva, fundada no simples risco ou no simples fato 
da atividade danosa, independentemente da culpa do agente causador 
do dano. 3. A condenação do poluidor em obrigação de fazer, com o 
intuito de recuperar a área degradada pode não ser suficiente para eximi-
lo de também pagar uma indenização, se não for suficiente a reposição 
natural para compor o dano ambiental. 4. Sem descartar a possibilidade 
de haver concomitantemente na recomposição do dano ambiental a 
imposição de uma obrigação de fazer e também a complementação 
com uma obrigação de pagar uma indenização, descarta-se a tese de 
que a reposição natural exige sempre e sempre uma complementação. 
5. As instâncias ordinárias pautaram-se no laudo pericial que considerou 
suficiente a reposição mediante o reflorestamento, obrigação de fazer. 
6. Recurso especial improvido. (REsp 1165281/MG, Rel. Ministra ELIANA 
CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/05/2010, DJe 17/05/2010)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO 
E AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA  VISANDO À DEMARCAÇÃO E 
AVERBAÇÃO DA ÁREA DE RESERVA LEGAL EM IMÓVEL RURAL. A 
RESPONSABILIDADE PELO DANO AMBIENTAL É OBJETIVA E SOLIDÁRIA, E O 
FATO DE TER HAVIDO O DESMATAMENTO, MESMO QUE POR ANTERIORES 
PROPRIETÁRIOS, NÃO ESCUSA A OBRIGAÇÃO DE  INSTITUIÇÃO  DA 
RESERVA LEGAL. SÚMULA 83/STJ. REVISÃO DAS PREMISSAS DO ACÓRDÃO 
QUANTO À TESE DE ILEGALIDADE NO DESMATE DA ÁREA DEGRADADA. 
SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. 
Cuida-se na origem de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público 
visando à demarcação e averbação da área de reserva legal em imóvel 
de propriedade da parte ora recorrente. 2. A responsabilidade pelo dano 
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ambiental é objetiva e solidária, e o fato de ter havido o desmatamento, 
mesmo que por anteriores proprietários, não escusa a obrigação de 
instituição da reserva. Súmula 83/STJ. 3. Mostra-se inviável, em sede 
de Recurso Especial, revisar aspectos quanto à ausência de ilegalidade 
no desmate da vegetação, bem como alterar as conclusões do aresto 
recorrido, por demandar a incursão no acervo fático-probatório dos 
autos. Súmula 7/STJ. 4. Agravo Regimental dos particulares a que se nega 
provimento. (AgRg no REsp 1223499/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES 
MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 26/06/2017)

Ademais, deve-se observar que a obrigação decorrente de eventuais 
prejuízos ou interferências negativas ao meio ambiente são propter rem, 
possuindo caráter acessório à propriedade em que ocorreu a poluição ou 
degradação. E, por isso, tal responsabilidade seguirá a propriedade, mesmo 
após transmitidas a terceiros.

Veja-se o entendimento dos Tribunais nesse sentido:

CONSTITUCIONAL. DANO AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. 
PROPTER REM. IMPRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO REPARATÓRIA 
DE DANO AMBIENTAL. REPOSIÇÃO FLORESTAL. PREQUESTIONAMENTO. 
INEXISTÊNCIA. SÚMULAS 211/STJ E 282/STF. NECESSIDADE DE COTEJO 
ANALÍTICO. ANÁLISE DE LEI LOCAL. SÚMULA 280/STF. INEXISTÊNCIA DE 
OFENSA AO ART. 535 DO CPC. ÓBICE DAS SÚMULAS 284/STF e 182/STJ. 
IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. 
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. Trata-
se, na origem, de Mandado de Segurança impetrado pela ora recorrente 
para esquivar-se de reparar dano ambiental advindo de obrigação 
propter rem. Aduz prescrição para retirar a averbação da obrigação 
ambiental do registro de imóveis antes de proceder ao reflorestamento. 
O recurso visa à anulação do acórdão a quo, alegando a necessidade de 
enfrentamento de questão que não teria sido julgada. 2. Corretamente, 
o Tribunal de origem afirma que a jurisprudência do STJ primeiro 
reconhece a imprescritibilidade da pretensão reparatória de dano ao 
meio ambiente, e, segundo, atribui, sob o influxo da teoria do risco 
integral, natureza objetiva, solidária e propter rem à responsabilidade 
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civil ambiental, considerando irrelevante, portanto, qualquer indagação 
acerca de caso fortuito ou força maior, assim como sobre a boa ou a má-
fé do titular atual do bem imóvel ou móvel em que recaiu a degradação. 
3. Afasta-se a ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil. O Superior 
Tribunal de Justiça entende ser inviável o conhecimento do Recurso 
Especial quando os artigos tidos por violados não foram apreciados 
pelo Tribunal a quo, a despeito da oposição de Embargos de Declaração, 
haja vista a ausência do requisito do prequestionamento. Incide, 
na espécie, a Súmula 211/STJ. 4. O inconformismo, manifestado em 
recurso carente de fundamentos relevantes que demonstrem como o 
v. acórdão recorrido teria ofendido o dispositivo alegadamente violado 
e que nada acrescente à compreensão e ao desate da quaestio iuris, 
não atende aos pressupostos de regularidade formal dos recursos de 
natureza excepcional. Assim, é inviável o conhecimento do Recurso 
Especial nesse ponto, ante o óbice das Súmulas 284/STF e 182/STJ. 5. 
Analisar a existência de fato extintivo do direito do recorrido, bem como 
do pagamento das parcelas pleiteadas, implica, na hipótese dos autos e 
considerando as circunstâncias que lhe são peculiares, o revolvimento 
do  conteúdo fático-probatório da lide, o que é vedado nesta estreita 
via, ante a incidência da Súmula 7 do STJ. 6. Recurso Especial não 
conhecido. (REsp 1644195/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, 
SEGUNDA TURMA, julgado em 27/04/2017, DJe 08/05/2017)

ADMINISTRATIVO. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. RESERVA 
EXTRATIVISTA. DANO AMBIENTAL. MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS. 
FLORAM. ICMBIO. RÉU PARTICULAR. RESPONSABILIDADE. RECUPERAÇÃO 
AMBIENTAL. MANGUEZAIS. DEMOLIÇÃO. MORADIA. 1. O Instituto 
Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBIO, Autarquia 
Federal dotada de personalidade jurídica de direito público, vinculada 
ao Ministério do Meio Ambiente, foi criado pela Lei nº 11.516/07, 
para gerir as unidades de conservação federais, o que era até então 
uma atribuição do IBAMA. Assim, encontrando-se o terreno no qual se 
localiza o imóvel em Área de Proteção Ambiental, a competência para 
o exercício da administração e fiscalização é do ICMBIO. Precedentes. 
2. Mantém-se sentença que condenou o Município de Florianópolis 
e a Fundação Municipal à retirada de construções erigidas em área 
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de preservação, com a realocação das pessoas que residem no local, 
sob pena de fixação de multa diária em caso de descumprimento, 
condenando os réus particulares a se retirar do imóvel sob litígio, 
juntamente com sua família e seus bens, em razão aos danos causados 
ao meio ambiente (manguezais). 3. A responsabilidade civil por danos 
ao meio ambiente é de natureza objetiva e encontra respaldo no art. 
225, § 3º, da Constituição Federal, no art. 14, § 1º, da Lei n.º 6.938/81, 
no art. 7º da Lei n.º 7.661/88, no art. 2º, § 1º, do Código Florestal, e 
nos princípios do poluidor-pagador, da prevenção e precaução (STJ, 
2ª Seção, REsp 1114398/PR, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, julgado em 
08/02/2012, DJe 16/02/2012). 4. Constatado que a área em que se 
encontram as edificações especificadas pelo Ministério Público Federal 
é qualificada como de Reserva Extrativista Marinha, não há como 
deixar de aplicar as disposições normativas pertinentes. 5. Verificada 
a ocorrência do dano ambiental e sendo constatada a possibilidade de 
recuperação da área degradada, pertinente se apresenta a ordem de 
demolição das edificações. 6. O fato dos requeridos terem adquirido as 
propriedades já edificadas em nada altera o contexto jurídico, uma vez 
que a responsabilidade civil pela reparação dos danos ambientais adere 
à propriedade, como obrigação propter rem, sendo possível cobrar 
também do atual proprietário condutas derivadas de danos provocados 
por proprietários antigos. 7. Viável a redução da multa diária aplicada 
em face dos particulares. (TRF4 5016387-62.2015.404.7200, TERCEIRA 
TURMA, Relatora VÂNIA HACK DE ALMEIDA, juntado aos autos em 
24/08/2017)

Sendo assim, ainda que tenha havido transferência dos imóveis, e 
independentemente de quando houve a canalização do corpo hídrico – antes 
ou depois da transferência - o adquirente e/ou proprietário é responsável pela 
reparação do dano ambiental, sem prejuízo de eventual ação regressiva contra 
o antigo proprietário e indenizatória frente ao órgão licenciador e autorizador 
das construções das casas. Neste particular, reforça-se o que já constou no 
Relatório de Vistoria, “que a delimitação como Zona Residencial ... pela Lei de 
Uso e Ocupação do Solo Municipal (Lei Complementar n° ….) não se sobrepõe 
ou autoriza o descumprimento de qualquer outra restrição ou legislação 
ambiental. Ademais a própria lei de zoneamento municipal prevê a necessidade 
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de manutenção de faixas de drenagem, independente da zona em que se localiza 
o corpo hídrico, nos termos do artigo 23264.”

Em relação ao segundo questionamento, referente à reparação do dano 
ao meio ambiente pela intervenção em área protegida, não se deve olvidar o 
disposto no artigo 129, III, da Constituição da República, e no artigo 14, § 1º 
da Lei Federal 6.938/81, que atribui expressamente ao Ministério Público o 
dever de zelar e exigir a reparação integral dos danos ambientais, utilizando-
se de termos de ajustamento de conduta e ações civis públicas da forma 
mais adequada e eficiente para esta reparação. A Constituição da República 
estabelece aos infratores o dever de reparar os danos causados, o que significa 
um “mandado expresso de reparação integral do dano ambiental” para toda 
a coletividade e, especialmente ao Poder Público. Ainda, os artigos 4.º, VII, e 
14, § 1.º, da Lei Federal 6.938/81 determinam ao degradador a obrigação de 
restaurar e/ou indenizar os prejuízos ambientais. Conforme ensinamentos de 
Morato Leite265  “a opção do legislador indica que, em primeiro plano, deve se 
tentar a restauração do bem ambiental e, quando inviável esta, partir-se para a 
indenização por sucedâneo ou compensação”.

É sabido que o princípio da reparação integral abrange as modalidades da 
restauração natural, da compensação ecológica e da indenização. Na restauração 
natural se promovem as medidas iniciais para a reconstituição do bem lesado e 
o restabelecimento do “status quo ante” ambiental, além da evidente cessação 
das atividades lesivas. Sem dúvida, a forma prioritária de reparação integral é 
sempre a reparação natural via recuperação ou recomposição do bem ambiental.

264 Art. 23.º. Para os efeitos de proteção necessária dos recursos hídricos do Município ficam de-
finidas as faixas de drenagem dos cursos d’água, de forma a garantir o perfeito escoamento das 
águas pluviais das bacias hidrográficas e preservação de áreas verdes. §1º - Todos os cursos de água 
ou fundos de vale abrangidos pelo território municipal terão uma faixa arborizada de, no mínimo, 
50m (cinqüenta metros), ao redor das nascentes e 30m (trinta metros) para cada lado das margens, 
consideradas como área de preservação, portanto, não edificáveis. Nos cursos d’água canalizados 
abertos dever-se-á prever uma faixa não edificável de, no mínimo, 15 (quinze) metros para cada 
lado das paredes do canal. Nos cursos d’água canalizados cobertos dever-se-á prever uma faixa de 
manutenção não edificável de, no mínimo, 10 (dez) metros para cada lado das paredes da canali-
zação. Art. 24.º. A Prefeitura Municipal, a seu critério, poderá condicionar a permissão de obras de 
ampliação nos lotes existentes às margens já comprometidas dos cursos d’água, à feitura de obras 
de recuperação nos mesmos.

265 LEITE, José R. M.; AYALA, Patryck de A. Dano Ambiental: do individual ao coletivo extrapatri-
monial: Teoria e Prática. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014.
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Não se olvida que, subsidiariamente pode-se cogitar a utilização 
de compensação e indenização nos casos em que a restauração natural se 
apresenta tecnicamente inviável ou quando “a desproporção entre os custos 
da restauração natural e o benefício a ser obtido é equiparada às hipóteses 
de danos irreversíveis”.266 Sabe-se ainda que a compensação ecológica ocorre 
por meio da substituição do bem ambiental lesado por um bem equivalente, 
com o intuito de assegurar a conservação de funções ecológicas semelhantes, 
tornando possível que um dano possa ser reparado por meio da recuperação 
de um bem diverso. Já a indenização consiste na conversão do dano em valores 
monetários, reparando o dano de forma indireta.267

No caso em tela, é importante frisar que os aspectos levantados pela 
Promotoria de Justiça – o fato de que em determinados períodos o curso 
d’água estava seco, a extensão do trecho atingido, o volume de água que 
apresenta, a não alteração de seu destino final não influindo no regime do 

266 SILVA, Danny Monteiro da. Dano ambiental e sua reparação. Curitiba: Editora Juruá, 2009. p. 198.
Ainda sobre o tema, os nossos Tribunais têm se posicionado frente a situações em que se demonstra 
que a demolição é mais prejudicial ao meio ambiente do que a permanência das edificações. Vejamos: 
PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 
238 DO CPC. NULIDADE DA PERÍCIA. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS N. 7 DESTA CORTE SUPERIOR E 283 DO 
STF, POR ANALOGIA. ALEGADO JULGAMENTO EXTRA PETITA. DESCARACTERIZAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DE 
OBRIGAÇÃO DE FAZER POR OBRIGAÇÃO DE PAGAR EM RAZÃO DE LAUDO TÉCNICO RECONHECER A 
MAIOR POTENCIALIDADE LESIVA AO MEIO AMBIENTE DA MEDIDA DE DEMOLIÇÃO DA OBRA IMPUG-
NADA. DISCRICIONARIEDADE FUNDAMENTADA DO MAGISTRADO. ART. 461, § 1º, 2ª PARTE, DO CPC. 
VIOLAÇÃO DO ART. 43 DA LEI N. 9.636/98. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 283 DO STF, POR ANALOGIA. 
DITA PERDA DE OBJETO. NÃO-CONFIGURAÇÃO. DESPROPORCIONALIDADE NA FIXAÇÃO DE INDENIZA-
ÇÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 284 DO STF, POR ANALOGIA. REGULARIDADE DAS OBRAS LEVADAS 
A CABO, REGULARIZAÇÃO POSTERIOR DE TUDO QUANTO FOI INCORPORADO AO TERRENO E INCON-
VENIÊNCIA DA MEDIDA DEMOLITÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO STF, POR ANALOGIA.(…) 2. 
Trata-se, na origem, de ação civil pública ajuizada em face da ocorrência de dano ambiental provocado 
pela construção de muro de pedra para fins de contenção. A sentença reconheceu que a demolição 
da obra seria mais inconveniente ao meio ambiente do que sua manutenção, convertendo, portanto, 
a obrigação de fazer em obrigação de pagar. O acórdão recorrido manteve este entendimento.(…) 
7. Não há que se falar em perda de objeto pela recomposição espontânea do meio ambiente, com 
suposta ofensa ao art. 267, inc. VI, do CPC, porque permanece de todo o interesse processual em obter 
provimento judicial reconhecendo a ilegalidade da conduta do recorrente com as consequências (inde-
nizatórias, inclusive) que daí advêm. (…) 10. No que se refere à inconveniência de medida demolitória 
para a situação em exame, incide a Súmula n. 284 do STF (por analogia novamente), pois o pedido 
de demolição foi corretamente substituído pelo magistrado de primeiro grau, com confirmação pela 
instância recursal ordinária, por obrigação de pagar perdas e danos. 11. Recurso especial parcialmente 
conhecido e, nesta parte, não provido. (STJ - RECURSO ESPECIAL : REsp 1042337 RJ 2008/0063506-3 
SEGUNDA TURMA Julg 14 de Setembro de 2010 Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES).

267 GAIO, Alexandre. A presunção do dever de cumulação das obrigações de reconstituição do bem 
lesado e de indenização ou compensação ecológica no dano ambiental. Grupo Nacional de Mem-
bros do Ministério Público. Publicado em: 17/04/2014. Disponível em: <http://www.gnmp.com.br/
publicacao/231/a-presuncao-do-dever-de-cumulacao-das-obrigacoes-de-reconstituicao-do-bem-le-
sado-e-de-indenizacao-ou-compensacao-ecologica-no-dano-ambiental> Acesso em 12 jan 2017
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Ribeirão ... – não seriam suficientes, em nosso entender, ao menos de pronto, 
para justificar a manutenção das residências em detrimento da proteção das 
Áreas de Preservação Permanente e para endossar a adoção da modalidade 
compensatória e indenizatória para a reparação dos danos em substituição à 
restituição integral do bem ambiental.

Com efeito, por força da Constituição do Estado do Paraná (artigo 
207, §1º, XIII e XIX) e da Lei Federal 12.651/2012, as Áreas de Preservação 
Permanente consistem em espaços territoriais legalmente protegidos, de modo 
que a sua danificação implica em restauração do espaço.

É importante lembrar ainda que o caso em tela não se encaixa nas 
hipóteses excepcionalíssimas de possibilidade de intervenção nas Áreas de 
Preservação Permanente previstas no artigo 8º da Lei Federal nº 12.651/2012 – 
interesse social, utilidade pública e baixo impacto ambiental.

Com efeito, a nosso aviso, somente se poderia anuir com a compensação 
e/ou indenização dos danos em Áreas de Preservação Permanente se houvesse, 
em sede perícia judicial, a demonstração de maneira expressa que a recuperação 
é tecnicamente inviável ou que a desproporção entre os custos da restauração 
natural e o benefício a ser obtido é equiparada às hipóteses de danos irreversíveis.

Além disso, é importante notar que a intenção de manutenção das 
residências deve igualmente ser sopesada em face dos riscos de ocupação no 
local em virtude da instabilidade e umidade do solo em virtude da presença de 
Áreas Úmidas no entorno, as quais estão sob proteção equivalente às Áreas de 
Preservação Permanente, por força da Resolução Conjunta IBAMA/IAP/SEMA nº 
05/2008.

Encaminha-se, em anexo, Consultas já emitidas pelo Centro de Apoio de 
Proteção ao Meio Ambiente e de Habitação e Urbanismo sobre a proteção Áreas 
de Preservação Permanente e sobre as Áreas Úmidas.

É a consulta.

Curitiba, 3 de outubro de 2017.
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18. CONSULTA Nº 47/2017 
SICAR. Responsabilidade do declarante pelas informações prestadas. 
Necessidade de análise pelo Instituto Ambiental do Paraná anteriormente à 
sua publicização. Reserva Legal e Área de Preservação Permanente. Lei Federal 
12.651/2012. Lei Estadual 18.295/2014. Impossibilidade de desaverbação ou 
revisão de Termos de Compromisso Ato Jurídico Perfeito.

EMENTA: SISTEMA DE CADASTRO AMBIENTAL RURAL. 
RESPONSABILIDADE DO DECLARANTE PELAS INFORMAÇÕES 
PRESTADAS. NECESSIDADE DE ANÁLISE PELO INSTITUTO 
AMBIENTAL DO PARANÁ ANTERIORMENTE À SUA PUBLICIZAÇÃO. 
RESERVA LEGAL E ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. PRAZO 
PARA INSCRIÇÃO NO SICAR. NECESSIDADE DE AVERBAÇÃO 
NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. OBRIGAÇÃO ALTERNATIVA. 
INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 18, § 4º DA LEI FEDERAL 12.651/2012. 
AVERBAÇÃO EM CARÁTER PUBLICITÁRIO. GARANTIA DE DIREITOS 
DE TERCEIROS. CONCENTRAÇÃO DOS ATOS DA MATRÍCULA DO 
IMÓVEL. COMPENSAÇÃO DA RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO 
NA MATRÍCULA DE TODAS AS PROPRIEDADES ENVOLVIDAS. 
APLICAÇÃO DO ARTIGO 34 DA LEI ESTADUAL 18.295/2014. 
IMPOSSIBILIDADE DE DESAVERBAÇÃO OU REVISÃO DE 
TERMOS DE COMPROMISSO DE PROTEÇÃO, MANUTENÇÃO 
E RECUPERAÇÃO DE RESERVA LEGAL. ATO JURÍDICO 
PERFEITO. DIREITO AMBIENTAL ADQUIRIDO. APLICAÇÃO DO 
PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. INCUMBÊNCIA DO ÓRGÃO 
PÚBLICO AMBIENTAL PARA QUALQUER DECISÃO RELATIVA À 
LOCALIZAÇÃO DA RESERVA LEGAL. COMANDO EXPRESSO DO 
ARTIGO 14, § 1º, DA LEI FEDERAL 12.651/2012.

A ... do Ministério Público do Estado do Paraná encaminhou a este 
Centro de Apoio o ofício nº .., solicitando pronunciamento e sugestões sobre 
a temática do SICAR (Sistema do Cadastro Ambiental Rural) e do tratamento 
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da Reserva Legal no âmbito dos serviços registrais de imóveis, com base em 
questionamentos encaminhados pelo 3º Ofício de Registro de Imóveis de ... à 
Corregedoria-Geral de Justiça do Paraná.

É o relato. Passa-se à consulta, com pronunciamento sobre os 
questionamentos formulados pela Escrevente do aludido Ofício de Registro de 
Imóveis.

1) as averbações relativas ao CAR e demais implicações, pelas novas normas 
têm caráter declaratório, responsabilizando unicamente o declarante pelos 
conteúdos apresentados para averbação, ou o cartório deve realizar o controle 
sobre os dados apresentados? 2) O cartório deve analisar questões ambientais 
e fazer interpretações legais, para o controle do conteúdo a ser verbalizado, ou 
somente exigir as documentações pessoais de estilo, salientando no bojo da 
averbação sua condição de declaratoriedade e responsabilidade exclusiva do 
declarante?

O Cadastro Ambiental Rural (CAR) foi instituído pela Lei Federal 
12.651/2012 como o “registro público eletrônico de âmbito nacional, obrigatório 
para todos os imóveis rurais, com a finalidade de integrar as informações 
ambientais das propriedades e posses rurais, compondo base de dados para 
controle, monitoramento, planejamento ambiental e econômico e combate 
ao desmatamento” (artigo 29). Esse registro do imóvel rural e das suas Áreas 
de Preservação Permanente e de Reserva Legal no SICAR deve ser realizado no 
órgão público ambiental competente (artigo 18 da Lei Federal 12.651/2012).

Conforme o teor da própria cartilha disponibilizada pelo Serviço 
Florestal Brasileiro, órgão vinculado à estrutura do Ministério do Meio Ambiente, 
“as informações declaradas são de inteira responsabilidade do proprietário ou 
do possuidor do imóvel rural”268. De fato, o Cadastro Ambiental Rural possui 
natureza meramente declaratória e permanente e as informações prestadas são 
de responsabilidade do declarante. Veja-se o que dispõe o artigo 6º do Decreto 
Federal 7.830/2012:

268 Disponível em:<http://www.florestal.gov.br/o-que-e-o-car/61-car/167-perguntas-frequentes-
-car#car10>. Acesso em 17.11.2017.
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Art.6º A inscrição no CAR, obrigatória para todas as propriedades e posses 
rurais, tem natureza declaratória e permanente, e conterá informações 
sobre o imóvel rural, conforme o disposto no art. 21.

§1ºAs informações são de responsabilidade do declarante, que incorrerá 
em sanções penais e administrativas, sem prejuízo de outras previstas na 
legislação, quando total ou parcialmente falsas, enganosas ou omissas.

Importante perceber que apenas a inscrição do imóvel rural no 
Cadastro Ambiental Rural é considerada efetivada enquanto não houver 
análise e manifestação do órgão público ambiental competente em relação 
às informações prestadas pelo declarante (artigo 7o, § 2o do Decreto Federal 
7.830/2012).

A nosso aviso, embora o Cartório de Registro de Imóveis não necessite 
analisar questões ambientais e fazer interpretações legais sobre as informações 
declaradas pelo proprietário rural no Sistema do Cadastro Ambiental Rural, 
tão somente após a confirmação pelo órgão público ambiental competente 
acerca da veracidade e correção das declarações prestadas pelo proprietário ou 
possuidor de imóvel rural no âmbito do Cadastro Ambiental Rural é que o Oficial 
de Registro de Imóveis pode publicizar as informações no registro imobiliário.

A esse respeito, Marcelo Augusto Santana Melo explica que:

para que as informações contidas na matrícula do imóvel tenham eficácia 
esperada pela publicidade erga omnes, é de toda conveniência que 
a descrição da reserva florestal legal ingresse no Registro de Imóveis 
somente quando a mesma for validada ou confirmada pela autoridade 
ambiente respectiva. Não se pode admitir a publicidade de informações 
precárias e provisórias, o que abalaria o sistema registrário em razão da 
não observância do princípio da segurança jurídica269.

Nessa mesma linha de raciocínio, a Corregedoria Geral do Tribunal de 
Justiça do Estado de São Paulo, decidiu que a averbação da Reserva Legal no 

269 MELO, Marcelo Augusto Santana. Meio ambiente e o Registro de Imóveis. Coordenadores. 
Marcelo Augusto Santana de Melo, Francisco de Asis Palácios Criado e Sérgio Jacomino. São Paulo. 
Ed. Saraiva: 2010.
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sistema registral imobiliário “só pode ocorrer após o cadastro no SICAR-SP e 
aprovação dos órgãos de meio ambiente”270.

Assim, o registro imobiliário da Reserva Legal no Estado do Paraná 
somente poderá ser concretizado depois de concluída a verificação pelo 
Instituto Ambiental do Paraná das informações prestadas, a partir de documento 
específico gerado pelo SICAR – Módulo de análise.

3) A averbação de Reserva Legal, agora facultativa de acordo com a lei 
ambiental deverá ser realizada com caráter publicitário a fim de garantir 
direitos de terceiros, de acordo com o que preconiza o art. 54 da Lei 13.097?

Primeiramente, a resposta a esse questionamento tem como 
pressuposto a inexistência de averbação de Reserva Legal no Cartório de 
Registro de Imóveis firmado em Termo de Compromisso ou Termo Ajustamento 
de Conduta – TAC sob a égide da Lei Federal 4.771/1965, na medida em que 
este se consubstancia em ato jurídico perfeito, conforme melhor abordado em 
questionamento seguinte.

Importante observar que o Projeto de Lei que resultou na edição da Lei 
Federal 12.651/2012 pretendia a revogação do item 22 do inciso II do art. 167 da 
Lei Federal 6.015/73, que prevê a possibilidade de exigir averbação da Reserva 
Legal em Cartório de Registro de Imóveis. No entanto, a pretensa revogação foi 
vetada pela Presidenta da República com base nos seguintes fundamentos:

O artigo introduz a revogação de um dispositivo pertencente ao próprio 
diploma legal no qual está contido, violando os princípios de boa técnica 
legislativa e dificultando a compreensão exata do seu alcance. Ademais, 
ao propor a revogação do item 22 do inciso II do art. 167 da Lei n. 6.015, 
de 31 de dezembro de 1973, dispensa a averbação da Reserva Legal sem 
que haja ainda um sistema substituto que permita ao poder público 

270 PROCESSO Nº 2013/100877 – SÃO PAULO – CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE 
SÃO PAULO DECISÃO: Parecer (441/2015-E), São Paulo, 02 de dezembro de 2015 (a) JOSÉ CARLOS 
GONÇALVES XAVIER DE AQUINO Corregedor Geral da Justiça. Disponível em:<https://pt.linkedin.
com/pulse/cgjsp-decis%C3%A3o-parecer-4412015-e-provimento-cgj-n%C2%BA-da-costa-filho>. 
Acesso em 20.11.2017.
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controlar o cumprimento das obrigações legais referentes ao tema, ao 
contrário do que ocorre no próprio art. 18, § 4°, da Lei n. 12.651271.

Dessa forma, a nosso sentir, não há facultatividade na averbação da 
Reserva Legal. Veja-se que o artigo 18, § 4º, da Lei Federal 12.651/2012 assim 
dispõe:

§ 4o O registro da Reserva Legal no CAR desobriga a averbação no 
Cartório de Registro de Imóveis, sendo que, no período entre a data da 
publicação desta Lei e o registro no CAR, o proprietário ou possuidor rural 
que desejar fazer a averbação terá direito à gratuidade deste ato.

A interpretação deste dispositivo legal é clara para definir que, enquanto 
não houver a inscrição do imóvel rural no Sistema Nacional de Cadastro 
Ambiental Rural, subsiste a obrigatoriedade da averbação de área de Reserva 
Legal no Cartório de Registro de Imóveis.

Por isso, ainda que o prazo para inscrição do Cadastro Ambiental Rural 
tenha sido prorrogado272, os proprietários dos imóveis rurais deverão proceder 
com a averbação imobiliária ou registro da Reserva Legal, tendo em vista que a 
extensão do prazo não tem o condão de isentá-los no cumprimento de obrigação 
jurídica.

É no mesmo sentido o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. RESERVA 
LEGAL NÃO AVERBADA. EXCLUSÃO PARA FINS DE CÔMPUTO DA 
PRODUTIVIDADE DO IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO 

271 Mensagem de veto nº 484/2012. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_
ato2011-2014/2012/Msg/VEP-484.htm

272  Com efeito, a Medida Provisória 707/2015, posteriormente convertida na Lei Federal 
13.295/2016 prorrogou o prazo para a inscrição no Cadastro Ambiental Rural para a data de 31 de 
dezembro de 2017, conforme redação do art. 29, § 3º da Lei Federal 12.651/2012, cujo conteúdo se 
transcreve a seguir: “§ 3o A inscrição no CAR será obrigatória para todas as propriedades e posses 
rurais, devendo ser requerida até 31 de dezembro de 2017, prorrogável por mais 1 (um) ano por 
ato do Chefe do Poder Executivo.”



410
V. 7: RESÍDUOS SÓLIDOS E FLORA

STJ E STF. 1. O aresto impugnado está em dissonância com a pacífica 
jurisprudência do STF e do STJ, no sentido de que não se pode excluir 
a Área de Reserva Legal que não esteja devidamente individualizada 
na respectiva averbação, para fins de cômputo da produtividade do 
imóvel rural. Precedente: AgRg nos EREsp 1.376.203/GO, Rel. Ministro 
Og Fernandes, Primeira Seção, DJe 5/11/2014. 2. Não basta a averbação 
genérica. “Não se encontrando individualizada na averbação, a reserva 
florestal não poderá ser excluída da área total do imóvel desapropriando 
para efeito de cálculo da produtividade” (MS 24.924/DF, Relator para o 
acórdão Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, j. 24/2/2011, Dje-211). 3. 
A Lei 12.651/12, que revogou a Lei 4.771/65, não suprimiu a obrigação 
de averbação da Área de Reserva Legal no Registro de Imóveis, mas 
apenas possibilitou que o registro seja realizado, alternativamente, no 
Cadastro Ambiental Rural – CAR. 4. Recurso Especial provido273.(grifos 
nossos)

Na mesma linha já decidiu a Corregedoria-Geral de Justiça do Tribunal 
de Justiça de Rondônia no Provimento nº 011/2013-CG (doc. 8), tendo assim 
resolvido:

Art. 1º - A área de reserva legal na propriedade rural, definida pelo art. 
3º, inciso III da Lei n 12.651/12, deverá ser obrigatoriamente averbada no 
registro de imóveis e obedecerá às disposições da Lei Federal nº 6.015/73.

Art. 2º - A averbação deverá ser anotada à margem da inscrição de 
matrícula do imóvel rural no registro de imóveis competente, sendo 
vedada a alteração de sua destinação, nos casos de transmissão, a 
qualquer título, ou de desmembramento, com as exceções previstas na 
Lei.

Parágrafo Único– O Serviço do Registro de Imóveis exigirão Termo de 
Responsabilidade de Averbação e Preservação de Reserva Legal colhido 
pelo órgão ambiental competente com a indicação da área destinada e 
requisitos da Lei n. 12.651/12.

273  Superior Tribunal de Justiça – REsp 1.426.830/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUN-
DA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 29/11/2016.
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 Dessa forma, em que pese haja a prorrogação do prazo de inscrição 
no Cadastro Ambiental Rural – CAR, ainda subsiste a obrigação de demarcação, 
averbação e restauração da Reserva Legal, porque esta é ônus inerente ao 
exercício da propriedade, razão pela qual se reitera que a faculdade que é 
dada ao proprietário trata da possibilidade da averbação ocorrer no âmbito 
do Cartório de Registro de Imóveis ou então do Sistema Nacional do Cadastro 
Ambiental Rural – SICAR.

Isso exposto, resguardadas as cautelas ora expostas, inclusive nos 
questionamentos anteriores, entendemos que a averbação da Reserva Legal no 
sistema registral imobiliário deve ocorrer em caráter publicitário, inclusive para 
garantir direitos de terceiros, especialmente diante da concentração dos atos da 
matrícula do imóvel operada pelo artigo 54 da Lei Federal 13.097/2015.

Importante lembrar que a Jurisprudência é pacífica quanto ao caráter 
de obrigação propter rem da demarcação, averbação e restauração da Reserva 
Legal, conforme se exemplifica no seguinte acórdão do Superior Tribunal de 
Justiça:

PROCESSO CIVIL. AMBIENTAL. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE 
JURISPRUDÊNCIA. CORTE DE ORIGEM. REGIMENTO INTERNO. NORMA 
LOCAL. DESCABIMENTO. IMÓVEL RURAL. REGISTRO DE ESCRITURA DE 
COMPRA E VENDA. EXIGÊNCIA. OFICIAL DO CARTÓRIO DE IMÓVEIS. 
AVERBAÇÃO DA ÁREA DE RESERVA LEGAL. SUPERVENIÊNCIA DA LEI N. 
12.651/12. PERSISTÊNCIA DO DEVER DE AVERBAR. EXCEÇÃO. PRÉVIO 
REGISTRO NO CADASTRO AMBIENTAL RURAL.

1. Reconhecido o descabimento da instauração do incidente de 
uniformização de jurisprudência a partir da análise das normas do 
Regimento Interno da Corte local, o exame da matéria pelo STJ atrai o 
óbice da Súmula 280/STF.

2. Ademais, está pacificado nesta Corte Superior o entendimento de que 
a instauração do incidente de uniformização de jurisprudência é medida 
compreendida no juízo de conveniência e oportunidade do órgão julgador, 
a partir das especificidades do caso concreto, daí por que não pode ser 
revisado no âmbito do recurso especial.

3. A existência da área de reserva legal no âmbito das propriedades rurais 
caracteriza-se como uma limitação administrativa necessária à tutela 
do meio ambiente para as presentes e futuras gerações e em harmonia 
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com a função social da propriedade, o que legitima haver restrições aos 
direitos individuais em benefício dos interesses de toda a coletividade.

4. De acordo com a jurisprudência do STJ, a obrigação de demarcar, 
averbar e restaurar a área de reserva legal constitui-se uma obrigação 
propter rem, que se transfere automaticamente ao adquirente ou ao 
possuidor do imóvel rural. Esse dever jurídico independe da existência de 
floresta ou outras formas de vegetação nativa na gleba, cumprindo-lhes, 
caso necessário, a adoção das providências essenciais à restauração ou à 
recuperação das mesmas, a fim de readequar-se aos limites percentuais 
previstos na lei de regência.

5. Cumpre ao oficial do cartório de imóveis exigir a averbação da área 
de reserva legal quando do registro da escritura de compra e venda do 
imóvel rural, por se tratar de conduta em sintonia com todo o sistema 
de proteção ao meio ambiente. A peculiaridade é que, com a novel 
legislação, a averbação será dispensada caso a reserva legal já esteja 
registrada no Cadastro Ambiental Rural – CAR, consoante dispõe o art. 
18, § 4º, da Lei n. 12.651/12.

6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa parte, não provido274.
(grifos nossos)

 

4) Que parâmetro devemos utilizar para a cobrança de emolumentos dessas 
averbações?

A nosso aviso, esse questionamento refoge à área de conhecimento e 
atribuições deste Centro de Apoio.

5) A Lei Estadual 18.295/2014 no parágrafo do artigo 34 obriga a averbação 
das compensações realizadas no CAR. Essas averbações devem ser realizadas 
em todas as matrículas?

Sim, o artigo 34, § único, da Lei Estadual 18.295/2014, determina 
expressamente que a “compensação, através de todas as formas de cessão de 
Reserva Legal, deverá ter sua constituição averbada na matrícula de todas as 

274 Superior Tribunal de Justiça – REsp 1.276.114/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA 
TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 11/10/2016.
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propriedades envolvidas”. E não poderia ser diferente, já que a ausência das 
averbações em todas as matrículas envolvidas com a compensação da Reserva 
Legal possibilitaria a ocorrência de fraudes, descumprimento das obrigações 
de relevante interesse ambiental, prejuízo a direitos e interesses de terceiros e 
descontrole no âmbito da governança ambiental.

6) E quando existe averbação de Reserva Legal ou Termo de compromisso, 
baseados na legislação anterior e a área estão regulares de acordo com a 
legislação atual, o proprietário deve requerer diretamente ao cartório a baixa 
da averbação anterior, conforme art. 33 do Decreto Estadual 2711/2015, sem 
necessidade de autorização prévia do IAP? 7) Se o proprietário necessitar 
ainda promover alguma regularização e requerer a alteração do termo de 
compromisso junto ao órgão ambiental, o protocolo do pedido, de acordo 
com art. 30 do mesmo decreto, é suficiente para o cancelamento da averbação 
anterior?

Em nosso sentir, a resposta é claramente negativa. O caput do artigo 
18 da Lei Federal 12.651/2012 apenas faz referência à obrigação de inscrição 
da área de Reserva Legal no sistema do CAR, e portanto não promove qualquer 
alusão à baixa ou cancelamento de averbação de Termos de Compromisso.

Para os imóveis em que já houvera a averbação da Reserva Legal 
nas respectivas matrículas de imóvel, a Lei Federal 12.651/2012 não previu 
a possibilidade de desaverbação dos termos de compromisso, limitando-se 
a dispensar a apresentação dos documentos correspondentes ao Cadastro 
Ambiental Rural275. O artigo 18, caput, e § 4º, da Lei Federal 12.651/2012, 
igualmente não preveem a possibilidade da desaverbação dos termos de 
compromisso, o que corrobora que o artigo 33 do Decreto Estadual 2.711/2015 
não somente ultrapassou o limite de regulamentação da competência legislativa 
concorrente do Estado da Federação, mas também legislou de modo a permitir 
diminuição da proteção ambiental.

275  “Art. 30. Nos casos em que a Reserva Legal já tenha sido averbada na matrícula do imóvel e 
em que essa averbação identifique o perímetro e a localização da reserva, o proprietário não será 
obrigado a fornecer ao órgão ambiental as informações relativas à Reserva Legal previstas no inciso 
III do § 1o do art. 29. Parágrafo único. Para que o proprietário se desobrigue nos termos do caput, 
deverá apresentar ao órgão ambiental competente a certidão de registro de imóveis onde conste a 
averbação da Reserva Legal ou termo de compromisso já firmado nos casos de posse”.



414
V. 7: RESÍDUOS SÓLIDOS E FLORA

A pretensa substituição da averbação em cartório do Termo de 
Compromisso de manutenção, recuperação e proteção da Reserva Legal pelo 
registro no CAR implica, em sede de consequências práticas, de modo não 
exauriente:

a) o desrespeito a ato jurídico perfeito e afronta ao disposto no inciso 
XXXVI do artigo 5.º da Constituição da República;

b) a anistia do cumprimento de obrigações ambientais específicas, 
com prazos definidos e previstas em Termo de Compromisso (título executivo 
extrajudicial) de proteção, manutenção e recuperação da vegetação nativa 
em área de Reserva Legal, na medida em que, se aplicado o dispositivo 
legal impugnado, o proprietário rural poderá promover a baixa do Termo de 
Compromisso e indicar área diversa da sua propriedade rural para constar como 
Reserva Legal no sistema do CAR, com possível indicação de área degradada e 
com necessidade de recuperação em novos prazos a serem fixados em sede de 
Programa de Regularização Ambiental - PRA. Esta consequência prática ainda 
implica na indevida consolidação de passivo ambiental existente na área de 
Reserva Legal originalmente indicada no Termo de Compromisso;

c) o descrédito da atuação do órgão público ambiental estadual e do 
próprio Ministério Público do Estado do Paraná, já que foram milhares os Termos 
de Compromisso celebrados por estas instituições com proprietários rurais para 
a proteção, recuperação e manutenção de Reserva Legal, e que simplesmente 
seriam baixados a partir da inscrição do imóvel rural no sistema CAR. Reitera-
se o significativo prejuízo ambiental decorrente da aplicação do dispositivo 
legal impugnado, eis que, a título de exemplo, somente a partir da atuação do 
Instituto Ambiental do Paraná, até a promulgação da Lei Federal 12.651/2012, 
foram celebrados mais de 120.114 (cento e vinte mil e cento e quatorze) 
termos de compromisso de restauração e conservação de Áreas de Preservação 
Permanente e de Reserva Florestal Legal através do SISLEG no Estado do Paraná, 
respectivamente averbados nas matrículas dos imóveis rurais e que totalizam 
1.962.300 (um milhão, novecentos e dois mil e trezentos) de hectares276.

d) o estímulo para o descumprimento de obrigações de relevante 
interesse ambiental, com reflexos negativos no dever constitucional de 

276 Informação constante do ofício IAP/DIREF nº 37, de 26 de setembro de 2016.
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conscientização pública para a preservação do meio ambiente (artigo 225, § 1º, 
VI, da Constituição da República).

Paralelamente a isso, mesmo que fosse lícita a desaverbação dos termos 
de compromisso de proteção, manutenção e recuperação da Reserva Legal (o 
que não é o caso), cabe ao órgão público ambiental qualquer decisão relativa à 
localização desse espaço ambiental protegido em virtude da aplicação expressa 
do comando do artigo 14, § 1º, da Lei Federal 12.651/2012:

§ 1o O órgão estadual integrante do Sisnama ou instituição por ele 
habilitada deverá aprovar a localização da Reserva Legal após a inclusão 
do imóvel no CAR, conforme o art. 29 desta Lei.

De modo ainda mais explícito, entendemos que não é possível a revisão ou 
alteração dos Termos de Compromisso de proteção, manutenção e recuperação 
das Áreas de Preservação Permanente e Reserva Legal, especialmente tendo  
como escopo a busca pela adequação aos novos percentuais exigidos pela 
novel legislação (Lei Federal 12.651/2012), a qual promoveu a diminuição dos 
patamares protetivos do meio ambiente previstos no revogado Código Florestal 
de 1965.

Tal pretensão não é viável, seja porque a Lei Federal 12.651/2012 não 
pode retroagir e se deva aplicar o princípio tempus regit actum, seja porque 
os referidos Termos de Compromisso constituem ato jurídico perfeito e, 
portanto, não podem ser atingidos por determinações legais posteriores, sob 
pena de afrontar a Constituição da República, seja em razão da necessidade 
de se considerar ainda os direitos ambientais adquiridos e os patamares mais 
protetivos do meio ambiente frente a pretensa aplicação aos processos em 
curso de normas ambientais supervenientes de caráter material.

O Superior Tribunal de Justiça já consolidou este entendimento 
conforme se exemplifica por meio do seguinte acórdão publicado no dia 03 de 
março de 2017, decorrente do Agravo Interno no Recurso Especial 1.404.904/
MG e os seus principais precedentes, baseado no voto proferido pelo Ministro 
Herman Benjamin:
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No que diz respeito à alegação de revogação da norma legal que 
estabelecia a obrigação objeto da irresignação recursal, registre-se que, 
em matéria ambiental, a adoção do princípio tempus regit actum impõe 
obediência à lei em vigor quando da ocorrência do fato. (…) A propósito:

AMBIENTAL. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO INEXISTENTE. INSTITUIÇÃO 
DE ÁREA DE RESERVA LEGAL. OBRIGAÇÃO PROPTER REM E EX LEGE. 
SÚMULA 83/STJ. APLICAÇÃO DO ART. 68 DO NOVO CÓDIGO FLORESTAL. 
IMPOSSIBILIDADE. DESRESPEITO AOS PERCENTUAIS EXIGIDOS PARA A 
ÁREA DE RESERVA LEGAL. VERIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/
STJ. DEVER DE AVERBAÇÃO DA RESERVA LEGAL. IMPOSIÇÃO. PROVAS 
SUFICIENTES. DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. CONJUNTO 
PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. PREJUDICADA A ANÁLISE DA DIVERGÊNCIA 
JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. (…) 4. A Segunda 
Turma desta Corte firmou a orientação de inaplicabilidade de norma 
ambiental superveniente de cunho material aos processos em curso, seja 
para proteger o ato jurídico perfeito, os direitos ambientais adquiridos 
e a coisa julgada, seja para evitar a redução do patamar de proteção de 
ecossistemas frágeis sem as necessárias compensações ambientais. (…) 
(AgRg no REsp 1367968/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA 
TURMA, julgado em 17/12/2013, DJe 12/03/2014)277.

A decisão da Corregedoria-Geral do Tribunal de Justiça do Estado do 
Paraná, na Sei nº 0033772-53.2015.8.16.6000, corrobora o entendimento de 
que não pode haver desaverbação dos termos de compromisso firmados sob a 
égide da Lei Federal 4.771/65:

(…) A. Todas as Reservas Legais averbadas, às Matrículas de Imóveis Rurais 
anteriores à vigência da Lei 12.651/12, não sejam suprimidas/alteradas, 
uma vez que contraria a Lei 12.651/12 e a Portaria do IAP nº 97/2014;

Importa destacar que sob essa perspectiva, este ..., em conjunto com a 
Promotoria de Justiça de ..., expediu a Recomendação Administrativa nº 6/2016 
ao Instituto Ambiental do Paraná para que:

277   Superior Tribunal de Justiça, AgInt no REsp 1.404.904 – MG, Rel. Ministro HERMAN BENJA-
MIN, Segunda Turma, julgado em 02/02/2017, DJe 03/03/2017.
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a) abstenham-se de emitir qualquer anuência, autorização ou orientação 
para alterações, baixas ou cancelamentos de averbações de Termos de 
Compromisso de Recuperação, Manutenção e Proteção de Reserva Legal 
e de Áreas de Preservação Permanente realizadas em matrículas de 
imóveis rurais no Estado do Paraná; (…)

b) nas hipóteses de desmembramentos e unificações de imóveis rurais, 
seja mantida a Reserva Legal averbada, com registro na(s) matrícula(s) 
respectiva(s);

c) mesmo nas hipóteses de pretensão de retificação, readequação e 
realocação de Reserva Legal averbada em matrícula de imóvel rural 
no Estado do Paraná (reaverbação) e que tenham como fundamento 
e pressuposto o ganho ambiental, conforme disposto no artigo 2º da 
Portaria IAP 55/2014, abstenham-se de emitir qualquer anuência, 
autorização ou deliberação enquanto não houver o pleno funcionamento 
do Sistema de Cadastro Ambiental Rural;

d) todos os Escritórios Regional do IAP fiscalizem o cumprimento dos 
Termos de Compromisso de Recuperação, Manutenção e Proteção de 
Reserva Legal e de Áreas de Preservação Permanente averbados em 
matrículas de imóveis rurais no Estado do Paraná;

e) comuniquem todos os Escritórios Regional do IAP do teor da presente 
Recomendação Administrativa;

f) comuniquem a Corregedoria-Geral do Tribunal de Justiça do Estado do 
Paraná sobre o acatamento desta Recomendação Administrativa;

Veja-se que a aludida autarquia acatou expressamente a referida 
Recomendação Administrativa, nos termos do anexo Ofício 1705/2016/IAP/GP 
de 8 de dezembro de 2016 e Parecer Jurídico 39/2016 – DIJUR/ERPGO, de 1º de 
dezembro de 2016 (anexos), ressaltando que a excepcional revisão do Termo 
de Compromisso de Manutenção e Recuperação de Reserva Legal somente 
será possível em casos de evidente demonstração e caracterização de hipótese 
de interesse social ou utilidade pública, somada à demonstração de ganho 
ambiental.

Em adição a isso, o cancelamento de averbações anteriores importaria 
em significativos prejuízos ambientais decorrentes da não recomposição de 
milhões de hectares de vegetação em Reserva Legal no Estado do Paraná, 
assim como afrontaria à segurança jurídica, pois estimularia a instauração de 
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infindáveis controvérsias judiciais em face de novos (revisados) Termos de 
Compromisso celebrados pelo órgão público ambiental com cláusulas contendo 
menor proteção ambiental.

Por fim, independentemente das ilicitudes mencionadas, reitera-se a 
indispensabilidade de prévia aprovação do órgão público ambiental quanto à 
qualquer pleito ou decisão envolvendo a localização da Reserva Legal.

8) E o novo termo deve então ser averbado em substituição ao anterior?

Remetemos às respostas apresentadas aos questionamentos anteriores.

9) Existe alguma norma legal que obriga a anuência prévia desses órgãos para 
que os cartórios pratiquem os atos descritos na legislação?

Sim, além do previsto no artigo 14, § 1º, da Lei Federal 12.651/2012, 
destaca-se a Resolução Conjunta SEMA/IAP nº 007, de 23 de dezembro de 2015, 
que dispõe sobre procedimentos operacionais do SICAR Paraná e prevê:

Art. 5º No âmbito no sistema SICAR Módulo Reguralização Ambiental, 
caberá ao IAP analisar e aprovar as propostas de regularização ambiental 
da Reserva Legal e posteriormente, emitir os termos de compromisso 
referentes à regularização do Imóvel, que constituirá título executivo 
extrajudicial.  (…)

 Art. 7º (…) § 3.o No caso da opção no SICAR Módulo Reguralização 
Ambiental seja por servidão em outro imóvel com excedente de 
vegetação nativa ou excedente em restauração, após as devidas análises 
e aprovações necessárias pelo IAP no ambiente de SISTEMA SICAR e a 
posterior emissão dos termos de compromisso, o proprietário deverá 
providenciar a averbação em todas as matrículas envolvidas e após 
devidamente averbado, retornar a documentação ao órgão ambiental 
afim de que estas averbações sejam registradas no sistema SICAR;

Cita-se, ainda, o artigo 7º da Portaria IAP 97/2014, que prevê que 
“os procedimentos de realocação, readequação e retificação de reserva legal 
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averbada deverão continuar sendo analisados e deliberados pelos Escritórios 
Regionais do IAP”.

Não é por acaso que este Centro de Apoio, instado a se manifestar pela 
douta Corregedoria-Geral do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná nos autos 
SEI nº 0107430-76.2016.8.16.6000, sugeriu que constasse expressamente no 
Código de Normas do Foro Extrajudicial do Estado do Paraná a necessidade de 
prévia anuência do Instituto Ambiental do Paraná para a realização de averbação 
em matrículas de imóveis quando houver compensação de Reserva Legal, em 
cumprimento ao §1º do artigo 14 da Lei Federal 12.651/2012 e aos artigos 5º e 
7º da Resolução Conjunta SEMA/PR/IAP 7/2015, a exemplo do que já ocorre no 
Código de Normas do Foro Extrajudicial do Estado de São Paulo278.

10) O ofício circular nº ... orientou os cartórios a exigirem posicionamento 
prévio do IAP para promoverem qualquer alteração nas averbações da Reserva 
Legal existentes nas matrículas. Como fica diante da atual legislação?

Remetemos às respostas apresentadas aos questionamentos anteriores.

É a consulta.

Curitiba, 30 de novembro de 2017.

278  125.1.3. Na hipótese de compensação de Reserva Legal, a notícia deverá ser averbada na 
matrícula de todos os imóveis envolvidos após a homologação ou aprovação do órgão ambiental 
através do Sistema Paulista de Cadastro Ambiental Rural - SICAR-SP.
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19. CONSULTA Nº 53/2017 
Lei Estadual 18.295/2014. Representação inconstitucionalidade. Esclarecimentos 
a respeito do alcance e contornos de dispositivos da referida Lei e de seu decreto 
regulamentador (Decreto Estadual 2.711/2014).

A ... encaminhou a este Centro de Apoio os ofícios nº ... e ... no âmbito 
do Procedimento Administrativo de Controle de Constitucionalidade nº MPPR-... 
solicitando esclarecimentos em relação à representação da inconstitucionalidade 
da Lei Estadual 18.295/2014.

É o relato. Passa-se à consulta, com a resposta aos questionamentos 
formulados pela Subprocuradoria-Geral de Justiça.

1) a baixa da averbação da Reserva Legal junto ao registro imobiliário prevista 
no impugnado artigo 36, caput, da Lei Estadual n°18.295/2014, converge com 
o teor do artigo 18, caput, e § 4º, da Lei Federal n°12.651/2012, dispositivo 
que expressamente desobriga a averbação da Reserva Legal no Cartório de 
Registro de Imóveis, nas hipóteses em que for realizado o respectivo registro 
no CAR – Cadastro Ambiental Rural? Quais as consequências práticas 
(sobretudo, as negativas) oriundas da substituição da averbação em cartório 
pelo registro no CAR?

A nosso aviso, não há essa convergência, na medida em que o artigo 36, 
caput, e § 1º, da Lei Estadual 18.295/2014, trata da possibilidade de baixa ou 
cancelamento da averbação de Termo de Compromisso (previamente existente) 
de manutenção, proteção e recuperação da Reserva Legal, ao passo que o artigo 
18, § 4º, da Lei Federal 12.651/2012, diz respeito às situações fáticas em que 
ainda não há o referido Termo de Compromisso.

Veja-se que, de fato, o artigo 18, § 4º, da Lei Federal 12.651/2012 assim 
dispõe:
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§ 4o O registro da Reserva Legal no CAR desobriga a averbação no 
Cartório de Registro de Imóveis, sendo que, no período entre a data da 
publicação desta Lei e o registro no CAR, o proprietário ou possuidor rural 
que desejar fazer a averbação terá direito à gratuidade deste ato.

A interpretação deste dispositivo legal é clara para definir que, enquanto 
não houver a inscrição do imóvel rural no Sistema Nacional de Cadastro 
Ambiental Rural, subsiste a obrigatoriedade da averbação de área de Reserva 
Legal no Cartório de Registro de Imóveis. Nessa toada, cita-se o entendimento 
do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. RESERVA 
LEGAL NÃO AVERBADA. EXCLUSÃO PARA FINS DE CÔMPUTO DA 
PRODUTIVIDADE DO IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ E 
STF.

1. O aresto impugnado está em dissonância com a pacífica jurisprudência 
do STF e do STJ, no sentido de que não se pode excluir a Área de Reserva 
Legal que não esteja devidamente individualizada na respectiva averbação, 
para fins de cômputo da produtividade do imóvel rural. Precedente: AgRg 
nos EREsp 1.376.203/GO, Rel. Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, DJe 
5/11/2014.

2. Não basta a averbação genérica. “Não se encontrando individualizada 
na averbação, a reserva florestal não poderá ser excluída da área total 
do imóvel desapropriando para efeito de cálculo da produtividade” (MS 
24.924/DF, Relator para o acórdão Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, 
j. 24/2/2011, Dje-211).

3. A Lei 12.651/12, que revogou a Lei 4.771/65, não suprimiu a obrigação 
de averbação da Área de Reserva Legal no Registro de Imóveis, mas 
apenas possibilitou que o registro seja realizado, alternativamente, no 
Cadastro Ambiental Rural – CAR.

4. Recurso Especial provido.279 (grifos nossos)

279  Superior Tribunal de Justiça – REsp 1.426.830/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUN-
DA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 29/11/2016
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O caput do artigo 18 da Lei Federal 12.651/2012, por sua vez, apenas 
faz referência à obrigação de inscrição da área de Reserva Legal no sistema do 
CAR, e portanto não promove qualquer alusão à baixa ou cancelamento de 
averbação de Termos de Compromisso.

Reitera-se que, para os imóveis em que já houvera a averbação da 
Reserva Legal nas respectivas matrículas de imóvel, a Lei Federal 12.651/2012 
não previu a possibilidade de desaverbação dos termos de compromisso, 
limitando-se a dispensar a apresentação dos documentos correspondentes 
ao Cadastro Ambiental Rural280. O artigo 18, caput, e § 4º, da Lei Federal 
12.651/2012, igualmente não preveem a possibilidade da desaverbação dos 
termos de compromisso, o que corrobora que o artigo 36, caput e § 1º, da Lei 
Estadual 18.295/2014 não somente ultrapassou o limite de regulamentação 
da competência legislativa concorrente do Estado da Federação, mas também 
legislou de modo a permitir diminuição da proteção ambiental.

A pretensa substituição da averbação em cartório do Termo de 
Compromisso de manutenção, recuperação e proteção da Reserva Legal pelo 
registro no CAR implica, em sede de consequências práticas, de modo não 
exauriente:

a) o desrespeito a ato jurídico perfeito e afronta ao disposto no inciso 
XXXVI do artigo 5.º da Constituição da República;

b) a anistia do cumprimento de obrigações ambientais específicas, 
com prazos definidos e previstas em Termo de Compromisso (título executivo 
extrajudicial) de proteção, manutenção e recuperação da vegetação nativa 
em área de Reserva Legal, na medida em que, se aplicado o dispositivo 
legal impugnado, o proprietário rural poderá promover a baixa do Termo de 
Compromisso e indicar área diversa da sua propriedade rural para constar como 
Reserva Legal no sistema do CAR, com possível indicação de área degradada e 
com necessidade de recuperação em novos prazos a serem fixados em sede de 
Programa de Regularização Ambiental - PRA. Esta consequência prática ainda 

280  “Art. 30. Nos casos em que a Reserva Legal já tenha sido averbada na matrícula do imóvel e 
em que essa averbação identifique o perímetro e a localização da reserva, o proprietário não será 
obrigado a fornecer ao órgão ambiental as informações relativas à Reserva Legal previstas no inciso 
III do § 1o do art. 29. Parágrafo único. Para que o proprietário se desobrigue nos termos do caput, 
deverá apresentar ao órgão ambiental competente a certidão de registro de imóveis onde conste a 
averbação da Reserva Legal ou termo de compromisso já firmado nos casos de posse”.
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implica na indevida consolidação de passivo ambiental existente na área de 
Reserva Legal originalmente indicada no Termo de Compromisso;

c) o descrédito da atuação do órgão público ambiental estadual e do 
próprio Ministério Público do Estado do Paraná, já que foram milhares os Termos 
de Compromisso celebrados por estas instituições com proprietários rurais para 
a proteção, recuperação e manutenção de Reserva Legal, e que simplesmente 
seriam baixados a partir da inscrição do imóvel rural no sistema CAR. Reitera-
se o significativo prejuízo ambiental decorrente da aplicação do dispositivo 
legal impugnado, eis que, a título de exemplo, somente a partir da atuação do 
Instituto Ambiental do Paraná, até a promulgação da Lei Federal 12.651/2012, 
foram celebrados mais de 120.114 (cento e vinte mil e cento e quatorze) 
termos de compromisso de restauração e conservação de Áreas de Preservação 
Permanente e de Reserva Florestal Legal através do SISLEG no Estado do Paraná, 
respectivamente averbados nas matrículas dos imóveis rurais e que totalizam 
1.962.300 (um milhão, novecentos e dois mil e trezentos) de hectares281.

d) o estímulo para o descumprimento de obrigações de relevante 
interesse ambiental, com reflexos negativos no dever constitucional de 
conscientização pública para a preservação do meio ambiente (artigo 225, § 1º, 
VI, da Constituição da República).

2) o disposto nos artigos 31 e 36 do Decreto Estadual n° 2.711/2015 
estabelecem a necessidade de prévia autorização do órgão ambiental 
competente, mas desde que a baixa na averbação recaia exclusivamente 
sobre a área excedente ao percentual exigido pela nova legislação. É possível, 
na concepção desse órgão consultor, a adequação das áreas de preservação 
aos novos percentuais exigidos pela novel legislação? A autorização prevista 
no Decreto Estadual legitima tal providência? Qual o real impacto ambiental 
decorrente dessa providência (tendo-se em conta, sobretudo, o princípio da 
vedação ao retrocesso)?

Entendemos que não é possível a revisão dos Termos de Compromisso 
de proteção, manutenção e recuperação das Áreas de Preservação Permanente 
e Reserva Legal para o fim de pretensa adequação aos novos percentuais exigidos 

281 Informação constante do ofício IAP/DIREF nº 37, de 26 de setembro de 2016.
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pela novel legislação, a qual promoveu a diminuição dos patamares protetivos 
do meio ambiente, seja porque a Lei Federal 12.651/2012 não pode retroagir 
e se deva aplicar o princípio tempus regit actum, seja porque os referidos 
Termos de Compromisso constituem ato jurídico perfeito e, portanto, não 
podem ser atingidos por determinações legais posteriores, sob pena de afrontar 
a Constituição da República, seja em razão da necessidade de se considerar 
ainda os direitos ambientais adquiridos e os patamares mais protetivos do 
meio ambiente frente à pretensa aplicação aos processos em curso de normas 
ambientais supervenientes de caráter material.

O Superior Tribunal de Justiça já consolidou este entendimento conforme 
se exemplifica por meio do acórdão do Superior Tribunal de Justiça, publicado 
no dia 03 de março de 2017, decorrente do Agravo Interno no Recurso Especial 
1.404.904/MG e os seus principais precedentes. Veja-se o voto proferido pelo 
Ministro Herman Benjamin e que fundamentou o referido acórdão:

“No que diz respeito à alegação de revogação da norma legal que 
estabelecia a obrigação objeto da irresignação recursal, registre-se que, 
em matéria ambiental, a adoção do princípio tempus regit actum impõe 
obediência à lei em vigor quando da ocorrência do fato. (…) A propósito:

AMBIENTAL. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO INEXISTENTE. INSTITUIÇÃO 
DE ÁREA DE RESERVA LEGAL. OBRIGAÇÃO PROPTER REM E EX LEGE. 
SÚMULA 83/STJ. APLICAÇÃO DO ART. 68 DO NOVO CÓDIGO FLORESTAL. 
IMPOSSIBILIDADE. DESRESPEITO AOS PERCENTUAIS EXIGIDOS PARA A 
ÁREA DE RESERVA LEGAL. VERIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/
STJ. DEVER DE AVERBAÇÃO DA RESERVA LEGAL. IMPOSIÇÃO. PROVAS 
SUFICIENTES. DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. CONJUNTO 
PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. PREJUDICADA A ANÁLISE DA DIVERGÊNCIA 
JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. (…) 4. A Segunda 
Turma desta Corte firmou a orientação de inaplicabilidade de norma 
ambiental superveniente de cunho material aos processos em curso, seja 
para proteger o ato jurídico perfeito, os direitos ambientais adquiridos 
e a coisa julgada, seja para evitar a redução do patamar de proteção de 
ecossistemas frágeis sem as necessárias compensações ambientais. (…) 
(AgRg no REsp 1367968/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA 
TURMA, julgado em 17/12/2013, DJe 12/03/2014)”282.

282   Superior Tribunal de Justiça, AgInt no REsp 1.404.904 – MG, Rel. Ministro HERMAN BENJA-
MIN, Segunda Turma, julgado em 02/02/2017, DJe 03/03/2017.
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A autorização prevista no Decreto Estadual 2.711/2015 legitima não 
somente a providência de revisão dos percentuais de proteção ambiental, 
mas também o cancelamento das averbações de Termos de Compromisso de 
proteção, manutenção e recuperação de Reserva Legal e Área de Preservação 
Permanente.

No que tange aos impactos ambientais decorrentes dessa providência, 
reiteramos as consequências práticas descritas no questionamento anterior, 
assim como frisamos que a aplicação dos referidos dispositivos legais significaria 
aceitar a não recomposição de milhões de hectares de vegetação em Reserva 
Legal no Estado do Paraná, além da adoção de parâmetros que possibilitam a 
diminuição da proteção ambiental dos referidos espaços ambientais protegidos 
(Áreas de Preservação Permanente e Reservas Legais) em patente afronta ao 
princípio da vedação do retrocesso.

Adiciona-se, ainda, a consequência negativa decorrente da afronta à 
segurança jurídica, pois a aplicação dos referidos dispositivos legais estimularia 
a instauração de infindáveis controvérsias judiciais em face de novos (revisados) 
Termos de Compromisso celebrados pelo órgão público ambiental com cláusulas 
contendo menor proteção ambiental.

3) o artigo 13 e 16 do Decreto Estadual nº 2.711/2015, ao regulamentarem 
o artigo 12, caput, da Lei nº 18.295/2014, estabeleceram diversos critérios a 
serem observados nas hipóteses de retificação, readequação e a realocação 
de áreas de Reserva Legal, dentre eles, prévia aprovação pelo órgão ambiental 
estadual (art. 14). Tal previsão arreda os apontados vícios formais, na 
perspectiva de que o Estado do Paraná, nesse tanto, apenas supriu lacunas e 
omissões da legislação federal?

A previsão dos artigos 13 a 16 do Decreto Estadual 2.711/2015, a nosso 
aviso apenas possuem o condão de diminuir ou mitigar a previsão legal que 
importava em total descontrole do órgão público ambiental face à pretensa 
nova localização da área de Reserva Legal, mas não abalam os fundamentos 
que sustentam a invasão da esfera normativa da União, a afronta ao ato jurídico 
perfeito e ao princípio tempus regit actum e a indevida consolidação de danos e 
infrações ambientais (já abordados nos questionamentos anteriores).
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Veja-se que a Lei Federal 12.651/2012 não possui previsão de relocação 
de Reserva Legal, sendo que, em nosso sentir, o artigo 14, § 1º, que trata da 
necessidade de prévia aprovação pelo órgão público ambiental competente da 
localização da Reserva Legal, aplica-se às hipóteses de inexistência de anterior 
Termo de Compromisso de proteção, manutenção e recuperação de Reserva 
Legal e, nessa linha de raciocínio, não haveria que se falar em suprimento de 
lacunas e omissões da legislação federal.

4) quais os contornos da expressão “área se vegetação nativa” extraída do 
artigo 12, caput, da Lei nº 18.295/2014? É possível que tenha havido equívocos 
nas averbações de algumas Reservas Legais, de sorte a alocá-las em “área sem 
vegetação nativa”?

A averbação de Reserva Legal em área desprovida de vegetação 
nativa diz respeito às situações em que o imóvel rural não possuía qualquer 
remanescente de vegetação nativa e o correspondente proprietário rural firmou 
Termo de Compromisso junto ao órgão público ambiental ou ao Ministério 
Público, averbado na matrícula do imóvel, para recuperar/restaurar a vegetação 
nativa em determinada porção deste a título de Reserva Legal, e proteger e 
manter esse espaço de proteção.

Perceba-se que a Lei Federal 4.771/65 (revogada pela Lei Federal 
12.651/2012) definia que:

Art. 44. O proprietário ou possuidor de imóvel rural com área de floresta 
nativa, natural, primitiva ou regenerada ou outra forma de vegetação 
nativa em extensão inferior ao estabelecido nos incisos I, II, III e IV 
do art. 16, ressalvado o disposto nos seus §§ 5o e 6o, deve adotar as 
seguintes alternativas, isoladas ou conjuntamente:

I- recompor a reserva legal de sua propriedade mediante o plantio, 
a cada três anos, de no mínimo 1/10 da área total necessária à sua 
complementação, com espécies nativas, de acordo com critérios 
estabelecidos pelo órgão ambiental estadual competente;

II - conduzir a regeneração natural da reserva legal; e

III - compensar a reserva legal por outra área equivalente em importância 
ecológica e extensão, desde que pertença ao mesmo ecossistema e esteja 
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localizada na mesma microbacia, conforme critérios estabelecidos em 
regulamento.” (grifos nossos)

Desta forma, não se vislumbra a ocorrência de equívocos nas 
averbações de algumas Reservas Legais, em razão de terem sido alocadas em 
“áreas sem vegetação nativa”, mas sim o patente descumprimento dos Termos 
de Compromisso firmados pelos proprietários rurais (atos jurídicos perfeitos) 
quanto ao dever de recuperação ou restauração da vegetação nativa nesses 
espaços entre a data da sua assinatura e o advento da Lei Estadual 18.295/2014.

5) os percentuais previstos no artigo 32, incisos I a V, da Lei nº 18.295/2014 
estão em consonância com os atos normativos invocados?

Não, entende-se que os percentuais previstos no artigo 32, inciso 
I a V, da Lei Estadual 18.295/2014 não apresentam consonância com os atos 
normativos invocados, já que desconsideraram outras formas de vegetação, 
além da formação florestal, como passíveis de restauração e manutenção de 
Reserva Legal a partir da análise dos referidos diplomas.

6) quais os contornos do artigo 68 da Lei Federal nº12.651/2012, que autorizam 
a conclusão de que se destina exclusivamente ao bioma Amazônico? Da 
mesma forma, quais os contornos do artigo 32 da Lei nº 18.295/2014, aptos 
a conduzir à conclusão de que se considerou apenas a formação florestal (em 
vez de todas as formas de vegetação)?

O artigo 68 da Lei Federal 12.651/2012 não pode ser aplicado no Estado 
do Paraná, pois neste Estado da Federação os percentuais de Reserva Legal 
nunca foram reduzidos, e sim mantidos em no mínimo 20% (vinte por cento) 
da extensão do imóvel rural desde a regulamentação desse espaço ambiental 
protegido (Reserva Legal) pela Lei Federal 7.803/89, que alterou o Código 
Florestal de 1965. A consequência desta constatação é a impossibilidade de 
aplicação da metodologia prevista no artigo 32 da Lei Estadual 18.295/2014, na 
medida em que não houve redução ou incremento dos patamares de proteção 
de Reserva Legal no Paraná.
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Mesmo sabendo que o texto original da Código Florestal (Lei Federal 
4.771/65) não se referia de modo claro ao espaço protegido Reserva Legal, 
estabeleceu-se um percentual da propriedade com regime de utilização limitada, 
sendo de no mínimo 20% para toda região sul do Brasil:

 Art. 16. As florestas de domínio privado, não sujeitas ao regime de 
utilização limitada e ressalvadas as de preservação permanente, previstas 
nos artigos 2° e 3° desta lei, são suscetíveis de exploração, obedecidas as 
seguintes restrições: 

a ) nas regiões Leste Meridional, Sul e Centro-Oeste, esta na parte sul, 
as derrubadas de florestas nativas, primitivas ou regeneradas, só serão 
permitidas, desde que seja, em qualquer caso, respeitado o limite mínimo 
de 20% da área de cada propriedade com cobertura arbórea localizada, a 
critério da autoridade competente; (...)

c ) na região Sul as áreas atualmente revestidas de formações florestais 
em que ocorre o pinheiro brasileiro, “Araucaria angustifolia” (Bert - O. 
Ktze), não poderão ser desflorestadas de forma a provocar a eliminação 
permanente das florestas, tolerando-se, somente a exploração racional 
destas, observadas as prescrições ditadas pela técnica, com a garantia 
de permanência dos maciços em boas condições de desenvolvimento e 
produção; (grifos nossos)

A institucionalização do espaço ambiental denominado “Reserva Legal” 
adveio com a edição da Lei Federal 7.803/89, que alterou a Lei Federal 4.771/65), 
e determinou que todos imóveis rurais deveriam manter Reserva Legal, a ser 
averbada na matricula do imóvel, observado o porcentual mínimo de 20% de 
cada propriedade para toda região Sul do Brasil, consoante dispunha o artigo 16:

Art. 16 (…)  § 2º  A reserva legal, assim entendida a área de , no mínimo, 
20% (vinte por cento) de cada propriedade, onde não é permitido o 
corte raso, deverá ser averbada à margem da inscrição de matrícula do 
imóvel, no registro de imóveis competente, sendo vedada, a alteração 
de sua destinação, nos casos de transmissão, a qualquer título, ou de 
desmembramento da área. (Incluído pela Lei nº 7.803 de 18.7.1989)
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Já em relação ao bioma Amazônico, com a edição da Lei Federal 
7.803/89, fixou-se inicialmente uma área de Reserva Legal de no mínimo de 
50% da área do imóvel (região norte e parte norte da região centro-oeste), 
mas, a partir da Medida Provisória 1.511, de 25 de julho de 1996, exigiu-se a 
manutenção de cobertura arbórea de no mínimo 50% de cada propriedade rural 
a título de Reserva Legal em áreas agrícolas da região norte e na parte norte 
da região centro-oeste, sendo que, nas propriedades onde a cobertura arbórea 
fosse constituída de fitofisionomias florestais, era vedado o corte em 80% do 
imóvel (art. 44).

A edição da Medida Provisória 2.080-58, de 27 de dezembro de 2000,  
estabeleceu alteração dos percentuais da Reserva Legal, enquanto se manteve 
o porcentual de 20% do imóvel para a manutenção de floresta ou vegetação 
nativa na região sul do Brasil:  

“Art.16. As florestas e outras formas de vegetação nativa, ressalvadas 
as situadas em área de preservação permanente, assim como aquelas 
não sujeitas ao regime de utilização limitada ou objeto de legislação 
específica, são suscetíveis de supressão, desde que sejam mantidas, a 
título de reserva legal, no mínimo:

I- oitenta por cento, na propriedade rural situada em área de floresta 
localizada na Amazônia Legal;

II- trinta e cinco por cento, na propriedade rural situada em área de 
cerrado localizada na Amazônia Legal, sendo no mínimo vinte por cento 
na propriedade e quinze por cento na forma de compensação em outra 
área, desde que esteja localizada na mesma microbacia, e seja averbada 
nos termos do § 7o deste artigo;

III- vinte por cento, na propriedade rural situada em área de floresta 
ou outras formas de vegetação nativa localizada nas demais regiões do 
País; e

IV- vinte por cento, na propriedade rural em área de campos gerais 
localizada em qualquer região do País.

§1o O percentual de reserva legal na propriedade situada em área de 
floresta e cerrado será definido considerando separadamente os índices 
contidos nos incisos I e II deste artigo. (grifos nossos)
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Retornando aos patamares de Reserva Legal na região sul, ressalta-se 
que a Lei Estadual 11.054/95 reiterou a necessidade de Reserva Legal de no 
mínimo 20% dos imóveis rurais no Estado do Paraná, assim como a Lei Federal 
12.651/2012 novamente manteve o mesmo patamar para toda a região sul.

Por esses motivos, e considerando que o artigo 68 da Lei Federal 
12.651/2012 se refere justamente às hipóteses de diferentes patamares de 
exigência de Reserva Legal de acordo com a sucessão de legislações, conclui-
se que o aludido dispositivo legal possui aplicação voltada à região norte e 
parte norte da região centro-oeste (bioma Amazônico), justamente a região 
onde houve oscilação dos percentuais de obrigatoriedade de manutenção de 
vegetação nativa nos imóveis rurais.

No que toca ao questionamento dos fundamentos que demonstram 
que o artigo 32 da Lei Estadual 18.295/2014 considerou apenas a formação 
florestal em vez de todas as formas de vegetação, entende-se que a 
representação inicial colacionou importantes fundamentos que indicam essa 
indevida exclusão.

Com o intuito de complementar ou melhor esclarecer os referidos 
fundamentos, aponta-se a indicação dos termos “floresta” no artigo 32, incisos 
II, “a”, e III, “a” da Lei Estadual 18.295/2014, assim como a patente exclusão 
das demais formas de vegetação, dentre elas os Campos (Estepe) e o Cerrado 
(Savana).

De fato, o artigo 32 da Lei Estadual 18.295/2014 pretende 
descaracterizar a necessidade de Reserva Legal, prevista em 20% nos termos 
do artigo 12 da Lei Federal 12.651/2012, estabelecendo, pela metodologia, 
a isenção da existência de Reserva Legal a todos os imóveis rurais que 
comprovem sua total exploração antes de maio do ano de 1935, e ainda a 
todos imóveis situados na região de vegetação original de Cerrado ou Campo 
que comprovem sua total exploração até 1989.

Se aplicado este dispositivo legal nestas áreas, não haveria necessidade 
de respeito a 20% (vinte por cento) de Reserva Legal para imóveis rurais que, 
de alguma forma, apresentassem documentos comprovando a época que 
houve a conversão do uso dos solos.
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Quadro de resumo de aplicação da metodologia do artigo 32 da  
Lei Estadual 18.295/2012 

Período  de conversão 
para o uso alternativo do 

solo no imóvel rural

Previsão de Reserva legal por imóvel pela 
metodologia da  Lei Estadual 18.295/2014

I Anterior a maio de 1935 0 %

II 1935 - 1966 Floresta – 25%
Cerrado – 0%

Outras formas de  vegetação - 0%

III 1966-1989 Floresta – 20%
Cerrado – 0%

Outras formas de vegetação – 0 %

IV 1989 - 2000 20%

V 2000 - 2012 20%

Ressalta-se que a área total de ocorrência de vegetação de 
Cerrado (Savana) e de Campo (Estepe) no Estado do Paraná corresponde a 
aproximadamente dois milhões de hectares, o que equivale a cerca de 10,2% do 
território paranaense.

TABELA - ABRANGÊNCIA DAS REGIÔES FITOGEOGRÁFICAS DO PARANÁ

REGIÃO FITOGEOGRÁFICA
ÁREA ORIGINAL

ha %

Floresta Ombrófila Densa 1.101.458,77 5,51

Floresta Ombrófila Mista 7.710.980,42 38,58

Floresta Estacional Semidecidual 9.133.037,00 45,70

Campos 1.971.334,65 9,86

Cerrados 68.533,06 0,34

Área Total 19.985.343,90 100,00

FONTE: Maack adaptado por Roderjan, Kuniyoshi e Galvão (1993)
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7) o regime especial de proteção ambiental em áreas urbanas consolidadas 
(artigo 57, caput, e §§1º ao 6º) não encontra previsão legal em nenhuma outra 
normativa federal (incluindo-se eventuais decretos)? Quais os contornos desse 
regime?

O regime de perpetuação da degradação ambiental de Áreas de 
Preservação Permanente situadas em áreas urbanas consolidadas (artigo 57, 
caput, e §§ 1º ao 6º) não encontra previsão legal em nenhuma normativa 
federal, ressaltando-se, conforme já foi ventilado na representação inicial, 
que a Lei Federal 12.651/2012 atribui tratamento apenas às áreas rurais 
consolidadas, não estendendo a proposição deste regime às áreas urbanas, 
com exceção da regularização fundiária de assentamentos humanos ocupados 
predominantemente por população de baixa renda e desde que observadas as 
condições estabelecidas na Lei Federal 11.977/2009.

Nem mesmo se pode cogitar a relação deste regime especial com 
a Resolução CONAMA 369/2006, que dispõe sobre os casos excepcionais, de 
utilidade pública, interesse social ou baixo impacto ambiental, que possibilitam 
a intervenção ou supressão da vegetação em Área de Preservação Permanente, 
mas que em nada se confunde com as graves permissões estatuídas no artigo 57 
da Lei Estadual 18.295/2014.

Os contornos do regime proposto pelo artigo 57 da Lei Estadual 
18.295/2014 são de completo desvirtuamento das Áreas de Preservação 
Permanente situadas em zona urbana, de grave permissividade à manutenção 
de edificações erigidas ilegalmente de modo a isentar os causadores de danos 
ambientais da obrigação de reparar o dano, além da diminuição da extensão 
das faixas ciliares para os cursos d’água, nascentes e olhos d’água, ou ainda a 
previsão de canalização de corpos hídricos.

Ainda sobre os contornos desse regime, reiteramos os fundamentos 
expostos na representação inicial quanto ao artigo 57 da Lei Estadual 
18.295/2014.

É a consulta.

Curitiba, 22 de junho de 2016.
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20. CONSULTA Nº 54/2017 
Lei Estadual 18.295/2014. Representação inconstitucionalidade. Novos 
esclarecimentos a respeito do interesse processual do questionamento da 
constitucionalidade. Normas estaduais consideradas suplementares ao Código 
Florestal. Ausência de conformidade do artigo 5º da Lei Estadual 18.295/2014 
com a Lei Federal 12.651/2012. Decreto Federal regulamentar 8.235/2015 em 
confronto com o Ato Normativo Primário. Crise de Legalidade.

EMENTA: LEI ESTADUAL 18.295/2014. REPRESENTAÇÃO POR 
SUA INCONSTITUCIONALIDADE. NOVOS ESCLARECIMENTOS A 
RESPEITO DO INTERESSE PROCESSUAL DO QUESTIONAMENTO DA 
CONSTITUCIONALIDADE. NORMAS ESTADUAIS CONSIDERADAS 
SUPLEMENTARES AO CÓDIGO FLORESTAL. ANÁLISE DOS 
ARTIGOS 5º, 32 E 68, I, DA LEI ESTADUAL 18.295/2014. 
AUSÊNCIA DE CONFORMIDADE DO ARTIGO 5º DA LEI ESTADUAL 
18.295/2014 COM A LEI FEDERAL 12.651/2012. DECRETO 
FEDERAL REGULAMENTAR 8.235/2015 EM CONFRONTO COM O 
ATO NORMATIVO PRIMÁRIO. CRISE DE LEGALIDADE. ARTIGO 32 
DA LEI ESTADUAL 18.95/2014. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 
68 DA LEI FEDERAL 12.651/2012 AO ESTADO DO PARANÁ, 
ONDE NÃO HOUVE VARIAÇÃO HISTÓRICA DOS PATAMARES DE 
EXIGÊNCIAS DE PRESERVAÇÃO. REGIME MENOS PROTETIVO 
AO MEIO AMBIENTE, O QUAL DEIXA A DESCOBERTO OUTRAS 
FORMAÇÕES DE VEGETAÇÃO ALÉM DE “FLORESTA”.  ARTIGO 
68 DA LEI ESTADUAL 18.295/2014. REVOGAÇÃO DO ARTIGO 
7º DA LEI ESTADUAL 11.054/95. HIPÓTESE DE RETROCESSO 
DE PROTEÇÃO AMBIENTAL ESPECÍFICO DA LEGISLAÇÃO 
ESTADUAL. COMPETÊNCIA DO ESTADO DA FEDERAÇÃO 
PARA O ESTABELECIMENTO DE NORMAS AMBIENTAIS MAIS 
RESTRITIVAS. INCONSTITUCIONALIDADE.

A douta Subprocuradoria-Geral de Justiça para Assuntos Jurídicos 
encaminhou a este Centro de Apoio o ofício nº ... no âmbito do Procedimento 
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Administrativo de Controle de Constitucionalidade nº MPPR-..., que, de um lado, 
apontou a análise dos artigos 12, 36 e 57 da Lei Estadual 18.295/2014 e concluiu 
pela sua inconstitucionalidade formal e material, mas, de outro lado, solicitou 
novos esclarecimentos em relação à eventual  consonância dos artigos 5º, 32 e 
68, I, da referida Lei Estadual com a Lei Federal 12.651/2012.

É o relato. Passa-se à consulta, com a resposta aos questionamentos 
formulados pela Subprocuradoria-Geral de Justiça.

1) Eventual conformidade do artigo 5º da Lei Estadual 18.295/2014  
com o disposto no artigo 12 do Decreto Federal 8.235/2015.

Primeiramente, reiteramos que não há convergência do artigo 5º da 
Lei Estadual 18.295/2014 com a Lei Federal 12.651/2012, uma vez que esta 
não prevê qualquer possibilidade de desaverbação e/ou revisão dos termos de 
compromisso de proteção, manutenção e recuperação de Área de Preservação 
Permanente e Reserva Legal celebrados anteriormente à sua vigência, limitando-
se a dispensar, na hipótese de existência destes, a apresentação dos documentos 
correspondentes ao Cadastro Ambiental Rural283.

 Sob outro vértice, a conformidade do artigo 5º da Lei Estadual 
18.295/2014 com o disposto no artigo 12 do Decreto Federal 8.235/2015, que 
prevê a revisão dos termos de compromisso referentes às Áreas de Preservação 
Permanente e Reserva Legal firmados sob a égide do Código Florestal de 1965 
aos patamares dispostos na Lei Federal 12.651/2012, não exclui, a nosso aviso, o 
interesse processual do questionamento da sua constitucionalidade em âmbito 
estadual em razão dos seguintes fundamentos:

a) o Decreto Federal 8.235/2015 é um decreto regulamentar, ou seja ato 
normativo secundário, e seu artigo 12 claramente importa em exorbitância do 
poder regulamentar, na medida em que institui obrigação/direito não previsto na 
Lei Federal 12.651/2012 e, portanto, afronta o próprio ato normativo primário;

283  “Art. 30. Nos casos em que a Reserva Legal já tenha sido averbada na matrícula do imóvel e 
em que essa averbação identifique o perímetro e a localização da reserva, o proprietário não será 
obrigado a fornecer ao órgão ambiental as informações relativas à Reserva Legal previstas no inciso 
III do § 1o do art. 29. Parágrafo único. Para que o proprietário se desobrigue nos termos do caput, 
deverá apresentar ao órgão ambiental competente a certidão de registro de imóveis onde conste a 
averbação da Reserva Legal ou termo de compromisso já firmado nos casos de posse”.
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b) o Supremo Tribunal Federal possui entendimento pacífico quanto 
à impossibilidade de que o decreto regulamentar seja objeto de controle de 
constitucionalidade concentrado, já que a discussão se insere no âmbito do 
controle da legalidade do decreto em face da lei matriz. A título de exemplo, 
citamos as seguintes ementas:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – RESOLUÇÃO MPS/CGPC 
Nº 26/2008 – AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO DE CONFLITO DIRETO E IMEDIATO 
ENTRE ESSE ATO ESTATAL DOTADO DE MENOR POSITIVIDADE JURÍDICA E 
O TEXTO DA CONSTITUIÇÃO – PRETENSÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE 
CUJA ANÁLISE SUBMETE-SE, NECESSARIAMENTE, AO CONFRONTO 
PRÉVIO ENTRE A RESOLUÇÃO QUESTIONADA E A LEI COMPLEMENTAR 
Nº 109/2001 – NECESSÁRIA FORMULAÇÃO, EM REFERIDO CONTEXTO, DE 
JUÍZO PRELIMINAR DE LEGALIDADE – OBJETO JURIDICAMENTE INIDÔNEO 
EM SEDE DE AÇÃO DIRETA – CRISES DE LEGALIDADE SÃO INSUSCETÍVEIS DE 
CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE – LEGITIMIDADE 
DO CONTROLE PRÉVIO, PELO RELATOR DA CAUSA, DOS REQUISITOS 
FORMAIS INERENTES À FISCALIZAÇÃO NORMATIVA ABSTRATA (RTJ 139/67) 
– AÇÃO DIRETA DE QUE NÃO SE CONHECE – RECURSO DE AGRAVO – 
RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO INFIRMAM OS ARGUMENTOS DA DECISÃO 
AGRAVADA – NÃO PROVIMENTO. - A jurisprudência do Supremo Tribunal 
Federal firmou-se no sentido de que crises de legalidade – que irrompem 
no âmbito do sistema de direito positivo, caracterizadas pela inobservância, 
por parte da autoridade pública, do seu dever jurídico de subordinação 
normativa à lei – revelam-se, por sua natureza mesma, insuscetíveis de 
controle jurisdicional concentrado, pois a finalidade a que se acha vinculado 
o processo de fiscalização normativa abstrata restringe-se, tão somente, 
à aferição de situações configuradoras de inconstitucionalidade direta, 
imediata e frontal. Precedentes. - O recurso de agravo a que se referem os 
arts. 545 e 557, § 1º, ambos do CPC, deve infirmar todos os fundamentos 
jurídicos em que se assenta a decisão agravada. O descumprimento dessa 
obrigação processual, por parte do recorrente, torna inviável o recurso de 
agravo por ele interposto. Precedentes.” (ADI 4.644-AgR, Rel. Min. Celso 
Mello, Dje 12.9.2014).
AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. 
TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O SAT/RAT. ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA EM GERAL. ENQUADRAMENTO NO GRAU DE PERICULOSIDADE 
MÉDIO, PARA FINS DE FIXAÇÃO DA ALÍQUOTA. ANEXO V DO DECRETO 
6.042/2007. ARTIGO 22, II, DA LEI 8.212/1991. CONTROVÉRSIA A 
RESPEITO DA HARMONIA DE DECRETO EXECUTIVO EM FACE DA LEI QUE 
LHE DÁ FUNDAMENTO DE VALIDADE. CRISE DE LEGALIDADE. QUESTÃO 
INFRACONSTITUCIONAL. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS 
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EXPENDIDOS PELA PARTE AGRAVANTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. 
MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DA MULTA DO ARTIGO 
1.021, § 4º, DO CPC/2015. SEM HONORÁRIOS (SÚMULA 512 DO STF). 
AGRAVO DESPROVIDO.” (ARE 982.643-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira 
Turma, Dje 13.3.2017)

AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. 
PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE 
DO § 4º DO ART. 6º-A DO DECRETO N. 4.376/2002: NORMA DE CARÁTER 
SECUNDÁRIO QUE SE PRESTA A REGULAMENTAR O DISPOSTO NA LEI N. 
9.883/1999. 1. Os atos regulamentares, cujo conteúdo ultrapasse o que 
na lei regulamentada se contém, podem estar eivados de ilegalidade. 
Precedentes. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (ADI 4176/
DF-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 1º/8/12).

CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ATO 
REGULAMENTAR. ATO COM EFEITOS CONCRETOS. I. - O regulamento não 
está, de regra, sujeito ao controle de constitucionalidade. É que, se o ato 
regulamentar vai além do conteúdo da lei, ou nega algo que a lei concedera, 
pratica ilegalidade. A questão, em tal hipótese, comporta-se no contencioso 
de direito comum. Não cabimento da ação direta de inconstitucionalidade. 
II. - Ação direta de inconstitucionalidade não conhecida. (ADI nº 2.413, Rel. 
Min. Carlos Velloso, DJ 16/8/02);

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ATOS NORMATIVOS 
ESTADUAIS QUE ATRIBUEM À POLÍCIA MILITAR A POSSIBILIDADE DE 
ELABORAR TERMOS CIRCUNSTANCIADOS. PROVIMENTO 758/2001, 
CONSOLIDADO PELO PROVIMENTO N. 806/2003, DO CONSELHO 
SUPERIOR DA MAGISTRATURA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO, 
E RESOLUÇÃO SSP N. 403/2001, PRORROGADA PELAS RESOLUÇÕES SSP 
NS. 517/2002, 177/2003, 196/2003, 264/2003 E 292/2003, DA SECRETARIA 
DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO. ATOS NORMATIVOS 
SECUNDÁRIOS. AÇÃO NÃO CONHECIDA. 1. Os atos normativos impugnados 
são secundários e prestam-se a interpretar a norma contida no art. 69 
da Lei n. 9.099/1995: inconstitucionalidade indireta. 2. Jurisprudência do 
Supremo Tribunal Federal pacífica quanto à impossibilidade de se conhecer 
de ação direta de inconstitucionalidade contra ato normativo secundário. 
Precedentes. 3. Ação Direta de Inconstitucionalidade não conhecida.” (ADI 
nº 2862, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJ de 9/5/08).

Ação direta de inconstitucionalidade. Pedido de liminar. - Já se firmou 
a jurisprudência desta Corte no sentido de que não cabe ação direta 
de inconstitucionalidade com relação a dispositivos de Decreto que 
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regulamenta Lei, porquanto, nesse caso, a questão se coloca no plano da 
legalidade e não da constitucionalidade. - Tendo o “caput” do artigo 26 da 
Lei n. 8.212/91 sido derrogado com a nova redação que lhe deu o artigo 
6. da Lei 8.436, de 25 de julho de 1992, e tendo essa derrogação ocorrida 
antes do ajuizamento da presente ação (o que só se deu em 12 de agosto 
de 1992), também não pode ser a presente ação conhecida quanto a ele, 
tendo em vista que a jurisprudência desta Corte ja firmou o princípio, 
com relação as representações de inconstitucionalidade, de que não e 
admissível a apreciação, em juízo abstrato, da constitucionalidade ou da 
inconstitucionalidade de norma jurídica revogada antes da instauração do 
processo de controle (Rps. 1.034, RTJ 111/546; 1.120, RTJ 107/928-930; e 
Rp 1.110, DJ de 26.10.84, p. 17.995). - Em consequência, impõe-se o não-
conhecimento da ação no concernente aos parágrafos 1. e 2. do artigo 26 
acima referido, que apenas explicitam o que se contem no seu “caput”. - 
Quanto ao artigo 33 da Lei n. 8.212/91, não apresenta o pedido de liminar 
a relevância jurídica indispensável ao deferimento dessa medida cautelar. 
Ação conhecida em parte, e nela se indefere o pedido de concessão de 
liminar. (ADI 763 MC / SP. Rel. Min. Moreira Alves. DJ 26-02-1993)
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DECRETO Nº 3.721, DE 
8.01.2001, QUE ALTERA OS ARTIGOS 20, II E 31, INCISOS IV E V DO DECRETO 
Nº 81.240, DE 20.01.78. LEI Nº 6.435, DE 15.07.77, QUE DISCIPLINA O 
FUNCIONAMENTO DAS ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA FECHADA. 
DECRETO AUTÔNOMO. INEXISTÊNCIA. É firme a jurisprudência deste 
Supremo Tribunal no sentido de que a questão relativa ao decreto que, 
a pretexto de regulamentar determinada lei, extrapola o seu âmbito 
de incidência, é tema que se situa no plano da legalidade, e não no da 
constitucionalidade. No caso, o decreto em exame não possui natureza 
autônoma, circunscrevendo-se em área que, por força da Lei nº 6.435/77, 
é passível de regulamentação, relativa à determinação de padrões mínimos 
adequados de segurança econômico-financeira para os planos de benefícios 
ou para a preservação da liquidez e da solvência dos planos de benefícios 
isoladamente e da entidade de previdência privada no seu conjunto. Ação 
direta de inconstitucionalidade não conhecida. (ADI 2387, Rel. Min. MARCO 
AURÉLIO, Rel. p/ o Acórdão Min. ELLEN GRACIE Pleno, DJ de 5/12/2003)
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. 
AÇÃO DIREITA DE INCONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE 
MANEJO DE ADI PARA IMPUGNAR ATO NORMATIVO SECUNDÁRIO. OFENSA 
CONSTITUCIONAL INDIRETA. 1. O caso dos autos não caracteriza um 
problema de constitucionalidade, mas sim de legalidade, sendo incabível 
sua análise em recurso extraordinário, o qual só admite o exame de 
ofensa direta à Constituição Federal. 2. Agravo regimental a que se nega 
provimento. (ARE 876195 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira 
Turma, DJe de 28/9/2016)
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c) veja-se que o artigo 12 do Decreto Federal não encontra qualquer 
correspondência em dispositivo da Lei Federal 12.651/2012, o que evidencia 
a ausência de possibilidade de questionamento da constitucionalidade da Lei 
Federal com base nesse argumento;

d) as Ações Diretas de Inconstitucionalidade em trâmite no Supremo 
Tribunal Federal não abrangem qualquer questionamento à desaverbação/
revisão de termos de compromisso de proteção, manutenção e recuperação 
de Áreas de Preservação Permanente e Reserva Legal, consequência lógica da 
ausência de dispositivo da Lei Federal 12.651/2012 que faça referência a esse 
direito/obrigação;

e) a Ação Direta de Inconstitucionalidade 2100850-72.2016.8.26.0000 
ajuizada pela Procuradoria-Geral de Justiça do Ministério Público de São Paulo 
recentemente questionou semelhante dispositivo de Lei Estadual paulista, 
que tratava da possibilidade revisão dos termos de compromisso referentes 
às Áreas de Preservação Permanente e de Reserva Legal, conforme consta da 
representação inicial formulada por este Centro de Apoio, e o Órgão Especial do 
Tribunal de Justiça de São Paulo suspendeu liminarmente a aludida legislação. 
Ressalta-se que a referida decisão se mantém incólume após o transcurso de 
dezessete meses de sua emissão.

Portante, a única conclusão possível, quanto a este item, é pela 
necessidade de questionamento do artigo 5º da Lei Estadual 18.295/2014 em 
sede de controle concentrado de constitucionalidade em nível estadual.

2) Eventual consonância do artigo 32 da Lei Estadual 18.295/2014 
com o disposto no artigo 68 da Lei Federal 12.651/2012.

Embora o artigo 32 da Lei Estadual 18.295/2014 faça referência ao 
disposto no artigo 68 da Lei Federal 12.651/2012, reiteramos o entendimento 
de que, no Estado do Paraná, este é inaplicável, e portanto não sujeito à 
norma estadual suplementar, o que mantém íntegros os fundamentos para o 
questionamento da sua constitucionalidade.

Veja-se o que prevê o artigo 68 da Lei Federal 12.651/2012:



441
V. 7: RESÍDUOS SÓLIDOS E FLORA

Art. 68. Os Proprietários ou possuidores de imóveis rurais que realizaram 
supressão de vegetação nativa respeitando os percentuais de Reserva Legal 
previstos pela legislação em vigor à época em que ocorreu a supressão são 
dispensados de promover a recomposição, compensação ou regeneração 
para os percentuais exigidos nesta Lei.

§ 1o Os proprietários ou possuidores de imóveis rurais poderão provar 
essas situações consolidadas por documentos tais como a descrição de 
fatos históricos de ocupação da região, registros de comercialização, dados 
agropecuários da atividade, contratos e documentos bancários relativos à 
produção, e por todos os outros meios de prova em direito admitidos.

§ 2o Os proprietários ou possuidores de imóveis rurais, na Amazônia Legal, 
e seus herdeiros necessários que possuam índice de Reserva Legal maior 
que 50% (cinquenta por cento) de cobertura florestal e não realizaram a 
supressão da vegetação nos percentuais previstos pela legislação em vigor 
à época poderão utilizar a área excedente de Reserva Legal também para 
fins de constituição de servidão ambiental, Cota de Reserva Ambiental - 
CRA e outros instrumentos congêneres previstos nesta Lei.

Claramente o dispositivo legal em testilha se refere às hipóteses de 
possibilidade de diminuição de exigência de recomposição, compensação 
ou regeneração de Reserva Legal, tendo como pressuposto a existência de 
diferentes patamares de exigência desse espaço ambiental protegido de acordo 
com a sucessão de legislações no tempo.

Ocorre que no Estado do Paraná não houve oscilação dos percentuais de 
obrigatoriedade de manutenção de vegetação de Reserva Legal nos imóveis rurais, 
que sempre permaneceu no quantum de 20% (vinte por cento) da sua extensão. 
Essa verificação da constância da exigência do percentual de 20% de Reserva Legal 
no Estado do Paraná pode ser confirmada a partir da análise do texto original da 
Código Florestal (Lei Federal 4.771/65, artigo 16, “c”), do artigo 16, § 2º, da Lei 
Federal 4.771/65 (a partir da redação inserida pela Lei Federal 7.803/89), do artigo 
16, III, da Lei Federal 4.771/65 (a partir da redação inserida pela Medida Provisória 
2.080-58, de 27 de dezembro de 2000), da Lei Estadual 11.054/95 (artigo 7o), assim 
como da própria Lei Federal 12.651/2012 (artigo 12, II).  

Por isso mesmo, este Centro de Apoio concluiu que o artigo 68 da 
Lei Federal 12.651/2012 possui aplicação voltada à região norte e parte norte 
da região centro-oeste (bioma Amazônico), justamente a região onde houve 
oscilação dos percentuais de Reserva Legal (50-80%).
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A nosso aviso, a norma do artigo 68 da Lei Federal 12.651/2012 
também pretendeu respeitar eventuais variações de percentuais de Reserva 
Legal exigidos pelos Estados da Federação em suas legislações suplementares, o 
que patentemente não é o caso do Estado do Paraná, onde o percentual de 20% 
de Reserva Legal não se alterou.

Veja-se que o argumento da inaplicabilidade do artigo 68 da Lei 
Federal 12.651/2012 ao Estado do Paraná, em nosso sentir, já é suficiente 
para questionar em âmbito estadual a constitucionalidade do artigo 32 da 
Lei Estadual 18.295/2014. Nada obstante, ainda que fosse possível o Estado 
do Paraná exercer a sua competência suplementar em relação ao citado 
dispositivo da Lei Federal, o artigo 32 da Lei Estadual 18.295/2014 agrega 
outra inconstitucionalidade decorrente do retrocesso na proteção ambiental, 
consistente na consideração apenas da formação “Floresta” em vez de todas as 
formas de vegetação, para fins de exigência de Reserva Legal até o ano de 1989. 
Tal previsão afronta o disposto nos artigos 1o e 16, “a”, da Lei Federal 4.771/65, 
no artigo 7o da Lei Estadual 11.054/1995, no artigo 4o, alínea “a” do Decreto 
Estadual 387/1999, assim como evidencia contrariedade ao próprio caput do 
artigo 68 da Lei Federal 12.651/2012, todos dispositivos que se referem a todas 
as formas de vegetação, e não apenas à formação “Floresta”.

A aplicação do artigo 32 da Lei Estadual 18.295/2014 significaria, assim, 
a patente exclusão no Estado do Paraná da exigência de Reserva Legal em relação 
às formas de vegetação distintas da “Floresta”, dentre elas os Campos (Estepe) 
e o Cerrado (Savana), de grande extensão e de suma importância ambiental. 
Ressalta-se que a área total de ocorrência de vegetação de Cerrado (Savana) e 
de Campo (Estepe) no Estado do Paraná corresponde a aproximadamente dois 
milhões de hectares, o que equivale a cerca de 10,2% do território paranaense.

TABELA - ABRANGÊNCIA DAS REGIÔES FITOGEOGRÁFICAS DO PARANÁ

REGIÃO FITOGEOGRÁFICA
ÁREA ORIGINAL
ha %

Floresta Ombrófila Densa 1.101.458,77 5,51
Floresta Ombrófila Mista 7.710.980,42 38,58
Floresta Estacional Semidecidual 9.133.037,00 45,70
Campos 1.971.334,65 9,86
Cerrados 68.533,06 0,34
Área Total 19.985.343,90 100,00
FONTE: Maack adaptado por Roderjan, Kuniyoshi e Galvão (1993)
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Conforme já salientado anteriormente, diante do patente 
enfraquecimento da proteção ambiental, o artigo 32 da Lei Estadual 18.295/14 
ofende o princípio da vedação ao retrocesso ambiental e afasta-se do quadro 
legal nacional, inovando na ordem jurídica e angustiando os contornos da 
competência concorrente.

 Lembramos novamente que a Procuradoria-Geral de Justiça do 
Ministério Público de São Paulo recentemente questionou a constitucionalidade 
dispositivo de Lei Estadual paulista praticamente idêntico ao artigo 32 da 
Lei Estadual 18.295/2014, e que a referida argumentação foi acolhida pelo 
Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, ao menos em sede liminar, 
encontrando-se a mencionada legislação suspensa até a presente data em 
decorrência de tal decisão.

Outrossim, importante não confundir a concepção de tipos de 
vegetação (p. 250), com a noção de Amazônia Legal, que se refere a um 
espaço sociopolítico instituído pelo governo brasileiro com o intuito de tratar 
e planejar o desenvolvimento e proteção de diversos Estados das regiões 
Norte, Nordeste e Centro-Oeste, abrangendo os biomas Amazônia, Cerrado e 
Pantanal Matogrossense.

3) eventual consonância do artigo 68, I da Lei Estadual 18.295/2014 
com o disposto nos artigos 15 e 67 da Lei Federal 12.651/2012.

Não há dúvida que há correspondência entre o artigo 68, I da Lei 
Estadual 18.295/2014 e os artigos 15 e 67 da Lei Federal 12.651/2012.

Contudo, alertamos que nesse caso específico houve a indevida 
revogação de dispositivo de Lei Estadual anterior, que atribuía proteção 
ambiental em patamares mais restritivos, em violação ao princípio da vedação 
do retrocesso em matéria ambiental.

De fato, o artigo 7o da Lei Estadual 11.054/95 determinava, sem 
exceções, a obrigação legal de manutenção de ao menos vinte por cento 
da extensão da propriedade rural com vegetação nativa em caráter de 
perpetuidade, consubstanciando-se, portanto, em importante fonte de vigor 
na proteção ambiental no Estado do Paraná diante dos retrocessos operados 
pela entrada em vigor da Lei Federal 12.651/2012.
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Veja-se que a Constituição da República, em seu artigo 24, parágrafos 
1° a 4°, prevê a competência concorrente dos Estados da Federação para 
legislar sobre conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais 
e proteção do meio ambiente, e que, no exercício desta competência, podem 
estabelecer normas ambientais mais restritivas e prevalentes em relação 
aquelas editadas pela União.

Consuelo Yoshida explica que

os Estados, Distrito Federal e Municípios têm autonomia para, no 
exercício da competência legislativa suplementar, dispor de forma 
diversa da legislação federal ambiental observando-se o ‘patamar 
mínimo nacional’ de proteção ambiental por ela estabelecido. Neste 
sentido, as normas ambientais estaduais e municipais podem ser mais 
restritivas, e no caso devem prevalecer sobre a norma federal no âmbito 
do respectivo Estado e Município.284

Nessa mesma toada, Celso Antônio Pacheco Fiorillo Filho reforça o 
entendimento praticamente pacífico da doutrina sobre o tema, ao afirmar que 
“à União caberá a fixação de pisos mínimos de proteção ao meio ambiente, 
enquanto aos Estados e Municípios, atendendo aos seus interesses regionais e 
locais, a de um “teto” de proteção”285.

As Procuradoras do Estado do Paraná Ana Cláudia Bento Graf e Márcia 
Dieguez Leuzinger adotam a mesma linha de raciocínio ao esclarecerem, 
fazendo referência a Paulo José Leite Farias, que

o critério básico para a solução de conflitos normativos ambientais 
entre os diferentes entes federados é aquele que garante a ‘prevalência 
da norma que defenda melhor o direito fundamental tutelado, por se 

284  YOSHIDA, Consuelo Yatsuda Moromizato. Idem. p. 37.

285  Curso de Direito Ambiental Brasileiro, Celso Antônio Pacheco Fiorillo, 10ª Edição, Editora 
Saraiva, p. 131.
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tratar de preceito constitucional (lei nacional) que se impõe à ordem 
jurídica central ou regional’: in dubio pro natura.286

A Jurisprudência não discrepa desse entendimento. A título de 
exemplo, o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais em julgamento de Ação 
Direta de Inconstitucionalidade, decidiu que os entes federativos, em matéria 
ambiental, podem criar normas mais restritivas, vale dizer, mais protetivas:

Ação Direta de Inconstitucionalidade. Lei municipal que proíbe 
queimadas em todo o território do Município. Competência comum dos 
entes federativos para a prática de atos de proteção do meio ambiente. 
Competência concorrente para legislar sobre proteção do meio 
ambiente. Norma que restringe as regras editadas pelo Estado de Minas 
Gerais. Possibilidade. Representação julgada improcedente. (Ação Direta 
de Inconstitucionalidade nº 1.0000.07.454942-9/000. Rel. Célio César 
Paduani. Julgada em 13.05.2009. Publicada em 124.08.2009.)

Nessa esteira, o artigo 68 da Lei Estadual 18.295/2014 significa evidente 
violação ao princípio da vedação do retrocesso da legislação paranaense em 
matéria ambiental, razão pela qual insistimos na sua inconstitucionalidade.

Diante de todo o exposto, tomamos ciência da manifestação anexa ao  
ofício nº , apresentamos as presentes considerações, reiteramos os fundamentos 
expostos na representação inicial e na consulta 53/2017 - CAOPMAHU, e, 
respeitosamente, insistimos no pleito de questionamento da constitucionalidade 
dos artigos 5o, 12, 32, 36, 57 e 68 da Lei Estadual 18.295/2014 por meio de 
controle concentrado.

É a consulta.

Curitiba, 20 de novembro de 2017.

286  GRAF, Ana Cláudia Bento; LEUZINGER, Márcia Dieguez. A Autonomia Municipal e a Repartição 
Constitucional de Competências em Matéria Ambiental. In: FIGUEIREDO, Guilherme José Purvin 
de. Temas de Direito Ambiental e Urbanístico. Max Limonad: São Paulo, 1998. p. 55.
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21. CONSULTA Nº 09/2018 
Licenciamento Ambiental. Supressão de Mata Atlântica. Vegetação secundária em 
estágio médio de regeneração. Autorização Municipal. Atuação descentralizada 
do Município. Impossibilidade. Inteligência do Artigo 31, caput, da Lei Federal 
11.428/2006.

EMENTA: LICENCIAMENTO AMBIENTAL. SUPRESSÃO DE MATA 
ATLÂNTICA. VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA EM ESTÁGIO MÉDIO 
DE REGENERAÇÃO. AUTORIZAÇÃO MUNICIPAL. ATUAÇÃO 
DESCENTRALIZADA DO MUNICÍPIO. IMPOSSIBILIDADE. 
INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 31, CAPUT, DA LEI FEDERAL 
11.428/2006. DESCENTRALIZAÇÃO DO LICENCIAMENTO 
AMBIENTAL AOS MUNICÍPIOS PREVISTA NA RESOLUÇÃO CEMA/
PR 88/2013. LIMITAÇÃO DE TIPOLOGIAS DE ATIVIDADES E 
EMPREENDIMENTOS QUE PODEM TER O LICENCIAMENTO 
AMBIENTAL DESCENTRALIZADO. ANEXO DA RESOLUÇÃO CEMA/
PR 88/2013. LIMITAÇÃO DA COMPETÊNCIA MUNICIPAL PARA AS 
HIPÓTESES DE VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA EM ESTÁGIO INICIAL 
DE REGENERAÇÃO. NULIDADE DAS AUTORIZAÇÕES MUNICIPAIS.

A ...ª Promotoria de Justiça da comarca de ..., por meio de e-mail 
enviado na data de ..., encaminhou Inquérito Policial digitalizado em 14 
arquivos contendo autorizações florestais municipais, ocasião em que solicitou 
elaboração de consulta jurídica para atender os seguintes questionamentos:

“i) se são válidas ou não essas autorizações. Por quê?

ii) o município de ... pode conceder licenças com esse conteúdo?

iii) outras orientações que esse CAOP julgar pertinentes sobre o caso em 
tela.
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Gostaria também que fosse encaminhado um modelo de denúncia para 
auxiliar o trabalho em relação a essas autorizações”.

Segundo consta no boletim de ocorrência dos autos nº ... da Vara 
Criminal de ..., cujo assunto principal é a averiguação de crimes contra o meio 
ambiente ocorridos em uma área de 0,2669 hectare, onde teria ocorrido o corte 
de vegetação secundária em estágio médio de regeneração e movimentação 
de solo.

Em questionamento ao proprietário de parte da área, foi relatado que 
sua conduta se deu em razão da autorização florestal .../20... expedida pela 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA), que descrevia o corte de 04 
(quatro) árvores e remoção de solo.

O proprietário do restante da área apresentou duas licenças cedidas 
pela SMMA: a de número .../20..., que liberava o corte de 04 (quatro) árvores 
nativas a serem realizadas na área de 0,036 ha (onde foi constatado o corte 
de toda a vegetação) e a .../20..., autorizando a limpeza com supressão de 
vegetação e movimentação de solo, condicionada à destinação final do resíduo 
proveniente do corte das árvores, o que não foi realizado.

O técnico do Instituto Ambiental do Paraná (IAP) presente salientou 
que a competência para a emissão de Autorização Florestal nos referidos casos 
é do órgão ambiental estadual.

O Secretário do Meio Ambiente do município de ... informou que a 
licença concedida não abrangia a supressão da vegetação, ficando a cargo do 
requerente a responsabilidade de destinação final ao resíduo proveniente do 
corte das árvores.

De acordo com o Relatório Circunstanciado, a vegetação caracterizava-
se como secundária, de estágio sucessional médio, cujo entorno é classificado 
como de estágio médio de regeneração, na definição da Resolução CONAMA 
002/1994. Não há notícia de afetação de Área de Preservação Permanente 
(APP).

É o relatório. Passa-se à consulta.
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1. O Sistema Nacional do Meio Ambiente, o licenciamento ambiental 
e as competências administrativas.

A Lei Federal 6.938, de 31 de agosto de 1981, instituiu a Política Nacional 
do Meio Ambiente, com definições, objetivos, diretrizes, instrumentos e regras 
estruturantes para a proteção do meio ambiente e para um desenvolvimento 
sustentável, assim como criou o Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA), 
composto pelos órgãos e entidades públicos de proteção ao meio ambiente no 
âmbito da União, Estados e Municípios. O SISNAMA é assim estruturado pelo 
artigo 6o da Lei Federal 6.938/81:

I - órgão superior: o Conselho de Governo, com a função de assessorar o 
Presidente da República na formulação da política nacional e nas diretrizes 
governamentais para o meio ambiente e os recursos ambientais;

II - órgão consultivo e deliberativo: o Conselho Nacional do Meio Ambiente 
(CONAMA), com a finalidade de assessorar, estudar e propor ao Conselho 
de Governo, diretrizes de políticas governamentais para o meio ambiente 
e os recursos naturais e deliberar, no âmbito de sua competência, sobre 
normas e padrões compatíveis com o meio ambiente ecologicamente 
equilibrado e essencial à sadia qualidade de vida;

III - órgão central: a Secretaria do Meio Ambiente da Presidência da 
República, com a finalidade de planejar, coordenar, supervisionar 
e controlar, como órgão federal, a política nacional e as diretrizes 
governamentais fixadas para o meio ambiente;

IV - órgãos executores: o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 
Recursos Naturais Renováveis - IBAMA e o Instituto Chico Mendes de 
Conservação da Biodiversidade - Instituto Chico Mendes, com a finalidade 
de executar e fazer executar a política e as diretrizes governamentais 
fixadas para o meio ambiente, de acordo com as respectivas competências;

V - Órgãos Seccionais: os órgãos ou entidades estaduais responsáveis 
pela execução de programas, projetos e pelo controle e fiscalização de 
atividades capazes de provocar a degradação ambiental;

VI - Órgãos Locais: os órgãos ou entidades municipais, responsáveis pelo 
controle e fiscalização dessas atividades, nas suas respectivas jurisdições;
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O licenciamento ambiental é um dos principais instrumentos da Lei 
da Política Nacional do Meio Ambiente (Lei Federal 6.938/81), previsto em 
seu artigo 9°, inciso IV, cujo objetivo precípuo é agir preventivamente para a 
proteção do meio ambiente. Assim, a

“construção, instalação, ampliação e funcionamento de estabelecimentos 
e atividades utilizadores de recursos ambientais, efetiva ou potencialmente 
poluidores ou capazes, sob qualquer forma, de causar degradação 
ambiental dependerão de prévio licenciamento ambiental”287.

A Resolução nº 237/97 do CONAMA (Conselho Nacional do Meio 
Ambiente) regulamenta em âmbito nacional os principais aspectos de 
licenciamento ambiental, dentre os quais, no seu anexo, a relação de 
empreendimentos e atividades sujeitas ao licenciamento ambiental, sem 
prejuízo de outras atividades consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras 
ou utilizadoras de recursos ambientais, assim como as modalidades de licenças 
ambientais (artigo 8°) e as etapas básicas do seu procedimento (artigo 10).

Em regra e de modo ordinário, as licenças ambientais são divididas 
em Licença Prévia, Licença de Instalação e Licença de Operação288. O artigo 10 
da Resolução 237/97 do CONAMA indica as etapas básicas de um processo de 
licenciamento ambiental, que podem ser mais simplificadas ou complexas de 
acordo com a tipologia da atividade ou empreendimento:

I - Definição pelo órgão ambiental competente, com a participação 
do empreendedor, dos documentos, projetos e estudos ambientais, 
necessários ao início do processo de licenciamento correspondente à 
licença a ser requerida;

II - Requerimento da licença ambiental pelo empreendedor, acompanhado 
dos documentos, projetos e estudos ambientais pertinentes, dando-se a 
devida publicidade;

III - Análise pelo órgão ambiental competente, integrante do SISNAMA, 

287 Artigo 10, caput, da Lei Federal 6.938/81.

288  A Resolução CONAMA n° 237/97, em seu artigo 8º, colaciona as definições de Licença Prévia, 
Licença de Instalação e Licença de Operação.
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dos documentos, projetos e estudos ambientais apresentados e a 
realização de vistorias técnicas, quando necessárias;

IV - Solicitação de esclarecimentos e complementações pelo órgão 
ambiental competente, integrante do SISNAMA, uma única vez, em 
decorrência da análise dos documentos, projetos e estudos ambientais 
apresentados, quando couber, podendo haver a reiteração da mesma 
solicitação caso os esclarecimentos e complementações não tenham sido 
satisfatórios;

V - Audiência pública, quando couber, de acordo com a regulamentação 
pertinente;

VI - Solicitação de esclarecimentos e complementações pelo 
órgão ambiental competente, decorrentes de audiências públicas, 
quando couber, podendo haver reiteração da solicitação quando os 
esclarecimentos e complementações não tenham sido satisfatórios;

VII - Emissão de parecer técnico conclusivo e, quando couber, parecer 
jurídico;

VIII - Deferimento ou indeferimento do pedido de licença, dando-se a 
devida publicidade.

Sobre a competência administrativa para promover o licenciamento 
ambiental das atividades e empreendimentos potencialmente poluidores ou 
utilizadores de recursos ambientais, a Lei Complementar Federal 140/2011, 
regulamentou os incisos III, VI, VII e o § único do artigo 23 da Constituição 
da República para a cooperação da União, Estados e Municípios nas ações 
administrativas decorrentes da competência comum de proteção ambiental. 
Além da referida Lei Complementar definir que os empreendimentos ou 
atividades potencialmente poluidoras deverão se submeter a um licenciamento 
ambiental conduzido por um único ente federativo (art. 13), sem prejuízo da 
possibilidade de manifestação não vinculante de outros entes (art. 13, § 1°), 
também previu a competência para o licenciamento ambiental com suporte nos 
seguintes critérios:

a) Competência do IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 
Recursos Naturais Renováveis) – artigo 7°, inciso XIV, da Lei Complementar n° 
140/2011 – para atividades e empreendimentos localizados ou desenvolvidos 
conjuntamente no Brasil e em país limítrofe, no mar territorial, na plataforma 
continental ou na zona econômica exclusiva, em terras indígenas, em dois ou 
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mais Estados da Federação ou em unidades de conservação instituídas pela 
União, exceto em Áreas de Proteção Ambiental (APAs); para atividades de caráter 
militar, empreendimentos destinados a pesquisar, lavrar, produzir, beneficiar, 
transportar, armazenar e dispor material radioativo, em qualquer estágio, 
ou que utilizem energia nuclear em qualquer de suas formas e aplicações, 
ou ainda que “atendam tipologia estabelecida por ato do Poder Executivo, a 
partir de proposição da Comissão Tripartite Nacional, assegurada a participação 
de um membro do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), e 
considerados os critérios de porte, potencial poluidor e natureza da atividade 
ou empreendimento.

b) Competência dos Estados (órgãos públicos ambientais estaduais) – 
artigo 8°, incisos XIV e XV, da Lei Complementar n° 140/2011 – para atividades 
ou empreendimentos que não se enquadrem nas hipóteses de competência da 
União e dos Municípios (competência residual), assim como aqueles localizados 
ou desenvolvidos em unidades de conservação instituídas pelo Estado, exceto 
em Áreas de Proteção Ambiental (APAs).

c) Competência dos Municípios (órgãos públicos ambientais municipais) 
– artigo 9°, inciso XIV, da Lei Complementar n° 140/2011 – para atividades 
ou empreendimentos que causem ou possam causar impacto ambiental de 
âmbito local, conforme tipologia definida pelos respectivos Conselhos Estaduais 
de Meio Ambiente, considerados os critérios de porte, potencial poluidor e 
natureza da atividade; ou localizados em unidades de conservação instituídas 
pelo Município, exceto em Áreas de Proteção Ambiental (APAs).

Ressalta-se que a Lei Complementar Federal 140/2011 é expressa para 
que a definição de impacto ambiental de âmbito local deve ser conferida pelo 
respectivo Conselho Estadual de Meio Ambiente – CEMA289° e, enquanto isto não 
ocorre, assim como enquanto não haja órgão ambiental capacitado e conselho 
de meio ambiente no âmbito do Município, persiste a competência supletiva 

289 Art. 18.  Esta Lei Complementar aplica-se apenas aos processos de licenciamento e autorização 
ambiental iniciados a partir de sua vigência. § 1o Na hipótese de que trata a alínea “h” do inciso 
XIV do art. 7o, a aplicação desta Lei Complementar dar-se-á a partir da entrada em vigor do ato 
previsto no referido dispositivo. § 2o Na hipótese de que trata a alínea “a” do inciso XIV do art. 9o, 
a aplicação desta Lei Complementar dar-se-á a partir da edição da decisão do respectivo Conselho 
Estadual. § 3o Enquanto não forem estabelecidas as tipologias de que tratam os §§ 1o e 2o deste 
artigo, os processos de licenciamento e autorização ambiental serão conduzidos conforme a legis-
lação em vigor.
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do Estado para o licenciamento ambiental, nos termos do artigo 15, inciso II, 
da Lei Complementar Federal 140/2011.

Em adição a isso, conforme já abordamos em outra oportunidade:

a Lei Complementar Federal 140/2011, em seu artigo 5°, dispõe que 
um ente federativo poderá delegar a outro ente federativo, mediante 
convênio, a execução de suas atribuições, desde que o destinatário 
disponha de órgão ambiental capacitado a executar as atividades 
delegadas e Conselho de meio ambiente290.

Veja-se que a Lei Complementar Federal 140/2011 considera  como 
órgão ambiental capacitado para essa finalidade “aquele que possui técnicos 
próprios ou em consórcio, devidamente habilitados e em número compatível 
com a demanda das ações administrativas a serem delegadas”291.

2. Da Competência do Órgão Público Estadual Ambiental para a 
emissão de Autorização Florestal relativa à pretensão de corte ou 
supressão de vegetação secundária em estágio médio de regeneração 
do bioma Mata Atlântica – Nulidades das Autorizações Ambientais 
emitidas pela Secretaria Municipal de...

A Lei Federal 11.428/2006, que dispõe sobre a utilização e proteção 
da vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica, ao tratar dos requisitos para a 
supressão da vegetação secundária em estágio médio de regeneração, assim 
define:

Art. 14. A supressão de vegetação primária e secundária no estágio 
avançado de regeneração somente poderá ser autorizada em caso de 
utilidade pública, sendo que a vegetação secundária em estágio médio 
de regeneração poderá ser suprimida nos casos de utilidade pública 

290 GAIO, Alexandre. Lei da Mata Atlântica Comentada. São Paulo: Editora Almedina, 2014. p. 116.

291 Artigo 5°,  § único.
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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. (destaques nossos)

No entanto, o mesmo diploma legal determina que, se a corte ou 
supressão da vegetação secundária em estágio médio de regeneração situada 
em área urbana tiverem como propósito edificação ou parcelamento do solo, 
a competência para a emissão de Autorização Florestal é necessariamente do 
órgão público ambiental estadual. Confira-se:

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. (grifos nossos)

No caso em tela, as informações colacionadas no Inquérito Policial 
em trâmite na comarca de ... dão conta de que os cortes de árvores e de 
vegetação tiveram como intuito a edificação de residência, o que torna patente 
a competência estadual para o seu licenciamento.

Independentemente dessa disposição legal, no âmbito do Estado do 
Paraná há norma legal específica que determina a competência do Instituto 
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Ambiental do Paraná para o licenciamento dos referidos cortes/desmatamentos 
de vegetação secundária em estágio médio de regeneração.

De fato, com fundamento no artigo 9º, inciso XIV, alínea “a” da Lei 
Complementar 140/2011292, foi publicada a Resolução CEMA/PR 88/2013, a 
qual estabelece critérios, procedimentos e tipologias para o licenciamento 
ambiental municipal de atividades, obras e empreendimentos que causem ou 
possam causar impacto de âmbito local e determina outras providências.

Ressalta-se que a Lei Complementar 140/2011 é expressa para que 
a definição de impacto ambiental de âmbito local deve ser conferida pelo 
respectivo Conselho Estadual de Meio Ambiente (CEMA) e, enquanto isto 
não acontece, assim como enquanto não haja órgão ambiental capacitado e 
Conselho de Meio Ambiente no âmbito do Município, persiste a competência 
supletiva do Estado para o licenciamento ambiental, nos termos do artigo 15, 
inciso II, desta Lei.

A Resolução CEMA/PR 88/2013 traz os requisitos necessários para a 
descentralização das atividades de fiscalização ambiental.

Art. 2º Para os efeitos desta Resolução, adotam-se, além das definições 
constantes do Artigo 2º da Lei Complementar Federal nº 140/11, as 
seguintes:

I - Órgão ambiental municipal capacitado: aquele que possui quadro 
de profissionais próprios, colocados à sua disposição ou contratados 
através de consórcios públicos, legalmente habilitados para a análise de 
pedidos de licenciamento ambiental, compatível com a demanda das 
ações administrativas, além de infra-estrutura, equipamentos e material 
de apoio, próprio ou disponibilizado, para o adequado exercício de suas 
competências; (...)

Art. 3º Para o exercício do licenciamento ambiental, consideram-se 
capacitados os municípios que disponham de:

292 Lei Complementar 140/2011, art. 9º. São ações administrativas dos Municípios: XIV – obser-
vadas as atribuições dos demais entes federativos previstas nesta Lei Complementar, promover o 
licenciamento ambiental das atividades ou empreendimentos: a) que causem ou possam causar 
impacto ambiental de âmbito local, conforme tipologia definida pelos respectivos Conselhos Es-
taduais de Meio Ambiente, considerados os critérios de porte, potencial poluidor e natureza da 
atividade.
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I - Conselho Municipal de Meio Ambiente, instância colegiada normativa, 
consultiva e deliberativa, de composição paritária, devidamente 
implementado e em funcionamento;

II - Fundo Municipal de Meio Ambiente, devidamente implementado e 
em funcionamento;

III - Órgão ambiental capacitado, atendendo os requisitos do Inciso I do 
Artigo 2º desta Resolução;

IV - Servidores municipais de quadro próprio ou contratados através de 
consórcios públicos, legalmente habilitados dotados de competência 
legal para o licenciamento ambiental;

V - Servidores municipais de quadro próprio, legalmente habilitados, 
ou através de convênios com órgãos integrantes do SISNAMA para a 
fiscalização ambiental;

VI - Plano Diretor Municipal aprovado e implementado, contendo 
diretrizes ambientais;

VII - Sistema Municipal de Informações Ambientais organizados e em 
funcionamento;

VIII - Normas municipais regulamentadoras das atividades administrativas 
de licenciamento, fiscalização e controle inerentes à gestão ambiental.

Art. 4º Os Municípios apresentarão ao Conselho Estadual do Meio 
Ambiente - CEMA a comprovação do cumprimento do disposto no Artigo 
3º desta Resolução, demonstrando estarem capacitados para exercer as 
competências administrativas de licenciamento, controle e fiscalização 
ambiental.

§ 1º O CEMA, após comprovado pelo IAP que o Município atendeu ao 
disposto no Art. 3º, comunicará o Município, via oficio, que o mesmo 
atendeu os requisitos e poderá iniciar atividades de licenciamento 
ambiental em acordo com as tipologias definidas pelo CEMA, 
comunicando também, o IAP, o Instituto das Águas do Paraná, o IBAMA, o 
Ministério Público e as Câmaras Municipais.

§ 2º O CEMA manterá Cadastro atualizado dos Municípios habilitados, 
ao qual dará publicidade, em especial por meio de seu sítio eletrônico. 
(grifos nossos)

Veja-se que, independentemente da análise do cumprimento de 
todos os aludidos requisitos pela municipalidade ..., verifica-se que o Anexo da 
Resolução CEMA/PR 88/2013, ao estabelecer quais as tipologias de atividades, 
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empreendimentos e obras que causem ou que possam causar impacto 
ambiental de âmbito local, considerando os critérios de porte, potencial 
poluidor e natureza da atividade, para fins de licenciamento ambiental pelos 
órgãos municipais de meio ambiente, restringiu a competência municipal às 
hipóteses de vegetação secundária em estágio inicial de regeneração:

ANEXO

11. Atividade florestal

11.1. Supressão de vegetação secundaria em estagio inicial de 
regeneração.

11.4. Supressão de vegetação secundaria em estagio inicial de 
regeneração em áreas urbanas.

Deste modo, a nosso aviso as autorizações ambientais emitidas pelo 
Município de ... não são válidas, pois padecem de vício de incompetência.

A competência para expedir a autorização em questão, como requisito 
necessário à validade do ato administrativo, deve ser de autoridade apta a realizar 
o licenciamento ambiental. Neste caso, verificou-se que o órgão competente é o 
Instituto Ambiental do Paraná, e não a Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

Ressalta-se que deixamos de apreciar a validade das aludidas 
autorizações ambientais em relação aos demais requisitos e elementos do ato 
administrativo em virtude de não ter sido encaminhada a este Centro de Apoio 
cópia integral dos processos administrativos correspondentes que tramitaram 
na Secretaria Municipal de Meio Ambiente de ...

Independentemente da eventual aplicação das conclusões exaradas na 
presente Consulta, sugere-se a realização de atuação preventiva da Promotoria 
de Justiça para impedir a emissão de novas Autorizações Ambientais/Florestais 
pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente de ... em casos semelhantes.

É a consulta.

Curitiba, 07 de março de 2018.
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22. CONSULTA Nº 18/2018 
Averbação da Reserva Florestal Legal. Matrícula do Imóvel. Substituição pela 
Inscrição no Cadastro Ambiental Rural. Obrigação cumprida somente após a 
comprovação da inscrição no CAR. Obrigação alternativa averbação na matrícula.

EMENTA: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO 
CIVIL PÚBLICO. AVERBAÇÃO DA RESERVA FLORESTAL LEGAL. 
MATRÍCULA DO IMÓVEL. SUBSTITUIÇÃO PELA INSCRIÇÃO 
NO CADASTRO AMBIENTAL RURAL. OBRIGAÇÃO CUMPRIDA 
SOMENTE APÓS A COMPROVAÇÃO DA INSCRIÇÃO NO CAR. 
OBRIGAÇÃO ALTERNATIVA AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA. 
PRORROGAÇÕES CONTÍNUAS RECOMENDAM A AVERBAÇÃO 
DA RESERVA LEGAL SOB PENA DE AUSÊNCIA DE QUALQUER 
CONTROLE, O QUE SERIA, SIM, INADMISSÍVEL. MANIFESTAÇÃO 
PELA NÃO HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO PROPOSTO. 
RETORNO DOS AUTOS. NOVAS DILIGÊNCIAS.

Vieram os presentes autos de Inquérito Civil Público nº MPPR-... a este 
Centro de Apoio em razão de sua promoção de arquivamento pela ...ª Promotoria 
de Justiça da comarca de ..., ante a manifestação do Conselheiro Relator, que 
entendeu pertinente colher opinião do Centro de Apoio Operacional de Proteção 
ao Meio Ambiente, acerca do presente caso, principalmente esclarecendo sobre 
a eventual obrigatoriedade do Cadastro Ambiental Rural e da averbação da 
Reserva Legal no Registro de Imóveis.

O Inquérito Civil sob avaliação foi instaurado através de Portaria, 
impulsionado pelo ofício circular nº .../20... encaminhado pelo Centro de Apoio 
Operacional para Questões da Terra Rural, tendo como objeto a apuração da 
regularidade dos lotes rurais do Município e Comarca de ..., no que tange à 
preservação e averbação (nos Cartórios de Registro de imóveis competentes) 
das áreas de reserva florestal legal (art. 16 da Lei nº 4.771/65).
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Dessa forma, houve a expedição de ofícios tanto para o Município de 
... como para o ... solicitando a relação escrita contendo o número de todos os 
lotes rurais do município de..., incluindo eventuais distritos e patrimônios.

Após a remessa das relações pelas instituições nominadas as mesmas 
foram enviadas aos Cartórios de Registro de Imóveis para a realização de 
levantamento detalhado nas matrículas imobiliárias de tais lotes de terra, a fim 
de que fosse emitida certidão discriminada, informando à Promotoria de Justiça 
quais dessas matrículas possuíam averbação das áreas de reserva florestal legal 
e quais não. A solicitação foi devidamente atendida pelos Cartórios de Registros 
de Imóveis.

Na sequência houve a expedição de notificação aos proprietários rurais 
para que demonstrassem, em prazo definido: a) a efetivação da averbação da 
área de reserva legal na respectiva matrícula imobiliária; ou (b) a formulação 
de termo de ajustamento de conduta ou termo de compromisso equivalente 
junto ao órgão administrativo ambiental competente com relação ao tema; 
ou (c) a existência da área de reserva legal na propriedade rural por qualquer 
outro meio idôneo. Todavia, inúmeros proprietários apresentaram impugnação 
a notificação expedida com fundamento no Decreto nº 6514/08, ainda outros 
afirmaram que suas propriedades estão inseridas no perímetro urbano.

O município de ... atendendo requisição ministerial enviou tabela 
contendo os lotes localizados tanto na área urbana como na área rural.

Após, o Promotor de Justiça propôs o arquivamento dos autos, 
asseverando em suas razões:

 (…)

Sendo assim, resta claro que, desde o início das sucessivas prorrogações 
de prazos para a averbação da reserva legal, com a vigência do Decreto 
nº 6.514/2008, o objeto deste inquérito civil se tornou inviável em um 
primeiro momento, quer seja, entre o início da vigência do aludido 
Decreto e a entrada em vigor da Lei nº 12.651/2012 (Código Florestal), 
e, em um segundo momento, já sob a vigência do novo (atual) Código, 
restou esgotado pela completa revogação dos artigos de lei que davam 
base à exigência na qual se fundou o inquérito (a estabelecida no art. 
16, § 8º, do anterior Código Florestal – Lei nº 4.771/65). Isto equivale a 
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afirmar que este inquérito, antes já alijado de sua eficácia a partir da 
edição do Decreto nº 6.514/2008, hoje não mais detém fulcro jurídico 
para prosseguir.

(…)

A única medida cabível ao caso, sob qualquer ângulo, é o arquivamento 
do presente inquérito, na medida em que a sua base normativa, mais 
do que se alterar por completo, efetivamente perdeu sua existência 
jurídica. Mesmo que se admitisse a hipótese de redirecionamento do 
feito à nova disciplina legal – a do Cadastro Ambiental Rural, o CAR (algo 
que este órgão, s.m.j., entende não ser juridicamente possível, dadas as 
disparidades finalísticas e instrumentais entre ambos os regimes jurídicos) 
– as respectivas assertivas legais que tornam o registro no CAR exigível 
ainda não detém eficácia jurídica, diante do prazo hoje estabelecido no 
art. 29, § 3º, da Lei nº 12.651/2012. O dever legal cujo cumprimento se 
poderia buscar carece, hoje, de exigibilidade jurídica.

Nem se mostra viável ou adequado que se aguarde indefinidamente por 
uma resolução da questão pela via legislativa, essa espera já vem  se dando 
há anos sem efetividade alguma. O presente inquérito precisa ter uma 
resolução. Não tendo como ocorrer a sua continuidade, pela ausência de 
base jurídica para tanto, e não podendo (com mais razão) ser proposta 
uma ação civil pública em relação ao caso, somente o arquivamento se 
apresenta para este momento, diante da atual realidade normativa do 
caso.”

É o relato.

A averbação da Reserva Legal à margem da inscrição de matrícula do 
imóvel é obrigação legal desse o ano de 1989, quando pela Lei Federal nº 7.803, 
de 18 de julho de 1989, foi acrescentado o § 2º, ao artigo 16 da Lei Federal nº 
4.771/1965.

A título exemplificativo transcreve-se abaixo acórdão emitido  pelo 
Tribunal de Justiça do Paraná nesse sentido:

AÇÃO DE ALIENAÇÃO DE COISA COMUM. CERCEAMENTO DE DEFESA 
NÃO CONFIGURADO - PROVAS DESPICIENDAS/CUSTOSAS E AUSÊNCIA 
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DE PREJUÍZO. CONDOMÍNIO INSUPORTÁVEL - IMÓVEL INDIVISÍVEL POR 
FORÇA DA VONTADE DAS PARTES E ANTE A DIMINUIÇÃO DE SEU VALOR. 
ALIENAÇÃO JUDICIAL PROCEDENTE - INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 87 E 1322 DO 
C.C. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA - INCABÍVEL INSTAURAÇÃO DE JURISDIÇÃO 
CONTENCIOSA COM PRODUÇÃO DE PROVAS ALHEIAS A NATUREZA DO 
PROCEDIMENTO. IMÓVEL RURAL - AVERBAÇÃO DA RESERVA LEGAL A 
MARGEM DA MATRÍCULA NECESSÁRIA. OBRIGATORIEDADE POSTERIOR 
A LEI 7.803/1989. SENTENÇA REFORMADA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.

APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

(...)

6) “ADMINISTRATIVO. CODIGO FLORESTAL. RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO 
NO REGISTRO DE IMOVEIS. A AVERBAÇÃO, NO REGISTRO DE IMOVEIS, DA 
RESERVA LEGAL SO E EXIGIVEL APOS A PUBLICAÇÃO DA LEI 7.803/1989, 
QUE ACRESCENTOU PARAGRAFOS AO ART. 16 DA LEI 4.771/1965, UM 
DOS QUAIS PREVENDO EXPRESSAMENTE ESSA OBRIGAÇÃO. RECURSO 
ESPECIAL NÃO CONHECIDO. (REsp 58937 / SP. T2 - SEGUNDA TURMA. Rel. 
Ministro ARI PARGENDLER)”. (TJPR - 9ª C.Cível - AC - 176031-2 - Curitiba 
-  Rel.: Miguel Pessoa - Por maioria -  J. 29.06.2006) (grifos nossos)

O Decreto Federal nº 6.514/2008293, no seu artigo 55, somente 
considerou a obrigação legal uma infração administrativa ambiental. E o fato 
desse artigo nunca ter entrando em vigor, não desconstituiu a obrigação legal, 
que remanesceu até a edição da Lei 12.651/2012.

Em âmbito estadual através do Decreto Estadual nº 387/1999 (revogado) 
da mesma forma havia a previsão desse ônus:

Art. 18 - A reserva florestal legal deverá ser averbada à matrícula do 
imóvel, ou, no caso de mais de uma matrícula, nos Cartórios de Registro 
de Imóveis respectivos, com confrontação de averbações.

293  dispõe sobre as infrações e sanções administrativas ao meio ambiente, estabelece o processo 
administrativo federal para apuração destas infrações e dá outras providências.
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Nossa posição sobre o tema já foi explanada em diversas consultas 
emitidas na direção subsistir a obrigatoriedade de averbação na matrícula do 
imóvel, sendo uma obrigação alternativa e com caráter publicitário, conforme 
entendimento extraído do artigo 18, § 4º, da Lei Federal 12.651/2012, até, pelo 
menos, que o proprietário efetive sua inscrição no Cadastro Ambiental Rural, 
com supedâneo em julgados já proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. RESERVA 
LEGAL NÃO AVERBADA. EXCLUSÃO PARA FINS DE CÔMPUTO DA 
PRODUTIVIDADE DO IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO 
STJ E STF. 1. O aresto impugnado está em dissonância com a pacífica 
jurisprudência do STF e do STJ, no sentido de que não se pode excluir 
a Área de Reserva Legal que não esteja devidamente individualizada 
na respectiva averbação, para fins de cômputo da produtividade do 
imóvel rural. Precedente: AgRg nos EREsp 1.376.203/GO, Rel. Ministro 
Og Fernandes, Primeira Seção, DJe 5/11/2014. 2. Não basta a averbação 
genérica. “Não se encontrando individualizada na averbação, a reserva 
florestal não poderá ser excluída da área total do imóvel desapropriando 
para efeito de cálculo da produtividade” (MS 24.924/DF, Relator para o 
acórdão Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, j. 24/2/2011, Dje-211). 3. 
A Lei 12.651/12, que revogou a Lei 4.771/65, não suprimiu a obrigação 
de averbação da Área de Reserva Legal no Registro de Imóveis, mas 
apenas possibilitou que o registro seja realizado, alternativamente, no 
Cadastro Ambiental Rural – CAR. 4. Recurso Especial provido1. (grifos 
nossos)

PROCESSO CIVIL. AMBIENTAL. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE 
JURISPRUDÊNCIA. CORTE DE ORIGEM. REGIMENTO INTERNO. NORMA 
LOCAL. DESCABIMENTO. IMÓVEL RURAL. REGISTRO DE ESCRITURA DE 
COMPRA E VENDA. EXIGÊNCIA. OFICIAL DO CARTÓRIO DE IMÓVEIS. 
AVERBAÇÃO DA ÁREA DE RESERVA LEGAL. SUPERVENIÊNCIA DA LEI N. 
12.651/12. PERSISTÊNCIA DO DEVER DE AVERBAR. EXCEÇÃO. PRÉVIO 
REGISTRO NO CADASTRO AMBIENTAL RURAL.

1. Reconhecido o descabimento da instauração do incidente de 
uniformização de jurisprudência a partir da análise das normas do 
Regimento Interno da Corte local, o exame da matéria pelo STJ atrai o 
óbice da Súmula 280/STF.

2. Ademais, está pacificado nesta Corte Superior o entendimento de que 
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a instauração do incidente de uniformização de jurisprudência é medida 
compreendida no juízo de conveniência e oportunidade do órgão julgador, 
a partir das especificidades do caso concreto, daí por que não pode ser 
revisado no âmbito do recurso especial.

3. A existência da área de reserva legal no âmbito das propriedades rurais 
caracteriza-se como uma limitação administrativa necessária à tutela 
do meio ambiente para as presentes e futuras gerações e em harmonia 
com a função social da propriedade, o que legitima haver restrições aos 
direitos individuais em benefício dos interesses de toda a coletividade.

4. De acordo com a jurisprudência do STJ, a obrigação de demarcar, 
averbar e restaurar a área de reserva legal constitui-se uma obrigação 
propter rem, que se transfere automaticamente ao adquirente ou ao 
possuidor do imóvel rural. Esse dever jurídico independe da existência de 
floresta ou outras formas de vegetação nativa na gleba, cumprindo-lhes, 
caso necessário, a adoção das providências essenciais à restauração ou à 
recuperação das mesmas, a fim de readequar-se aos limites percentuais 
previstos na lei de regência.

5. Cumpre ao oficial do cartório de imóveis exigir a averbação da área 
de reserva legal quando do registro da escritura de compra e venda do 
imóvel rural, por se tratar de conduta em sintonia com todo o sistema 
de proteção ao meio ambiente. A peculiaridade é que, com a novel 
legislação, a averbação será dispensada caso a reserva legal já esteja 
registrada no Cadastro Ambiental Rural - CAR, consoante dispõe o art. 
18, § 4º, da Lei n. 12.651/12.

6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa parte, não provido.

(REsp 1276114/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, 
julgado em 04/10/2016, DJe 11/10/2016)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO 
E AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA VISANDO À DEMARCAÇÃO E 
AVERBAÇÃO DA ÁREA DE RESERVA LEGAL EM IMÓVEL RURAL. A 
RESPONSABILIDADE PELO DANO AMBIENTAL É OBJETIVA E SOLIDÁRIA, E O 
FATO DE TER HAVIDO O DESMATAMENTO, MESMO QUE POR ANTERIORES 
PROPRIETÁRIOS, NÃO ESCUSA A OBRIGAÇÃO DE INSTITUIÇÃO DA RESERVA 
LEGAL. SÚMULA 83/STJ. REVISÃO DAS PREMISSAS DO ACÓRDÃO QUANTO 
À TESE DE ILEGALIDADE NO DESMATE DA ÁREA DEGRADADA. SÚMULA 7/
STJ. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Cuida-se na origem de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério 
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Público visando à demarcação e averbação da área de reserva legal em 
imóvel de propriedade da parte ora recorrente.

2. A responsabilidade pelo dano ambiental é objetiva e solidária, e o fato 
de ter havido o desmatamento, mesmo que por anteriores proprietários, 
não escusa a obrigação de instituição da reserva.

Súmula 83/STJ.

3. Mostra-se inviável, em sede de Recurso Especial, revisar aspectos 
quanto à ausência de ilegalidade no desmate da vegetação, bem como 
alterar as conclusões do aresto recorrido, por demandar a incursão no 
acervo fático-probatório dos autos. Súmula 7/STJ.

4. Agravo Regimental dos particulares a que se nega provimento.

(AgRg no REsp 1223499/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 
PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 26/06/2017)

Nessa esteira, prescreve o Código de Normas do TJPR:

Art. 577. Reserva Legal é a área localizada no interior de uma propriedade 
ou posse rural, delimitada nos termos do art. 12 da Lei nº 12.651/2012, 
com a função de assegurar o uso econômico de modo sustentável dos 
recursos naturais do imóvel rural, auxiliar a conservação e a reabilitação 
dos processos ecológicos e promover a conservação da biodiversidade, 
bem como o abrigo e a proteção da fauna silvestre e da flora nativa.

§ 1º - A área de Reserva Legal deverá ser registrada no órgão ambiental 
competente mediante inscrição no Cadastro Ambiental Rural (CAR) de 
que trata o art. 29 da Lei nº 12.651/2012, sendo vedada a alteração 
de sua destinação, nos casos de transmissão, a qualquer título, ou de 
desmembramento, com as exceções previstas nesta Lei.

§ 2º - O registro da Reserva Legal no CAR desobriga a sua averbação na 
matrícula imobiliária.

Tendo em vista que o Cadastro Ambiental Rural294 - CAR -  é registro 
eletrônico de abrangência nacional junto ao órgão ambiental competente, no 
âmbito do Sistema Nacional de Informação sobre Meio Ambiente – SINIMA, 

294 Decreto 7830/2012 - inciso II, artigo 2º.
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obrigatório para todos os imóveis rurais, com a finalidade de integrar as 
informações ambientais das propriedades e posses rurais, compondo base de 
dados para controle, monitoramento, planejamento ambiental e econômico e 
combate ao desmatamento.

E segundo entendimento manifesto pelo Superior Tribunal de Justiça295 
a “5. A averbação da reserva legal, à margem da inscrição da matrícula da 
propriedade, é consequência imediata do preceito normativo e está colocada 
entre as medidas necessárias à proteção do meio ambiente, previstas tanto no 
Código Florestal como na legislação extravagante.

Assim sendo, tanto a inscrição da Reserva Florestal Legal no Cadastro 
Ambiental Rural como a averbação da mesma à margem da inscrição da 
matrícula da propriedade, tem como propósito a proteção ao meio ambiente.

Defende-se, em realidade, a ideia de que ambos os registros poderiam 
coexistir, pois a averbação na matrícula do imóvel observa os princípios da 
publicidade e da segurança jurídica. Ressaltando que os itens 22 e 23 foram 
inseridos no inciso II, do caput do artigo 167, da Lei 6015/73, através da Lei 
Federal nº 11.284/2006, a qual dispõe sobre a gestão de florestas públicas para 
a produção sustentável, de cunho preservacionista.

295  ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. ARTS. 16 E 44 DA LEI Nº. 4.771/65. MATRÍCULA DO IMÓVEL. 
AVERBAÇÃO DE ÁREA DE RESERVA FLORESTAL. NECESSIDADE. 1. A Constituição Federal consagra 
em seu art. 186 que a função social da propriedade rural é cumprida quando atende, seguindo cri-
térios e graus de exigência estabelecidos em lei, a requisitos certos, entre os quais o de ‘utilização 
adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente’. 2. A obrigação de os 
proprietários rurais instituírem áreas de reservas legais, de no mínimo 20% de cada propriedade, 
atende ao interesse coletivo. 3. A averbação da reserva legal configura-se, portanto, como dever 
do proprietário ou adquirente do imóvel rural, independentemente da existência de florestas ou 
outras formas de vegetação nativa na gleba.
4. Essa legislação, ao determinar a separação de parte das propriedades rurais para constituição da 
reserva florestal legal, resultou de uma feliz e necessária consciência ecológica que vem tomando 
corpo na sociedade em razão dos efeitos dos desastres naturais ocorridos ao longo do tempo, 
resultado da degradação do meio ambiente efetuada sem limites pelo homem. Tais consequências 
nefastas, paulatinamente, levam à conscientização de que os recursos naturais devem ser utilizados 
com equilíbrio e preservados em intenção da boa qualidade de vida das gerações vindouras. (RMS 
18.301/MG, DJ 03.01.05). 5. A averbação da reserva legal, à margem da inscrição da matrícula da 
propriedade, é consequência imediata do preceito normativo e está colocada entre as medidas 
necessárias à proteção do meio ambiente, previstas tanto no Código Florestal como na legislação 
extravagante. (REsp 927.979/MG, DJ 31.05.07). 6. Recurso Especial provido. (REsp 821.083/MG, 1ª 
T., Min. Luiz Fux, DJe 09.04.08)
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E reforçando tal pensamento cabe salientar que o Superior Tribunal de 
Justiça296 em recente decisão considerou obrigatória a averbação da Reserva 
Florestal Legal à margem da matrícula do imóvel para fins de isenção de ITR.

Do mesmo modo divergimos, igualmente, da assertiva de que o 
dever legal cujo cumprimento se poderia buscar carece, hoje, de exigibilidade 
jurídica, tendo em vista, as reiteradas prorrogações do prazo final da inscrição 
no referido Cadastro, que atualmente é 31 de maio de 2018297,pelas razões 
anteriormente discorridas. Aliás, as prorrogações contínuas recomendam a 
averbação da Reserva Legal, pena de ausência de qualquer controle, o que seria, 
sim, inadmissível.

Elucidativo o acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça de Santa 
Catarina, assim redigido:

APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. AVERBAÇÃO DE ESCRITURA DE 
COMPRA E VENDA CONDICIONADA AO REGISTRO DE RESERVA LEGAL NA 
MATRÍCULA DO IMÓVEL. EXIGÊNCIA ESTABELECIDA PELO CARTÓRIO DE 
REGISTRO DE IMÓVEIS. REQUISIÇÃO PERTINENTE. ORDEM DENEGADA. 
INSURGÊNCIA DO IMPETRANTE.   TESE DE QUE O NOVO CÓDIGO FLORESTAL 
DISPENSOU A INSTITUIÇÃO DE ÁREA DE CONSERVAÇÃO, RECLAMANDO, 
EM SEU LUGAR, O REGISTRO NO CAR-CADASTRO AMBIENTAL RURAL.   
REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL QUE NÃO TERIA SIDO INSTITUÍDA NO ESTADO 
DE SANTA CATARINA, BEM POR ISSO MITIGANDO A EXIGÊNCIA VERSADA 
NOS AUTOS. ENTENDIMENTO SUFRAGADO POR ESTA CORTE, CONTUDO, 
DE MANUTENÇÃO DA IMPOSIÇÃO ANTERIOR, PELA OBRIGATORIEDADE 
DA RESERVA LEGAL NO INTERREGNO DAQUELA LACUNA. HIGIDEZ DO 
VEREDITO.   “[...] II. A teor do art. 18, § 4º, do Código Florestal (Lei nº 
12.651/12) “o registro da Reserva Legal no CAR desobriga a averbação no 

296 1. Inexiste contrariedade ao art. 535, II, do CPC/1973 quando o Tribunal de origem decide fun-
damentadamente todas as questões postas ao seu exame. Ademais, não se deve confundir decisão 
contrária aos interesses da parte com ausência de prestação jurisdicional.
2. Consoante pacífica jurisprudência desta Corte, é imprescindível a averbação da área de reserva 
legal à margem da inscrição de matrícula do imóvel, no registro de imóveis competente, para que 
o contribuinte obtenha a isenção do imposto territorial rural prevista no art. 10, II, “a”, da Lei n. 
9.393/1996.
3. Recurso especial provido em parte.
(REsp 1638210/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 
05/12/2017)ederal nº 9.257, de 29 de dezembro de 2017.)

297 Decreto FPROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ART. 535, II, DO CPC/1973. 
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. ITR. ISENÇÃO. RESERVA LEGAL FLORESTAL. AVERBAÇÃO. NECESSIDADE.
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Cartório de Registro de Imóveis”. A melhor exegese do dispositivo acima 
transcrito caminha na senda de que, efetivamente, a nova Codificação 
dispensou a compulsoriedade da averbação da área de reserva legal junto 
ao registro de imóveis, mas desde que haja o registro no Cadastro Ambiental 
Rural (CAR). Ou seja, em interpretação literal, tem-se que a desobrigação 
da indigitada averbação está condicionada ao registro no CAR. Então, nessa 
tessitura, “fica evidente que a faculdade de averbar depende da opção 
pelo registro no Cadastro Rural: não havendo o cadastro, não há faculdade. 
Subsiste, portanto, a obrigação constante da Lei nº 6.015, de 1973”. 
(CNJ, Procedimento de Controle Administrativo n. 0002118-22.2013.2.00. 
0000, rel. Cons. Neves Amorim, j. 19.4.2013)” (Mandado de Segurança n. 
2013.014068-9, da Capital, rel. Des. João Henrique Blasi, j. 13/11/2013).   
APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.  (TJSC, Apelação Cível em Mandado 
de Segurança n. 2014.076218-9, de Tubarão, rel. Des. Luiz Fernando Boller, 
Primeira Câmara de Direito Público, j. 28-01-2016). (grifos nossos).

Ainda merece ser transcrito parte do voto proferido pelo Des. 
Washinglton Ferreira, do TJMG, no Agravo de Instrumento-Cv 1.0342.16.010959-
7/001298,:

“Prefacialmente, consigno que, em casos análogos, vinha entendendo 
pela impossibilidade de se compelir o proprietário a promover a averbação 
da área de reserva legal na matrícula do imóvel, ao fundamento de que, 
com o advento do novo Código Florestal (Lei nº 12.651, de 25 de maio 
de 2012), averbação da reserva legal no Cartório de Registro de Imóveis 
passou a ser faculdade do proprietário, que poderia optar pelo registro 
dessa área junto ao Cadastro Ambiental Rural – CAR.

Contudo, analisando melhor a questão, vislumbro que, na hipótese de 
não ter sido efetuado o registro pelo proprietário, seja no CAR, seja no 
cartório competente, apresenta-se legítima a pretensão de compeli-lo a 
efetuar a averbação. 

Isso porque, a faculdade de averbação da área de reserva legal no 
cartório ou no CAR só pode ser admitida se houver, efetivamente, o 
funcionamento desse último na região onde se situa o imóvel, porque 
o preceito não exonerou o proprietário da obrigação do registro, mas 
apenas possibilitou a escolha, tanto que a norma inserta no § 4º, do 

298 TJMG  Agravo de Instrumento-Cv 1.0342.16.010959-7/001, Relator(a): Des.(a) Bitencourt Mar-
condes , 1ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/04/2018, publicação da súmula em 12/04/2018)
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art. 18 da nova lei, condiciona a exoneração da averbação no Cartório à 
realização do registro no CAR.

Com efeito, a novel lei não previu a mera faculdade de instituição de área 
de reserva legal em propriedades rurais, mas manteve a necessidade da 
proteção, alterando, tão somente, a forma de averbação desta área. 

Adotar entendimento contrário implicaria, a meu ver, ofensa ao princípio 
da proibição do retrocesso na proteção ambiental.” (grifos nossos)

Parece oportuno apontar que o inquérito civil em apreço elaborou 
alentado levantamento, até 2011, sobre o cenário de reserva legal averbada em 
...e isto, por si só, traz claro o perfil de renitência dos proprietários a respeito e a 
necessidade de garantir a existência da Reserva Legal nas áreas.

Por outro lado, à guisa de colaboração, no que tange ao argumento de 
alguns proprietários para se esquivar da Reserva Legal de que seus imóveis eram 
urbanos, fazemos anexar nossa Consulta .../20... que trata da transformação 
da reserva legal em Área Verde Urbana. Nessa direção, também referimos à 
Resolução 031/17 – SEMA (art.24).299

Por consequência da exposição supra, somos desfavoráveis a 
homologação proposta, devendo os presentes autos retornarem à Promotoria 
de origem, para que sejam realizados novos movimentos do ICP, sugerindo-se 
entre eles:

a) a solicitação ao Instituto Ambiental do Paraná de informações de 
quantos imóveis rurais pertencentes ao município de ... já efetuaram a devida 
inscrição no CAR;  b) propositura de TACs para fins de averbação da Reserva 
Legal Florestal aos proprietários rurais que não a fizeram, ou propositura de ACP.

É a consulta.

Curitiba, 14 de maio de 2018.

299 Art. 24. Áreas rurais que foram transformadas em urbanas, através de Lei Municipal, após a 
edição da Lei Federal 7.803, de 18 de julho de 1989, deverão atender a necessidade de manuten-
ção de Reserva Legal de 20% do imóvel, podendo ser computadas as áreas de preservação perma-
nente, sendo caracterizadas como áreas verdes urbanas do empreendimento.
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23. CONSULTA Nº 23/2018 
Corte clandestino de árvores nativas e exóticas. Árvores nativas integrantes 
do Bioma Mata Atlântica. Inexistência de autorização florestal. Ilícito e dano 
ambiental caracterizado. Ação Civil Pública. Reparação integral dos danos 
ambientais.

EMENTA: CORTE CLANDESTINO DE ÁRVORES NATIVAS E 
EXÓTICAS. ÁRVORES NATIVAS INTEGRANTES DO BIOMA MATA 
ATLÂNTICA. COMPROVAÇÃO POR MEIO DE BOLETIM DE 
OCORRÊNCIA DA POLÍCIA AMBIENTAL E AUTO DE INFRAÇÃO 
AMBIENTAL LAVRADO PELO INSTITUTO AMBIENTAL DO 
PARANÁ. INEXISTÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO FLORESTAL. ILÍCITO 
E DANO AMBIENTAL CARACTERIZADO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 
REPARAÇÃO INTEGRAL DOS DANOS AMBIENTAIS. INTELIGÊNCIA 
DO ARTIGO 225, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. 
PRINCÍPIO DO POLUIDOR PAGADOR. REGIME JURÍDICO DISTINTO 
QUANTO ÀS ÁRVORES EXÓTICAS. DISPENSA DE AUTORIZAÇÃO 
FLORESTAL NA HIPÓTESE DE SE LOCALIZAREM FORA DE ÁREA DE 
PRESERVAÇÃO PERMANENTE. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 2º E 
5º DA PORTARIA IAP 96/2006 E DO ARTIGO 2º DA RESOLUÇÃO 
SEMA 28/98. DÚVIDA EM RELAÇÃO À AFETAÇÃO DE ÁREA DE 
PRESERVAÇÃO PERMANENTE. SUGESTÃO DE ESCLARECIMENTO 
JUNTO AOS ÓRGÃOS AMBIENTAIS.

A ...ª Promotoria de Justiça da comarca de... formulou via e-mail pleito 
de consulta a este Centro de Apoio a respeito de ação civil pública ajuizada em 
face de ... pela prática de danos ambientais, consistentes no corte clandestino 
de 15 árvores nativas, ocotea pulchella (Canela de Brejo), Anadenanthera 
macrocarpa (Angico) e Campomanesia xanthocarpa (Guabiroba), além de 
espécies exóticas (eucaliptos) em sua propriedade privada, atingindo, ao menos 
em princípio, Área de Preservação Permanente.
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A aludida Promotoria de Justiça formulou os seguintes questionamentos: 
“Tendo em vista a demonstração de que o corte das árvores não ocorreu 
em área de preservação permanente, bem como que não foi demonstrado 
especificamente o dano causado, o requerido deverá ser responsabilizado pelo 
corte das árvores nativas? E pelo corte das árvores exóticas? Em caso positivo, 
qual a consequência?”

É o relato. Passa-se à consulta.

1. Do corte clandestino de árvores nativas. Dano ambiental 
caracterização. Imposição do comando de reparação integral do 
dano ambiental.

Independentemente da afetação ou não de Área de Preservação 
Permanente, tanto o Boletim de Ocorrência nº .../...lavrado pela Polícia Militar 
Ambiental, quanto o Auto de Infração Ambiental lavrado pelo Instituto Ambiental 
do Paraná demonstram que efetivamente houve o corte de aproximadamente 
15 árvores nativas e 12 árvores exóticas.

Ressalta-se que foram suprimidas árvores nativas integrantes do bioma 
Mata Atlântica sem qualquer autorização emitida pelo órgão público ambiental 
competente, razão pela qual o requerido deve ser responsabilizado por sua 
ação e, consequentemente tem o dever de reparação e indenização pelo dano 
causado ao meio ambiente.

A Constituição da República, em seu artigo 225, § 3º, estatui que “as 
condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os 
infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, 
independentemente da obrigação de reparar os danos causados”.

Prevê-se assim, em regra, a responsabilização simultânea e 
independente nas três esferas (penal, cível e administrativa) pelas atividades 
consideradas lesivas ao meio ambiente, uma vez que cada uma das esferas 
possui fundamentação própria.
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Compulsando os autos de ação civil pública, verifica-se que, na esfera de 
responsabilização administrativa de atribuição do Instituto Ambiental do Paraná 
houve a lavratura de auto de infração ambiental com a aplicação de multa.

No âmbito da responsabilidade criminal, os fatos em tese encontram 
adequação ao tipo penal previsto no artigo 48 da Lei Federal 9.605/98.

Remanesce portanto, a responsabilidade cível para a reparação integral 
dos danos ambientais, a qual é o objeto da presente ação civil pública.

De fato, a noção de reparação integral do dano ambiental não se 
confunde somente com a indispensável reconstituição do bem lesado e o 
restabelecimento do “status quo ante” ambiental, além da evidente cessação 
das atividades lesivas, havendo uma presunção da necessidade de cumulação 
dessa reconstituição com o dever de indenização/compensação do dano 
ambiental, mesmo porque, esse possui uma complexidade decorrente, 
dentre outros fatores, da afetação direta ou indireta dos seres e elementos 
afetados (flora, fauna, solo, ar, etc.) e do tempo necessário para a completa 
recuperação do bem. Este entendimento, aliás, é amplamente acolhido pelo 
Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO 
EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE, SEM AUTORIZAÇÃO DA 
AUTORIDADE AMBIENTAL. DANOS CAUSADOS À BIOTA. INTERPRETAÇÃO 
DOS ARTS. 4º, VII, E 14, § 1º, DA LEI 6.938/1981 E DO ART. 3º DA LEI 
7.347/85. PRINCÍPIOS DA REPARAÇÃO INTEGRAL, DO POLUIDOR-
PAGADOR E DO USUÁRIO-PAGADOR. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE 
OBRIGAÇÃO DE FAZER (REPARAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA) E DE PAGAR 
QUANTIA CERTA (INDENIZAÇÃO). REDUCTION AD PRISTINUM STATUM. 
DANO AMBIENTAL INTERMEDIÁRIO, RESIDUAL E MORAL COLETIVO. ART. 
5º DA LEI DE INTRODUÇÃO AO CÓDIGO CIVIL. INTERPRETAÇÃO IN DUBIO 
PRO NATURA DA NORMA AMBIENTAL. [...]

Assente-se que a preservação da biodiversidade da Mata Atlântica, 
também relacionada com as árvores nativas indevidamente suprimidas pelo 
requerido, exerce inúmeras funções das quais dependem a maior parcela da 
população brasileira, podendo-se citar exemplificativamente: a) o fornecimento 
de água potável oriunda dos mananciais; b) controle da estabilidade do solo, 
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evitando o assoreamento dos rios, enchentes e o deslizamento de encostas e 
morros, o que poupa vidas e diversos outros prejuízos ambientais, econômicos 
e sociais; c) controle térmico, de precipitações pluviométricas mais extremas, 
de elevação do nível do mar e de outros eventos catastróficos; d) controle da 
desertificação; e) nas cidades, ajuda a diminuir o desconforto do calor, traz 
melhoria na qualidade do ar, a redução na velocidade dos ventos e na poluição 
sonora, o auxílio na retenção e escoamento de águas pluviais e uma melhoria 
na estética urbana; f) aspecto paisagístico e o bem-estar físico e psíquico; g) 
turismo, etc.300.

Assim, na medida que se encontra demonstrada a supressão clandestina 
de espécies nativas, apresenta-se evidente a ocorrência de danos ambientais, 
impondo-se portanto a responsabilidade cível para a reparação integral dos 
danos ambientais, assim como o dever de buscar que o ilícito ambiental não 
volte a ocorrer.

A partir desses pressupostos, o princípio do poluidor pagador obriga o 
poluidor a arcar com o prejuízo causado ao meio ambiente da forma mais ampla 
possível301, tendo sua previsão no artigo 4º, VII, da Lei Federal 6.938/81, que 
instituiu a Política Nacional do Meio Ambiente:

“Art 4º - A Política Nacional do Meio Ambiente visará:

(…) VII - à imposição, ao poluidor e ao predador, da obrigação de recuperar 
e/ou indenizar os danos causados e, ao usuário, da contribuição pela 
utilização de recursos ambientais com fins econômicos.”

300  Não obstante essa situação desesperadora, o bioma Mata Atlântica apresenta alto índice de 
biodiversidade da flora e da fauna e múltiplas e indispensáveis funções ambientais, das quais de-
pendem pelo menos 120 milhões de brasileiros. A Ministra do Meio Ambiente, Izabella Mônica 
Vieira Teixeira, afirmou, sobre a Mata Atlântica brasileira, que: “(...) as projeções são de que possua 
cerca de 20.000 espécies de plantas, ou seja, entre 33% e 36% das existentes no País. Em relação à 
fauna os levantamentos indicam que a Mata Atlântica abriga 849 espécies de aves, 370 espécies de 
anfíbios, 200 espécies de répteis, 270 de mamíferos e cerca de 350 espécies de peixes. Por outro 
lado, a Mata Atlântica abriga também o maior número de espécies ameaçadas: são 185 espécies 
de vertebrados ameaçados (69,8 % do total de espécies ameaçadas no Brasil), dos quais 118 aves, 
16 anfíbios, 38 mamíferos e 13 répteis. Das 472 espécies da flora brasileira que constam da Lista 
Oficial de Espécies ameaçadas de Extinção, 276 espécies (mais de 50%) são da Mata Atlântica (…)”. 
(CAMPANILI, Maura; SCHAFFER, Wigold Bertoldo (Org.). Mata Atlântica: patrimônio nacional dos 
brasileiros. Brasília: MMA, 2010. p.10.)

301 SIRVINSKAS, Luís Paulo. Manual de Direito Ambiental. 11 ed. São Paulo: Saraiva, 2013.
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Nessa toada, não se deve olvidar o disposto no artigo 129, III, da 
Constituição da República, e no artigo 14, § 1º da Lei Federal 6.938/81, que 
atribui expressamente ao Ministério Público o dever de zelar e exigir a reparação 
integral dos danos ambientais, utilizando-se de termos de ajustamento de 
conduta e ações civis públicas da forma mais adequada e eficiente para esta 
reparação.

2. Do corte de árvores exóticas. Regime jurídico.

No tocante ao corte de vegetações exóticas, o IAP – Instituto Ambiental 
do Paraná dispõe que não há necessidade de autorização florestal302, desde 
que não estejam localizadas em Área de Preservação Permanente. O referido 
órgão público ambiental esclarece que espécies como de pinus, eucalipto, uva 
do japão, cinamomo e várias outras espécies florestais exóticas não precisam 
de nenhum tipo de autorização prévia para o seu corte e transporte. De fato, a 
Portaria IAP 96/2007 dispõe que:

“(…) Art. 2º - Determinar a inexigibilidade de aprovação prévia do IAP 
para a exploração e o transporte de matéria prima florestal oriunda de 
plantio com espécies exóticas.

(…)

 Art. 5º - A exploração de espécies exóticas em áreas de preservação 
permanente fica condicionada ao contido na Resolução SEMA nº 28, de 
17 de agosto de 1998.  (...)”

Conforme já afirmado, se o corte pretendido se localizar em Área 
de Preservação permanente, a Resolução SEMA 28/1998, que trata da 
implementação, no Estado do Paraná, “do Programa de Substituição de Florestas 
Homogêneas com Espécies Exóticas localizadas às margens de rios e cursos 
d`água, por Florestas Heterogêneas com Espécies Nativas, apropriadas ao 
desempenho da função de preservação permanente”, exige expressamente em 
seu artigo 2º autorização florestal emitida pelo Instituto Ambiental do Paraná.

302 http://www.iap.pr.gov.br/pagina-394.html
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Desse modo, no tocante especificamente ao corte de árvores exóticas, 
caso esse corte tenha sido realizado fora da Área de Preservação Permanente, 
em nosso sentir não há ilícito a ensejar reparação pelos danos ambientais.

3. Considerações finais.

Consoante asseverado no item 1, foram abordadas as consequências 
administrativas, criminais e cíveis dos ilícitos ambientais noticiados e,  a nosso 
aviso, há dever de exigir reparação integral dos danos ambientais pelo corte das 
árvores nativas, independentemente de se localizarem em Área de Preservação 
Permanente.

Nesse particular, a partir das coordenadas geográficas indicadas no 
aludido Boletim de Ocorrência, verifica-se a existência de um curso hídrico 
nas imediações do imóvel fiscalizado, razão pela qual se sugere buscar, junto 
ao Instituto Ambiental do Paraná e Polícia Ambiental, a localização exata e 
georreferenciamento dos locais onde houve o corte das árvores nativas para se 
esclarecer a eventual afetação de Área de Preservação Permanente.

Veja-se que, no âmbito criminal, caso se concluísse que as árvores 
nativas cortadas se localizavam em Área de Preservação Permanente, haveria 
a incidência de tipo penal específico, qual seja o artigo 38 ou artigo 39 da Lei 
Federal 9.605/1998 que assim dispõe:

“(…) Art. 38. Destruir ou danificar floresta considerada de preservação 
permanente, mesmo que em formação, ou utilizá-la com infringência das 
normas de proteção:

Pena - detenção, de um a três anos, ou multa, ou ambas as penas 
cumulativamente.

Parágrafo único. Se o crime for culposo, a pena será reduzida à metade.

Art. 39. Cortar árvores em floresta considerada de preservação 
permanente, sem permissão da autoridade competente:

Pena - detenção, de um a três anos, ou multa, ou ambas as penas 
cumulativamente. (...)”
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Ressaltamos que a presente Consulta tem como objetivo subsidiar 
exclusivamente a atuação da Promotoria de Justiça solicitante, não sendo 
recomendável a sua disponibilização a órgãos externos.

É a consulta.

Curitiba, 21 de junho de 2018.
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24. CONSULTA Nº 50/2018 
Reserva Legal. Averbação junto à matrícula registral imobiliária e/ou declaração/
registro no Sistema do Cadastro Ambiental Rural. Inscrição obrigatória da 
Reserva Legal no Cadastro Ambiental Rural, mesmo nas hipóteses de averbação 
na matrícula registral imobiliária. Inteligência do Art. 18, caput, c/c art. 29, § 3º, 
da Lei Federal 12.651/2012.

EMENTA: RESERVA LEGAL. IMÓVEL RURAL. DEVER DE PROTEÇÃO, 
MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO. AVERBAÇÃO JUNTO À 
MATRICULA REGISTRAL IMOBILIÁRIA E/OU DECLARAÇÃO/
REGISTRO NO SISTEMA DO CADASTRO AMBIENTAL RURAL. 
INSCRIÇÃO OBRIGATÓRIA DA RESERVA LEGAL NO CADASTRO 
AMBIENTAL RURAL, MESMO NAS HIPÓTESES DE AVERBAÇÃO 
NA MATRÍCULA REGISTRAL IMOBILIÁRIA. INTELIGÊNCIA DO 
ART. 18, CAPUT, C/C ART. 29, § 3º, DA LEI FEDERAL 12.651/2012. 
AUSÊNCIA DE TERMO DE COMPROMISSO E DE DECLARAÇÃO/
REGISTRO DO IMÓVEL RURAL NO CAR. OBRIGAÇÃO DE 
REGISTRO DA RESERVA LEGAL NO SICAR OU DE AVERBAÇÃO NA 
MATRÍCULA REGISTRAL IMOBILIÁRIA.  APLICAÇÃO DO ARTIGO 
18, § 4º, DA LEI FEDERAL 12.651/2012. INCUMBÊNCIA A TODOS, 
EM ESPECIAL AO INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANÁ, POLÍCIA 
AMBIENTAL, ÓRGÃOS AMBIENTAIS MUNICIPAIS E MINISTÉRIO 
PÚBLICO, DE FISCALIZAÇÃO QUANTO AO REGISTRO NO CAR 
E QUANTO AO CUMPRIMENTO DE EVENTUAIS TERMOS DE 
COMPROMISSO OU TERMOS DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA.

A Promotoria de Justiça da Comarca de … elaborou uma consulta a este 
Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Proteção ao Meio Ambiente, 
de Habitação e Urbanismo – CAOPMAHU acerca dos fatos relatados no Inquérito 
Civil nº MPPR – ..., nos termos a seguir consignados:
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“a) Considerando-se que o feito foi instaurado quando ainda era 
obrigatório a averbação da reserva no registro de imóveis e a atual 
faculdade que tem o proprietário em realizar a referida averbação (art. 
18, § 4º da Lei 12.651/2012) sendo necessário apenas o registro perante o 
Órgão Ambiental, sem imposição de qualquer sanção pela não realização, 
questiona-se a obrigatoriedade do citado registro;

b) Outrossim, questiona-se a quem compete a fiscalização imediata do 
sobredito registro e a necessidade de intervenção ministerial;

c) No caso da necessidade de intervenção, questiona-se as medidas a 
serem adotadas para a resolução da questão, se cabe ao Ministério 
Público a notificação do proprietário para realização do registro ou aos 
Órgãos Ambientais;

d) Por fim, diante da complexidade e conhecimento técnico que demanda 
a questão, solicita-se orientação acerca da melhor forma de proceder no 
feito, haja vista os apontamentos acima”.

A cópia do Inquérito Civil (...) foi encaminhada a este CAOPMAHU, cujo 
teor, cabe, de forma sucinta, relacionar.

Em ..., a Promotoria de Justiça da Comarca de … instaurou Procedimento 
Administrativo nº ... considerando a obrigação de averbação da reserva legal 
de imóveis rurais e tendo em vista a lista de produtores rurais fornecida pelo 
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA, com áreas 
superiores a 121,0 ha (cento e vinte um hectares) nos municípios de ..., … e ..., 
então sob fiscalização da referida Promotoria de Justiça (fl. ...).

No mesmo ato de instauração do Procedimento Administrativo, 
determinou-se a requisição ao Cartório de Registro de Imóveis competente dos 
dados sobre as Reservas Legais averbadas relativos aos imóveis relacionados 
pelo INCRA (fl. ...).

Posteriormente, o Cartório de Registro de Imóveis atendeu a solicitação 
da Promotoria, encaminhando a lista dos imóveis rurais identificando as 
propriedades que tinham Reserva Legal averbada (fls. ...).

Em ..., o andamento do feito foi suspenso, considerando o prazo fixado 
(11.06.2011) pelo Decreto Federal nº 7.029, de 2009 (fl. ...). Nova prorrogação 
verificou-se em 13.02.2012 (fl. ...).
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Em ..., o Procedimento Administrativo foi convertido em Inquérito Civil 
sob o nº ... (fl. ...).

O prazo para encerramento do referido Inquérito Civil foi novamente 
prorrogado em .... Além disso, a Promotoria de Justiça requisitou mais uma 
vez ao Cartório de Registro de Imóveis competente informações atualizadas 
sobre a averbação das Reservas Legais dos imóveis rurais e determinou que os 
proprietários/possuidores fossem comunicados da obrigação de inscreverem 
seus imóveis no Cadastro Ambiental Rural – CAR (fl. ...).

Em ..., veio a resposta do Cartório de Registro de Imóveis com a lista 
atualizada das propriedades rurais com as respectivas Reservas Legais averbadas 
(fls. ...).

Em seguida, o prazo de encerramento do Inquérito Civil foi prorrogado 
por mais duas vezes em ... (fl. ...) e em ... (fl. ...).

Finalmente, a Promotoria de Justiça de ..., com o fito de sanar o feito, 
elaborou os questionamentos que perfazem o objeto da presente consulta (fls. 
...).

É o breve relato. Passa-se à consulta.

Preliminarmente à elaboração das respostas aos questionamentos 
formulados pela Promotoria de Justiça da comarca de ..., impende delimitar 3 
(três) situações distintas:

1) a primeira situação diz respeito aos imóveis rurais que firmaram 
Termo de Compromisso de Restauração e Manutenção de Reserva Legal com 
o Instituto Ambiental do Paraná ou Termo de Ajustamento de Conduta com o 
Ministério Público e procederam à averbação da Reserva Legal nas respectivas 
matrículas registrais imobiliárias, mas ainda não declararam/registraram a 
Reserva Legal no Cadastro Ambiental Rural – CAR;

2) a segunda situação compreende os imóveis rurais que não firmaram 
Termo de Compromisso de Restauração e Manutenção de Reserva Legal com 
o Instituto Ambiental do Paraná ou Termo de Ajustamento de Conduta com 
o Ministério Público e não procederam à averbação da Reserva Legal nas 
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respectivas matrículas registrais imobiliárias, mas efetuaram a declaração/
registro da Reserva Legal no Cadastro Ambiental Rural – CAR;

3) a terceira situação refere-se aos imóveis rurais que não firmaram 
Termo de Compromisso de Restauração e Manutenção de Reserva Legal com 
o Instituto Ambiental do Paraná ou Termo de Ajustamento de Conduta com 
o Ministério Público, não tendo averbado a Reserva Legal nas respectivas 
matrículas registrais imobiliárias e não procederam à declaração/registro da 
Reserva Legal no Cadastro Ambiental Rural – CAR;

As três situações distintas ensejarão respostas diferentes aos 
questionamentos formulados pela Promotoria de Justiça solicitante. Desta 
forma, passamos adiante a examinar cada uma delas de modo específico.

1) Para situações em que houve a averbação da Reserva Legal na 
matrícula registral imobiliária decorrente da prévia celebração de 
Termo de Compromisso ou Termo de Ajustamento de Conduta, mas 
ainda não houve a declaração/registro da Reserva Legal no Cadastro 
Ambiental Rural – CAR

Primeiramente, cumpre esclarecer que os Termos de Compromisso 
firmados com o escopo de restauração e manutenção de Reserva Legal e Áreas 
de Preservação Permanente pelos proprietários rurais quando da adesão ao 
Sistema de Manutenção, Recuperação e Proteção da Reserva Legal e Áreas de 
Preservação Permanente – SISLEG no âmbito do Estado do Paraná, averbados na 
matrícula imobiliária sob a vigência da Lei Federal 4.771/65, anteriores à edição 
da Lei Federal 12.651/2012, configuram ato jurídico perfeito303, e, portanto, não 
podem ser atingidos por determinações legais posteriores, sob pena de afrontar 
a Constituição da República.

Da mesma forma, o Termo de Ajustamento de Conduta é título executivo 
extrajudicial e configura ato jurídico perfeito, razão pela qual não é possível, em 
regra, a sua revisão perante o advento de nova lei.

303  O ato jurídico perfeito é regulado pelo § 1º, do artigo 6º, da Lei de Introdução às Normas do 
Direito Brasileiro (Decreto-Lei nº 4.657/1942) como sendo “ato já consumado segundo a lei vigente 
ao tempo em que se efetuou”.
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Quanto ao tema, ressalta-se a previsão expressa da Constituição da 
República, em seu artigo 5º, inciso XXXVI, de que “a lei não prejudicará o direito 
adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada.”

Ainda sobre a mesma temática, colaciona-se o entendimento esposado 
pelos Tribunais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. 
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER AJUIZADA PELO MINISTÉRIO 
PÚBLICO. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC FIRMADO 
NO ANO DE 2000, PARA A REGULARIZAÇÃO DE PENDÊNCIA ATINENTE 
À ÁREA DE RESERVA LEGAL EM IMÓVEL RURAL. DESCUMPRIMENTO. 
AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O ÓRGÃO AMBIENTAL DEFERIU O 
PEDIDO ADMINISTRATIVO DE REGULARIZAÇÃO DA ÁREA MEDIANTE 
COMPENSAÇÃO. PRETENSÃO, ADEMAIS, DE EXTINGUIR OU SUSPENDER 
A EXECUÇÃO COM BASE NAS DISPOSIÇÕES DO NOVO CÓDIGO FLORESTAL. 
DESCABIMENTO. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA QUE REVESTE 
EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL, NOS TERMOS DO ART. 5º, 
§ 6º, DA LEI Nº 7.347/85 (AÇÃO CIVIL PÚBLICA).OBRIGAÇÃO CONSTITUÍDA 
SOB A ÉGIDE DA LEGISLAÇÃO ANTERIOR. ATO JURÍDICO PERFEITO. 
INTELIGÊNCIA DO ART. 5º, XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, E DO ART. 
6º DO DECRETO-LEI Nº 4.657/1942 (LEI DE INTRODUÇÃO ÀS NORMAS 
DO DIREITO BRASILEIRO).IRRETROATIVIDADE DA LEI NOVA. MÁXIMA 
PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE. PRECEDENTES DO STJ. EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Embora a compensação com mata nativa constitua meio lícito para a 
regularização de área de Reserva Legal, a implantação desse mecanismo 
depende da validação, caso a caso, do órgão ambiental competente.

2. A eficácia executiva do Termo de Ajustamento de Conduta tem lastro 
no microssistema legal da Ação Civil Pública (art. 5º, § 6º), de forma 
que o inadimplemento da obrigação assumida é causa suficiente para o 
ajuizamento da execução correspondente.

3. O ingresso de nova lei no ordenamento jurídico deve respeitar o ato 
jurídico perfeito, consoante asseguram o art. 5º, XXXVI, da Constituição 
Federal, e o art. 6º do Decreto-lei nº 4.657/1942 (Lei de Introdução às 
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Normas do Direito Brasileiro).

4. O Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou no sentido de rechaçar a 
existência de uma anistia ampla e irrestrita, afirmando o entendimento de 
que o novo Código Florestal não pode retroagir para atingir o ato jurídico 
perfeito, direitos ambientais adquiridos e a coisa julgada, tampouco para 
reduzir a proteção aos ecossistemas.

5. Com esse entendimento, a Col. Corte Superior “faz valer, no campo 
ambiental-urbanístico, a norma mais rigorosa vigente à época dos fatos, 
e não a contemporânea ao julgamento da causa, menos protetora da 
Natureza: O “direito material aplicável à espécie é o então vigente à época 
dos fatos”.304 (grifo nosso)

Importante perceber que, no âmbito do Termo de Ajustamento de 
Conduta em matéria ambiental, somente poderá ser acordada a forma pela qual 
o direito material será exercido, não havendo possibilidade do órgão tomador 
do referido instrumento realizar concessões sobre interesses transindividuais 
dos quais nem mesmo é o seu titular, cabendo-lhe exclusivamente constituir 
garantia mínima de proteção305.

Por estas razões, entendemos que, em regra, há impossibilidade de 
revisão dos Termos de Compromisso ou Termos de Ajustamento de Conduta 
firmados sob a égide da Lei Federal 4.771/65, tendo em vista a sua contrariedade 
frente a proteção constitucional do ato jurídico perfeito e ao direito adquirido 
ao meio ambiente ecologicamente equilibrado.

Importa destacar que sob essa perspectiva, este Centro de Apoio, 
em conjunto com a Promotoria de Justiça de ..., expediu a Recomendação 
Administrativa nº ... ao Instituto Ambiental do Paraná para que:

“a) abstenham-se de emitir qualquer anuência, autorização ou orientação 
para alterações, baixas ou cancelamentos de averbações de Termos de 

304 TJ-PR - Ação Civil de Improbidade Administrativa: 11355052 PR 1135505-2 (Acórdão), Relator: 
Guido Döbeli, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1408.

305 MAZZILLI, Hugo Nigro. Tutela dos Interesses Difusos e Coletivos, editora Saraiva,7ª  edição, 
2014, p. 469.
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Compromisso de Recuperação, Manutenção e Proteção de Reserva Legal 
e de Áreas de Preservação Permanente realizadas em matrículas de 
imóveis rurais no Estado do Paraná; (…)

b) nas hipóteses de desmembramentos e unificações de imóveis rurais, 
seja mantida a Reserva Legal averbada, com registro na(s) matrícula(s) 
respectiva(s);

c) mesmo nas hipóteses de pretensão de retificação, readequação e 
realocação de Reserva Legal averbada em matrícula de imóvel rural 
no Estado do Paraná (reaverbação) e que tenham como fundamento 
e pressuposto o ganho ambiental, conforme disposto no artigo 2º da 
Portaria IAP 55/2014, abstenham-se de emitir qualquer anuência, 
autorização ou deliberação enquanto não houver o pleno funcionamento 
do Sistema de Cadastro Ambiental Rural;

d) todos os Escritórios Regional do IAP fiscalizem o cumprimento dos 
Termos de Compromisso de Recuperação, Manutenção e Proteção de 
Reserva Legal e de Áreas de Preservação Permanente averbados em 
matrículas de imóveis rurais no Estado do Paraná;

e) comuniquem todos os Escritórios Regional do IAP do teor da presente 
Recomendação Administrativa;

f) comuniquem a Corregedoria-Geral do Tribunal de Justiça do Estado do 
Paraná sobre o acatamento desta Recomendação Administrativa;”

Veja-se que a aludida autarquia acatou expressamente a referida 
Recomendação Administrativa, nos termos do Ofício .../IAP/GP de ... e Parecer 
Jurídico ... – DIJUR/ERPGO, de ..., ressaltando que a excepcional revisão do 
Termo de Compromisso de Manutenção e Recuperação de Reserva Legal 
somente será possível em casos de evidente demonstração e caracterização de 
hipótese de interesse social ou utilidade pública, somada à demonstração de 
ganho ambiental.

No âmbito do Estado do Paraná, o Decreto Estadual 387/99 (revogado 
pelo Decreto 8680/2013) havia criado o Sistema de Manutenção, Recuperação e 
Proteção da Reserva Legal e Áreas de Preservação Permanente – SISLEG, através 
do qual se previa a celebração de Termos de Compromisso de restauração e 
conservação de Áreas de Preservação Permanente e de Reserva Florestal Legal 
e as suas averbações junto às matrículas dos respectivos imóveis. O propósito 
de implantação do SISLEG era levar o Estado do Paraná a ter um índice de no 
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mínimo 20% (vinte por cento) de cobertura florestal, através da conjugação de 
esforços do Poder Público e da iniciativa privada306.

Até a promulgação da Lei Federal nº 12.651, de 2012, foram celebrados 
mais de 120.114 (cento e vinte mil e cento e quatorze) Termos de Compromisso 
de restauração e conservação de Áreas de Preservação Permanente e de 
Reserva Florestal Legal através do SISLEG no Estado do Paraná, respectivamente 
averbados nas matrículas dos imóveis rurais e que totalizam 1.962.300 (um 
milhão, novecentos e dois mil e trezentos) de hectares307.

Portanto, conforme já explicitado, os Termos de Compromisso 
efetivados para Restauração e Manutenção de Reserva Legal e Áreas de 
Preservação Permanente firmados pelos proprietários rurais quando da adesão 
ao Sistema de Manutenção, Recuperação e Proteção da Reserva Legal e Áreas 
de Preservação Permanente - SISLEG, averbados na matrícula dos imóveis sob a 
vigência da Lei Federal 4.771/65, anteriores à edição da Lei Federal 12.651/2012, 
configuram ato jurídico perfeito308 e não podem ser atingidos por determinações 
legais posteriores, sob pena de afrontar o disposto no inciso XXXVI do artigo 5.º 
da Constituição da República.

Por outro lado, a novel legislação (Lei Federal nº 12.521, de 2012), ao 
tratar do Regime de Proteção da Reserva Legal e do Cadastro Ambiental Rurtal 
– CAR, estabeleceu que:

“Art. 18. A área de Reserva Legal deverá ser registrada no órgão ambiental 
competente por meio de inscrição no CAR de que trata o art. 29, sendo 
vedada a alteração de sua destinação, nos casos de transmissão, a 
qualquer título, ou de desmembramento, com as exceções previstas nesta 
Lei”.

306 O Sistema de Manutenção, Recuperação e Proteção da Reserva Legal e Áreas de Preservação 
Permanente tinha como diretrizes básicas a manutenção dos remanescentes florestais nativos, a 
ampliação da cobertura florestal mínima visando a preservação, a conservação da biodiversidade 
e o uso dos recursos florestais e o estabelecimento das zonas prioritárias para a conservação e 
recuperação de áreas florestais através de corredores de biodiversidade.

307 Vide ofício IAP/DIREF nº 37, de 26 de setembro de 2016.

308 O ato jurídico perfeito está descrito no §1º, do artigo 6º, da Lei de Introdução às Normas do 
Direito Brasileiro (Decreto-lei nº 4.657/1942) como o ato já consumado segundo a lei vigente ao 
tempo em que se efetuou.
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Art. 29. (…)

§ 3º A inscrição no CAR será obrigatória para todas as propriedades e 
posses rurais, devendo ser requerida até 31 de dezembro de 2017, 
prorrogável por mais 1 (um) ano por ato do Chefe do Poder Executivo.

Art. 30. Nos casos em que a Reserva Legal já tenha sido averbada na 
matrícula do imóvel e em que essa averbação identifique o perímetro e 
a localização da reserva, o proprietário não será obrigado a fornecer ao 
órgão ambiental as informações relativas à Reserva Legal previstas no 
inciso III do § 1º do art. 29.

Parágrafo único. Para que o proprietário se desobrigue nos termos do 
caput, deverá apresentar ao órgão ambiental competente a certidão de 
registro de imóveis onde conste a averbação da Reserva Legal ou termo 
de compromisso já firmado nos casos de posse”. (grifos nossos)

Vale, ainda, acrescentar que o Decreto Federal 9.395, de 30.05.2018, 
em seu art. 1º, prorrogou o prazo até 31 de dezembro de 2018 para se requerer 
a inscrição no CAR, na forma do § 3º, do art. 29, da Lei Federal 12.651, de 2012.

Assim, diante do exposto e no intuito de responder aos quesitos 
formulados pela Promotoria de Justiça solicitante, seguem adiante as nossas 
considerações.

“a) Considerando-se que o feito foi instaurado quando ainda era 
obrigatório a averbação da reserva no registro de imóveis e a atual 
faculdade que tem o proprietário em realizar a referida averbação 
(art. 18, § 4º da Lei 12.651/2012) sendo necessário apenas o registro 
perante o Órgão Ambiental, sem imposição de qualquer sanção pela 
não realização, questiona-se a obrigatoriedade do citado registro”;

Resposta: A inscrição da Reserva Legal no CAR é obrigatória para todos 
os proprietários ou possuidores de imóveis rurais, mesmo nos casos em que 
a Reserva Legal tenha sido averbada na matrícula imobiliária do Cartório de 
Registro de Imóveis competente, conforme art. 18, caput, c/c § 3º, do art. 29 da 
Lei Federal 12.651, de 2012, cabendo, todavia, ressalvar que o prazo de inscrição 
no CAR foi prorrogado até 31.12.2018, nos termos do art. 1º do Decreto Federal 
9.395, de 2018. No caso dos imóveis rurais cuja Reserva Legal já tenha sido 
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averbada na matrícula imobiliária do Cartório de Registro de Imóveis e esta 
averbação identifique o perímetro e a localização da reserva, o proprietário ou 
possuidor do imóvel rural deverá apresentar ao órgão ambiental competente 
(no caso, o IAP) a certidão de registro de imóveis onde conste a averbação da 
Reserva Legal ou termo de compromisso já firmado no caso de posse (conforme 
art. 30, caput e parágrafo único, da Lei Federal 12.651, de 2012).

“b) Outrossim, questiona-se a quem compete a fiscalização imediata do 
sobredito registro e a necessidade de intervenção ministerial”;

Resposta: A rigor, a fiscalização quanto ao registro no CAR,  mesmo 
nas hipóteses em que a Reserva Legal já tenha sido averbada na matrícula 
imobiliária, pode ser realizada precipuamente pelos órgãos de fiscalização 
ambiental (Instituto Ambiental do Paraná, Polícia Ambiental, Órgão Ambiental 
Municipal, dentre outros) e, inclusive, pelo Ministério Público. Entretanto, 
relembra-se que o prazo para inscrição no CAR foi prorrogado até 31.12.2018, 
nos termos do art. 1º do Decreto Federal 9.395, de 30.05.2018.

Por outro lado, cumpre salientar que, nos casos em que houve a 
averbação da Reserva Legal e que tenha sido firmado Termo de Compromisso 
de Restauração e Conservação de Áreas de Preservação Permanente e de 
Reserva Florestal Legal (com o IAP) ou Termo de Ajustamento de Conduta 
(com o Ministério Público) sob a égide da Lei Federal 4.771, de 1965, subsiste a 
obrigação por parte do proprietário ou possuidor do imóvel rural de conservar 
e/ou recuperar a Reserva Legal, nos limites fixados nestes instrumentos. De 
modo que, no tocante a esta obrigação específica (conservar e/ou recuperar a 
Reserva Legal), os órgãos de fiscalização (IAP, Polícia Ambiental, Órgão Municipal 
competente e Ministério Público) têm atribuição para exigir imediatamente o 
seu cumprimento independentemente do prazo fixado para inscrição no CAR 
(31.12.2018).

“c) No caso da necessidade de intervenção, questiona-se as medidas 
a serem adotadas para a resolução da questão, se cabe ao Ministério 
Público a notificação do proprietário para realização do registro ou aos 
Órgãos Ambientais;

d) Por fim, diante da complexidade e conhecimento técnico que demanda 
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a questão, solicita-se orientação acerca da melhor forma de proceder no 
feito, haja vista os apontamentos acima”

Resposta: No tocante especificamente à obrigação de inscrição no CAR, 
considerando que o prazo foi prorrogado para o dia 31.12.2018, não há como se 
exigir, no momento, o seu cumprimento, conforme já esclarecido anteriormente.

 Todavia, nos casos em que houve a averbação da Reserva Legal e que 
tenha sido firmado Termo de Compromisso de Restauração e Conservação de 
Áreas de Preservação Permanente e de Reserva Florestal Legal (com o IAP) ou 
Termo de Ajustamento de Conduta (com o Ministério Público) sob a égide da 
Lei Federal 4.771, de 1965, e considerando que subsiste a obrigação por parte 
do proprietário ou possuidor do imóvel rural de conservar e/ou recuperar 
a Reserva Legal, nos limites fixados nestes instrumentos, cabe aos órgãos de 
fiscalização (IAP, Polícia Ambiental, Órgão Municipal competente e Ministério 
Público) exigirem o seu cumprimento.

Claro que, nestes casos, a Promotoria de Justiça solicitante poderá avaliar 
qual a melhor estratégia para averiguar o adimplemento destas obrigações. 
Apenas a título de sugestão, seria possível, a partir da lista dos imóveis com 
Reserva Legal averbada (que consta do IC nº ... – fls. ...) - ao menos das médias e 
grandes propriedades rurais309-, que tenham firmado o Termo de Compromisso 
de Restauração e Conservação de Áreas de Preservação Permanente e de 
Reserva Florestal Legal ou Termo de Ajustamento de Conduta,  requisitar ao 
Instituto Ambiental do Paraná – IAP, à Polícia Ambiental e ao Órgão Ambiental 
Municipal, distribuindo-se as referidas incumbências entre as instituições para 
que indiquem se as obrigações fixadas nestes instrumentos foram efetivamente 
cumpridas. Na hipótese de constatação de descumprimento das obrigações 
avençadas, por se tratarem de títulos executivos extrajudiciais, cabe a sua 
execução pela via judicial.

309 De acordo com a Lei Federal nº 8.629, de 25.02.1993 e a Instrução Normativa do Ministério 
do Meio Ambiente – MMA nº 02, de 06.05.2014 (art. 2º, I, “a”, “b” e “c”), as médias propriedades 
compreendem as propriedades rurais com área superior a 4 e até 15 módulos fiscais, e a grande 
propriedade, o imóvel rural com área superior a 15 módulos fiscais. Além disso, de acordo com o 
Instituto Ambiental do Paraná, o módulo fiscal nos municípios de ..., ... e ... corresponde a 20 (vinte) 
hectares. “Módulos Fiscais dos Municípios do Estado do Paraná”. Disponível em: http://www.iap.
pr.gov.br/pagina-1328.html, acessado em 03.12.2018.
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2) Para situações em que não haja Termo de Compromisso ou Termo 
de Ajustamento de Conduta exigindo a averbação de Reserva Legal 
nas matrículas registrais imobiliárias, mas haja a sua declaração/
registro no Cadastro Ambiental Rural – CAR

Situação diversa é aquela em que não há Termo de Ajustamento de 
Conduta ou Termo de Compromisso que exige a averbação de Reserva Legal na 
correspondente matrícula registral imobiliária, mas o proprietário ou possuidor 
procedeu à declaração/registro do imóvel rural e da respectiva Reserva Legal no 
Cadastro Ambiental Rural – CAR.

Consoante já explicitado, a inscrição do imóvel rural e da respectiva 
Reserva Legal no CAR é obrigatória para todos os proprietários ou possuidores de 
imóveis rurais, nos termos do art. 18, c/c o artigo 29, § 3º, da Lei Federal 12.651, 
de 2012, salientando-se, contudo, que o prazo de inscrição foi prorrogado até 
31.12.2018, conforme art. 1º do Decreto Federal 9.395, de 30.05.2018.

Ocorre que, a despeito do cumprimento da obrigação de inscrição 
no Cadastro Ambiental Rural – CAR, não há como avaliar, ao menos por ora, 
o integral cumprimento das obrigações ambientais dos imóveis inscritos no 
CAR, tendo em vista que o Sistema de Cadastro Ambiental Rural – SICAR não foi 
implementado em sua totalidade, assim como ainda não iniciou o modo análise 
em relação às declarações efetuadas pelos proprietários/possuidores.

De acordo com o § 1º do art. 18, da Lei Federal 12.651, de 2012, “a 
inscrição da Reserva Legal no CAR será feita mediante a apresentação de planta 
e memorial descritivo, contendo a indicação das coordenadas geográficas com 
pelo menos um ponto de amarração, conforme ato do Chefe do Poder Executivo”.

Na mesma esteira, o Decreto Federal que regulamentou a Lei Federal 
12.651, de 2012 estabeleceu que:

“Art. 6o A inscrição no CAR, obrigatória para todas as propriedades 
e posses rurais, tem natureza declaratória e permanente, e conterá 
informações sobre o imóvel rural, conforme o disposto no art. 21.

§ 1o As informações são de responsabilidade do declarante, que incorrerá 
em sanções penais e administrativas, sem prejuízo de outras previstas na 
legislação, quando total ou parcialmente falsas, enganosas ou omissas.
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(...)

Art.7º Caso detectadas pendências ou inconsistências nas informações 
declaradas e nos documentos apresentados no CAR, o órgão responsável 
deverá notificar o requerente, de uma única vez, para que preste 
informações complementares ou promova a correção e adequação das 
informações prestadas.

§1o Na hipótese do caput, o requerente deverá fazer as alterações no 
prazo estabelecido pelo órgão ambiental competente, sob pena de 
cancelamento da sua inscrição no CAR”. (grifos nossos)

Frise-se, pois, que a inscrição no CAR é autodeclaratória e dependerá 
da análise do órgão ambiental competente para a averiguação do cumprimento 
das obrigações ambientais.

É preciso, portanto, que fique claro que a inscrição do imóvel rural 
e da respectiva Reserva Legal no CAR, por si só, não atesta o cumprimento 
das obrigações ambientais atinentes aos imóveis rurais, nas quais se inclui a 
manutenção, conservação e recomposição da Reserva Legal.

Veja-se que a Instrução Normativa MMA 02, de 2014310, que dispõe 
sobre os procedimentos para a integração, execução e compatibilização do 
Sistema de Cadastro Ambiental Rural - SICAR e define os procedimentos gerais 
do Cadastro Ambiental Rural – CAR, estabelece que:

“Art. 42. A análise dos dados declarados no CAR será de responsabilidade 
do órgão estadual, distrital ou municipal competente.

(…)

Art. 44. No processo de análise das informações declaradas no CAR, o 
órgão competente poderá realizar vistorias no imóvel rural, bem como 
solicitar do proprietário ou possuidor rural a revisão das informações 
declaradas e os respectivos documentos comprobatórios.

(…)

310 Instrução Normativa do Ministério do Meio Ambiente – MMA nº 02, de 06.05.2014, que “dis-
põe sobre os procedimentos para a integração, execução e compatibilização do Sistema de Cadas-
tro Ambiental Rural-SICAR e define os procedimentos gerais do Cadastro Ambiental Rural-CAR”.
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Art. 45. Iniciada a análise dos dados, o proprietário ou possuidor do 
imóvel rural não poderá alterar ou retificar as informações cadastradas 
até o encerramento dessa etapa, exceto nos casos de notificações”. (grifos 
nossos)

Resta, pois, bastante claro que há uma etapa de análise das 
informações inseridas pelo proprietário ou possuidor do imóvel rural no CAR 
e, conseguintemente, de averiguação do cumprimento das obrigações legais 
ambientais pelo órgão ambiental competente – no caso o IAP.

Além disso, impende considerar que, mesmo nas hipóteses em que o 
órgão ambiental competente, por ocasião da análise dos dados inseridos no 
CAR, venha a constatar o descumprimento de obrigações ambientais fixadas pela 
Lei Federal 12.651, de 2012, restará, ainda, ao proprietário ou possuidor rural 
que tenha efetuado a inscrição do imóvel no CAR a possibilidade de requerer 
a adesão ao Programa de Regularização Ambiental (PRA), nos termos dos §§ 
3º, 4º e 5º, do art. 59, da referida Lei Federal, para, com isso, firmar um Termo 
de Compromisso para a regularização da área com a suspensão de eventuais 
sanções oriundas de infrações ambientais cometidas antes de 22.07.2008.

Concluindo, diante da não implementação integral do Sistema de 
Cadastro Ambiental Rural – SICAR, precipuamente, pela falta de análise 
dos dados inseridos no CAR por parte do Órgão Ambiental Competente e 
considerando que o Programa de Regularização Ambiental – PRA tampouco 
foi instituído no âmbito do Estado do Paraná, parece-nos restar prejudicada, 
na situação ventilada no presente tópico, a atuação dos órgãos de fiscalização 
enquanto não forem superadas estas etapas (análise dos dados do CAR pelo 
órgão ambiental e implementação do PRA).

Assim, diante das questões formuladas pela Promotoria de Justiça 
solicitante e considerando a situação abordada neste tópico 2 (situações em 
que não haja Termo de Compromisso ou Termo de Ajustamento de Conduta 
exigindo a averbação de Reserva Legal na matrícula registral imobiliária, mas 
tenha sido efetuada a sua declaração/registro no Cadastro Ambiental Rural – 
CAR), seguem as nossas considerações.

“a) Considerando-se que o feito foi instaurado quando ainda era 
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obrigatório a averbação da reserva no registro de imóveis e a atual 
faculdade que tem o proprietário em realizar a referida averbação 
(art. 18, § 4º da Lei 12.651/2012) sendo necessário apenas o registro 
perante o Órgão Ambiental, sem imposição de qualquer sanção pela 
não realização, questiona-se a obrigatoriedade do citado registro”;

Resposta: A despeito do tópico presente (2) tratar das hipóteses em que já 
foi efetuado o registro no CAR, vale reiterar que a inscrição da Reserva Legal no CAR 
é obrigatória para todos os proprietários ou possuidores de imóveis rurais, mesmo 
nos casos em que a Reserva Legal tenha sido averbada na matrícula imobiliária do 
Cartório de Registro de Imóveis competente, conforme art. 18, caput, c/c o art. 29, 
§ 3º, da Lei Federal nº 12.651, de 2012, cabendo, todavia, ressalvar que o prazo de 
inscrição no CAR foi prorrogado até 31.12.2018, nos termos do art. 1º do Decreto 
Federal 9.395, de 2018. No caso dos imóveis rurais cuja Reserva Legal já tenha 
sido averbada na matrícula imobiliária do Cartório de Registro de Imóveis e esta 
averbação identifique o perímetro e a localização da reserva, o proprietário ou 
possuidor do imóvel rural deverá apresentar ao órgão ambiental competente (no 
caso, o IAP) a certidão de registro de imóveis onde conste a averbação da Reserva 
Legal ou Termo de Compromisso já firmado no caso de posse (conforme art. 30, 
caput e parágrafo único, da Lei Federal 12.651, de 2012).

“b) Outrossim, questiona-se a quem compete a fiscalização imediata do 
sobredito registro e a necessidade de intervenção ministerial”;

“c) No caso da necessidade de intervenção, questiona-se as medidas 
a serem adotadas para a resolução da questão, se cabe ao Ministério 
Público a notificação do proprietário para realização do registro ou aos 
Órgãos Ambientais;

d) Por fim, diante da complexidade e conhecimento técnico que demanda 
a questão, solicita-se orientação acerca da melhor forma de proceder no 
feito, haja vista os apontamentos acima”.

Resposta: A despeito do tópico presente (2) tratar das hipóteses em 
que já foi efetuada a declaração/registro no CAR, cabe assinalar que, a rigor, a 



494
V. 7: RESÍDUOS SÓLIDOS E FLORA

fiscalização quanto ao registro no CAR caberia tanto ao Instituto Ambiental do 
Paraná, quanto à Polícia Ambiental, ao Órgão Ambiental Municipal e, inclusive, 
ao Ministério Público. Entretanto, lembramos que o prazo para inscrição no 
CAR foi prorrogado até 31.12.2018, nos termos do art. 1º do Decreto Federal 
9.395, de 2018.

E, mesmo nos casos em que o registro no CAR já tenha sido efetuado, 
diante da não implementação integral do Sistema de Cadastro Ambiental Rural 
– SICAR, precipuamente, pela falta de análise dos dados inseridos no CAR por 
parte do Órgão Ambiental Competente e considerando que o Programa de 
Regularização Ambiental – PRA tampouco foi instituído no âmbito do Estado 
do Paraná, parece-nos que a atuação dos órgãos de fiscalização depende da 
superação destas etapas (análise dos dados do CAR pelo órgão ambiental e 
implementação do PRA).

3) Para situações em que não haja Termo de Compromisso ou Termo 
de Ajustamento de Conduta exigindo a averbação de Reserva Legal 
na matrícula registral imobiliária e tampouco a declaração/registro 
no Cadastro Ambiental Rural – CAR

A terceira situação corresponde aos casos em que o proprietário ou 
possuidor rural não firmou Termo de Ajustamento de Conduta ou Termo de 
Compromisso que exige a averbação de Reserva Legal na matrícula registral 
imobiliária, sob a égide da Lei Federal nº 4.771, de 1965, e por consequência 
não procedeu à referida averbação, e tampouco efetuou a declaração/registro 
do imóvel rural e da respectiva Reserva Legal no Cadastro Ambiental Rural – 
CAR, nos moldes fixados pela Lei Federal 12.651, de 2012.

Preliminarmente, cumpre reiterar que o prazo de inscrição no CAR foi 
prorrogado até 31.12.2018, conforme art. 1º do Decreto Federal 9.395, de 2018.

Por outro lado, é importante observar que o Projeto de Lei que resultou 
na edição da Lei Federal 12.651, de 2012 pretendia a revogação do item 22 do 
inciso II do art. 167 da Lei Federal 6.015, de 1973, que prevê a possibilidade 
de exigir averbação da Reserva Legal em Cartório de Registro de Imóveis. No 
entanto, a pretensa revogação foi vetada pela Presidência da República com 
base nos seguintes fundamentos:
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“O artigo introduz a revogação de um dispositivo pertencente ao próprio 
diploma legal no qual está contido, violando os princípios de boa técnica 
legislativa e dificultando a compreensão exata do seu alcance. Ademais, 
ao propor a revogação do item 22 do inciso II do art. 167 da Lei n. 6.015, de 
31 de dezembro de 1973, dispensa a averbação da Reserva Legal sem que 
haja ainda um sistema substituto que permita ao poder público controlar 
o cumprimento das obrigações legais referentes ao tema, ao contrário do 
que ocorre no próprio art. 18, § 4°, da Lei n. 12.651.”311

Veja-se que, de fato, o artigo 18, § 4º, da Lei Federal nº 12.651, de 2012 
assim dispõe:

“§ 4º O registro da Reserva Legal no CAR desobriga a averbação no 
Cartório de Registro de Imóveis, sendo que, no período entre a data da 
publicação desta Lei e o registro no CAR, o proprietário ou possuidor rural 
que desejar fazer a averbação terá direito à gratuidade deste ato.”

A interpretação deste dispositivo legal é clara para definir que, enquanto 
não houver a inscrição do imóvel rural no Sistema Nacional de Cadastro 
Ambiental Rural, subsiste a obrigatoriedade da averbação de área de Reserva 
Legal no Cartório de Registro de Imóveis.

Por isso, ainda que o prazo para inscrição do Cadastro Ambiental Rural 
tenha sido prorrogado, os proprietários dos imóveis rurais deverão proceder 
com a averbação imobiliária ou registro da Reserva Legal, tendo em vista que a 
extensão do prazo não tem o condão de isentá-los do cumprimento de obrigação 
jurídica.

É esse o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. RESERVA LEGAL 
NÃO AVERBADA. EXCLUSÃO PARA FINS DE CÔMPUTO DA PRODUTIVIDADE 
DO IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ E STF.

311 Mensagem de veto nº 484/2012. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_
ato2011-2014/2012/Msg/VEP-484.htm
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1. O aresto impugnado está em dissonância com a pacífica jurisprudência 
do STF e do STJ, no sentido de que não se pode excluir a Área de Reserva 
Legal que não esteja devidamente individualizada na respectiva 
averbação, para fins de cômputo da produtividade do imóvel rural. 
Precedente: AgRg nos EREsp 1.376.203/GO, Rel. Ministro Og Fernandes, 
Primeira Seção, DJe 5/11/2014.

2. Não basta a averbação genérica. “Não se encontrando individualizada 
na averbação, a reserva florestal não poderá ser excluída da área total 
do imóvel desapropriando para efeito de cálculo da produtividade” (MS 
24.924/DF, Relator para o acórdão Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, 
j. 24/2/2011, Dje-211).

3. A Lei 12.651/12, que revogou a Lei 4.771/65, não suprimiu a obrigação 
de averbação da Área de Reserva Legal no Registro de Imóveis, mas 
apenas possibilitou que o registro seja realizado, alternativamente, no 
Cadastro Ambiental Rural – CAR.

4. Recurso Especial provido.312 (grifos nossos)

Importante lembrar que a Jurisprudência é pacífica quanto ao caráter 
de obrigação propter rem da demarcação, averbação e restauração da Reserva 
Legal, conforme se exemplifica no seguinte acórdão do Superior Tribunal de 
Justiça:

PROCESSO CIVIL. AMBIENTAL. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE 
JURISPRUDÊNCIA. CORTE DE ORIGEM. REGIMENTO INTERNO. NORMA 
LOCAL. DESCABIMENTO. IMÓVEL RURAL. REGISTRO DE ESCRITURA DE 
COMPRA E VENDA. EXIGÊNCIA. OFICIAL DO CARTÓRIO DE IMÓVEIS. 
AVERBAÇÃO DA ÁREA DE RESERVA LEGAL. SUPERVENIÊNCIA DA LEI N. 
12.651/12. PERSISTÊNCIA DO DEVER DE AVERBAR. EXCEÇÃO. PRÉVIO 
REGISTRO NO CADASTRO AMBIENTAL RURAL.

1. Reconhecido o descabimento da instauração do incidente de uniformização 
de jurisprudência a partir da análise das normas do Regimento Interno da 
Corte local, o exame da matéria pelo STJ atrai o óbice da Súmula 280/STF.

2. Ademais, está pacificado nesta Corte Superior o entendimento de que 

312  Superior Tribunal de Justiça – REsp 1.426.830/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUN-
DA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 29/11/2016
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a instauração do incidente de uniformização de jurisprudência é medida 
compreendida no juízo de conveniência e oportunidade do órgão julgador, 
a partir das especificidades do caso concreto, daí por que não pode ser 
revisado no âmbito do recurso especial.

3. A existência da área de reserva legal no âmbito das propriedades rurais 
caracteriza-se como uma limitação administrativa necessária à tutela do 
meio ambiente para as presentes e futuras gerações e em harmonia com 
a função social da propriedade, o que legitima haver restrições aos direitos 
individuais em benefício dos interesses de toda a coletividade.

4. De acordo com a jurisprudência do STJ, a obrigação de demarcar, 
averbar e restaurar a área de reserva legal constitui-se uma obrigação 
propter rem, que se transfere automaticamente ao adquirente ou ao 
possuidor do imóvel rural. Esse dever jurídico independe da existência de 
floresta ou outras formas de vegetação nativa na gleba, cumprindo-lhes, 
caso necessário, a adoção das providências essenciais à restauração ou à 
recuperação das mesmas, a fim de readequar-se aos limites percentuais 
previstos na lei de regência.

5. Cumpre ao oficial do cartório de imóveis exigir a averbação da área 
de reserva legal quando do registro da escritura de compra e venda do 
imóvel rural, por se tratar de conduta em sintonia com todo o sistema de 
proteção ao meio ambiente. A peculiaridade é que, com a novel legislação, 
a averbação será dispensada caso a reserva legal já esteja registrada no 
Cadastro Ambiental Rural – CAR, consoante dispõe o art. 18, § 4º, da Lei n. 
12.651/12.

6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa parte, não provido.313 
(grifos nossos)

 

Como se observa, em que pese a prorrogação do prazo de inscrição 
no Cadastro Ambiental Rural – CAR, ainda subsiste a obrigação de demarcação, 
averbação e restauração da Reserva Legal, porque esta decorre de ônus inerente 
ao exercício da propriedade/posse. Assim, reitera-se a faculdade que é dada ao 
proprietário e trata da possibilidade da averbação ocorrer no âmbito do Cartório 
de Registro de Imóveis ou então do Sistema Nacional do Cadastro Ambiental 
Rural – SICAR.

313 Superior Tribunal de Justiça – REsp 1.276.114/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA 
TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 11/10/2016.
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Portanto, dadas as ponderações supra, na hipótese de ausência de 
Termo de Ajustamento de Conduta ou Termo de Compromisso de proteção e 
recuperação da Reserva Legal, bem como do registro do imóvel rural no CAR, 
entende-se que o proprietário deve proceder com o registro da Reserva Legal 
no SICAR ou com a averbação imobiliária na matrícula registral imobiliária, por 
força da aplicação do artigo 18, § 4º, da Lei Federal 12.651, de 2012.

Logo, diante das questões formuladas pela Promotoria de Justiça 
solicitante e considerando a situação abordada neste tópico 3 (situações em 
que não haja Termo de Compromisso ou Termo de Ajustamento de Conduta 
exigindo a averbação de Reserva Legal na matrícula registral imobiliária, nem a 
declaração/registro do imóvel rural no Cadastro Ambiental Rural – CAR), seguem 
as nossas considerações.

“a) Considerando-se que o feito foi instaurado quando ainda era 
obrigatório a averbação da reserva no registro de imóveis e a atual 
faculdade que tem o proprietário em realizar a referida averbação 
(art. 18, § 4º da Lei 12.651/2012) sendo necessário apenas o registro 
perante o Órgão Ambiental, sem imposição de qualquer sanção pela 
não realização, questiona-se a obrigatoriedade do citado registro”;

Resposta: reiterando o esclarecido anteriormente, na hipótese de 
ausência de Termo de Ajustamento de Conduta ou Termo de Compromisso 
de proteção e recuperação da Reserva Legal, bem como do registro do imóvel 
rural no CAR, entende-se que o proprietário deve proceder com o registro da 
Reserva Legal no SICAR ou com a averbação imobiliária no Cartório de Registros 
de Imóveis, por força da aplicação do artigo 18, § 4º, da Lei Federal 12.651, de 
2012.

Todavia, considerando que o prazo de inscrição no CAR foi prorrogado 
até 31.12.2018, nos termos do art. 1º do Decreto Federal 9.395, de 2018, 
subsiste, portanto, a obrigação de averbação da Reserva Legal na matrícula 
imobiliária do Cartório de Registro de Imóveis competente, que deverá ser 
exigida do proprietário ou possuidor rural que não tenha nem registrado a 
Reserva Legal no CAR, nem a averbado na matrícula imobiliária.
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“b) Outrossim, questiona-se a quem compete a fiscalização imediata do 
sobredito registro e a necessidade de intervenção ministerial”;

“c) No caso da necessidade de intervenção, questiona-se as medidas 
a serem adotadas para a resolução da questão, se cabe ao Ministério 
Público a notificação do proprietário para realização do registro ou aos 
Órgãos Ambientais;

d) Por fim, diante da complexidade e conhecimento técnico que demanda 
a questão, solicita-se orientação acerca da melhor forma de proceder no 
feito, haja vista os apontamentos acima”.

Resposta: No tocante à obrigação de averbação da Reserva Legal na 
matrícula imobiliária, nos casos em que não haja o registro no CAR, a rigor, a 
fiscalização quanto ao seu cumprimento caberia tanto ao Instituto Ambiental do 
Paraná, quanto à Polícia Ambiental, ao Órgão Ambiental Municipal e, inclusive, 
ao Ministério Público.

Já no que concerne à atuação Ministerial nestas hipóteses, caberia 
à Promotoria de Justiça solicitante avaliar qual a melhor estratégia. Todavia, 
apenas a título de sugestão, seria possível, a partir da lista fornecida pelo 
Cartório de Registro de Imóveis (que consta do IC nº ... – fls. ...), identificar os 
imóveis que não têm Reserva Legal averbada, e encaminhar esta relação ao 
Instituto Ambiental do Paraná, solicitando a indicação nesta lista dos imóveis 
que não procederam ao registro no CAR. Finalmente, a partir desta relação seria 
possível, então, a adoção de medidas extrajudiciais ou judiciais tendentes ao 
cumprimento da obrigação do proprietário ou possuidor do imóvel rural de 
averbar a Reserva Legal na matrícula registral imobiliária.

Ressaltamos que a presente Consulta tem como objetivo subsidiar 
exclusivamente a atuação da Promotoria de Justiça solicitante, não sendo 
recomendável a sua disponibilização a órgãos externos.

É a consulta.

Curitiba, 05 dezembro de 2018.
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