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APRESENTAÇÃO 

A Amazônia está em debate. Mais precisamente o 
destino da Amazônia e dos amazônidas. Várias forças se 
movimentam, dão sentido a teses, argumentos, manifesta 
ções locais, nacionais, internacionais. Representam-se, 
todas, em matizes ideológicos diversos, contrários, na 
floresta e no mundo. 

A ciência, nesse debate, é a articulação entre a 
esperança de poder e a necessidade de preservar à 
humanidade um futuro decente, feliz. É aí que a Amazônia, 
região localizada num país de enormes desigualdades, 
passa a compor o eixo da discussão e dos interesses. É 
aqui que os amazônidas, de classes, culturas, e inclinações 
políticas diferentes, ambicionam, um dia, usufruir do direito à 
igualdade federativa, ao reconhecimento nacional, ao trata 
mento isonômico, de fato. Divergem os amazônídas dos 
meios e dos processos formulados para atingir esses 
objetivos. Mas, em compensação, tornam o debate plural. 

Este é o contexto da apreciação do Professor Roberto 
dos Santos Vieira sobre o CÓDIGO AMAZÔNICO. O sentido 
de a UA publicar o referido trabalho é dar ressonância a 
uma das várias formas de a ciência interferir nas propostas 
sobre a Amazônia. Lúcida e r-::cionalmente, é papel da 
Universidade ampliar o raio e a interlocução sobre tema tão 
importante. 

A história reservou, neste período de crise, obrigação 
intransferível para os amazônidas do tempo presente: 
pronunciar-se, expressar-se, dar vazão à discordância, 
documentar a polêmica. À Universidade do Amazonas está 
reservada esta tarefa. 

Marcus Luiz Barroso Barros 
Reitor 
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ANÁLISE DO ANTEPROJET0 DE LEI DO CÓDIGO AMAZÔNICO 

1 - o Anteprojeto de lei que visa 
instituir um Código Amazônico, cujo 
texto se encontra anexo a esta 
análise, originalmente proposto pelo 
Governo do Estado do Amazonas, se 
caracteriza principalmente pelo fato 
de que apresenta grande quantidade 
de dispositivos de duvidosa 
constitucionalidade. 

2 - A inquinação de 
inconstitucionalidade de parte 
considerável dos seus dispositivos 
não esgota o exame do Anteprojeto, 
o qual registra, em acréscimo, 
flagrantes inconsistências, no que 
se refere à abordagem mais moderna 
disponível, em termos de política 
ambiental e de desenvolvimento 
regional. o documento não considera, 
adequadamente, as questões do 
desenvolvimento sócio-econômico da 
Amazônia, nem os ditames clássicos 
das ciências ambientais. 

I - OBJETIVOS CENTRA~S DO ANTEPROJETO 

Pode-se afirmar que o Anteprojeto tem os seguintes objetivos 

mais gerais: 

-I Regular os fundamentos e as condições para o desenvolvimento 

econômico-social da região amazônica, tornando efetivos os princípios do 

art. 3o., III, da Constituição Federal, como se vê no art. lo, do 

Anteprojeto. 

11 - 1ratar dos aspectos de utilização de recursos naturais 

lflorestas, fauna e recursos minerais, precipuamente) e da criação das 

chamadas Unidades de Conservação -- áreas do território destinadas à 

preservação --, bem como de normas gerais de proteção ambiental e controle 

da poluição, inclusive sanções; e 

III - Propor dispositivos que transferem, para os Estados da Amazônia 
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legal, competências constitucionais de âmbito federal, ainda não 

suficientemente regulamentadas, relativamente à capacidade material 

legislativa para o controle, gerenciamento e uso de recursos naturais. 

e 

II - BREVE HISTÓRICO DO ANTEPROJETO 

O Anteprojeto aqui analisado foi preparado, originariamente, 

Governo do Estado do Amazonas e colocado à discussão mais ampla, 

primeira vez, em reunião conduzida em Manaus, no mês de julho de 1991, 

pelo 

pela 

com 

a participação dos Governadores dos Estados do Acre, Rondônia, 

Amapá, Maranhão, Mato Grosso e Tocantins. 

Roraima, 

O Governador do Estado do Pará não compareceu a esse primeiro 

encontro, muito embora esteja mencionado como uma das autoridades que 

subscreveriam o texto, ao pé da JUSTIFICATIVA que acompanha o Anteprojeto. 

Têm-se notícia, através da imprensa de Manaus, de que uma segunda 

caráter regional se realizou em Macapá, Capital do Estado do reunião de 

Amapá, no dia 11 de setembro último, com a mesma finalidade. 

Não há maiores informações disponíveis quanto ao resultado desse 

segundo encontro. No que se refere ao primeiro, no entanto, o noticiário, 

tem se reportado ao fato de que nem todos os Governadores em Manaus, 

concordaram com o texto integral do Anteprojeto. Há registros na imprensa, 

da mesma forma, quanto ao fato de que a segunda reunião foi programada 

porque não houve consenso durante a primeira. No que se refere à eventual 

participação da Câmara dos Deputados, nesse processo, o Deputado Federal 

Ézio Ferreira, um dos representantes do Amazonas, vem se manifestando como 

co-partícipe das idéias esposadas pelo Governador do Estado do Amazonas, 

constantes do Código. 

A intenção anunciada pelo Governador tem sido a de solicitar a um dos 

Parlamentares eleitos pelo Amazonas que submeta a matéria ao Congresso 

6 

Nacional tão logo.encerrados os debates a nível regional. Desconhece-se se 

esse objetivo continuará sendo perseguido, se não houver consenso entre os 

Governadores .. Sabe-se, por exemplo, que o Governador do Estado do Pará não 

deverá ~ubscrever a proposta, até porque vêm defendendo, com entusiasmo, 

idéia própria a respejto da questão ambiental em seu Estado -- proposta que 

envolveria, dentre vários mecanimos, a troca de dívida externa estadual por 

medidas de ecodesenvolvimento. 

III- A METODOLOGIA ADOTADA PARA A ANÁLISE DO ANTEPROJETO E ALGUNS 
DESTAQUES SOBRE O SEU CONTEÚDO 

A análise individualizada de todos os dispositivos do Anteprojeto de 

lei do Código Amazônico talvez não conseguisse transmitir, com suficiente 

clareza, a visão global que se pretende conferir ao exame da matéria. 

Por isso, optou-se, para efeito deste exame, pela indicação apenas dos 

pontos mais destacados que compõem o âmago do Anteprojeto. 

Este é o caso, por exemplo, do aspecto pertinente à iniciativa de 

proposta de leis. Esta é questão que se refere à natureza jurídica do 

Anteprojeto: tratar-se-ia de Anteprojeto de lei ordinária, de lei 

complementar ou de emenda à Constituição? Se for lei ordinária ou 

complementar, naturalmente que caberá a qualquer membro ou comissão da 

Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do Congresso Nacional, a 

iniciativa de sua proposta (art. 61, CF). A aprovação, na forma do art. 47 

da CF, dar-se-á por voto da maioria relativa, porque se exige a presença 

apenas da maioria absoluta dos membros de cada Casa -- Câmara dos Deputados 

e Senado. Se o Anteprojeto pretende ser lei complementar, a aprovação 

deverá ocorrer pelo voto da maioria absoluta, isto é, pela metade mais um, 

de todos os membros das Casas (art. 69, CF). Para a emenda constitucional a 

forma de encaminhamento é qualificada (art. 60, Ia III), e a discussão e o 

quorum para aprovação também são distintos: discussão e votação em cada 
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Casa do Congresso, em dois turnos, e aprovação por três quintos (3/5) dos 

votos. 

O que se observa, em resumo, é que alguns dos dispositivos podem se 

constituir em espinha dorsal de lei ordinária, outros de lei complementar e 

finalmente alguns que se constituem em verdadeiras emendas constitucionais. 

Como não há indicação expressa quanto à verdadeira natureza do Anteprojeto, 

o exame aqui conduzido se aterá aos aspectos substantivos do documento. 

A análise identificou, assim, que o Anteprojeto se contrapõe, de 

frente -- e a favor de apenas um grupo de nove (9) Estados da República 

a dispositivos da Lei Maior que estabelecem competências exclusivas da 

União FeL~ral. Este é o caso do art. 13, Parágrafo único, do Anteprojeto, 

que repassa toda a competência para licenciar atividades aos Estados da 

região, auando há projetos e programas -- relativos a energia nuclear, por 

exemplo que são de competência exclusiva da União, ainda que o 

licenciamento pudesse vir a se operar mediante cooperação entre aquela e os 

Estados. 

O Anteprojeto contém, além disso, preceitos que alteram 

substancialmente o modelo federativo do Estado brasileiro. Neste caso, 

cuidar-se-ia, então, não apenas de simples proposta de lei ordinária ou 

complementar, mas de verdadeira emenda à Constituição. E, no entanto, como 

a forma federativa de Estado estaria sendo assim alterada, talvez a 

proposta nem mesmo pudesse ser objeto de deliberação (art. 60, §40., I, 

CF). 

A maneira como o Anteprojeto ameaça o desenho da federação se 

consubstancia na vontade que registra de delegar a apenas alguns Estados do 

País, e não a todos, poderes ora restritos à União. Nesse sentido, nada 

impede que Anteprojetos semelhantes sejam encaminhados por outras Unidades 
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da Federação, isoladamente ou em grupos regionais, até para que se. possa 

restabelecer a isonomia, o equilíbrio e a identidade de autonomia das 

unidades estaduais, princípios que estariam rompidos, com a - aprovação do 

Anteprojeto de Código Amazônico. "Essa d+str-lbutção constitucional de 

poderes é' o ponto nuclear da noção de Estado federal", no magi stér.ío do 

prof. José Afonso da Silva (Curso de Direito Constitucional - Positivo, 6 

ed., 2 tir., S:Paulo: RT, p. 411). Esse mesmo autor, em outro ponto de sua 

fundamental obra, insiste nessa tese, e afirma: " - do principio federativo. 

decorre o respeito dos Estados entre si, pois-constitui nota fundamental do 

Estado federal o princípio da igualdade constitucional das unidades· 

federadas;" (op , cit., p. 517-518). 

Aparentemente, essas questões não foram consideradas com o devido 

cuidado, pelos autores da proposta. 

Por outro lado, não se encontra, no texto do Anteprojeto, encadeamento 

lógico e coerência interna, capazes de facilitar a análise do conjunto· de 

sete (7) Capítulos e trinta e seis {36) artigos que o constituem. Com 

efeito, o Anteprojeto contém normas relativas a princípios econômicos que 

se misturam, sob um mesmo Capítulo, a regulamentos pertinentes à instalação 

de usinas nucleares e classificações regionais (cidades, zonas rurais, 

áreas de reservas e áreas indígenas}, estas no entanto apenas referidas 

superficialmente, e jamais conceituadas. 

Na Justificativa que o acompanha encontra-se a afirmativa de que o 

Anteprojeto cuida, em resumo, da questão do desenvolvimento sócio-econômico 

da região amazônica. No entanto, o documento trata apenas de questões 

setoriais, tais como mineração e Unidades de Conservação, não se 

aproximando, de fato, da fixação de'diret~izes globais. 

,. 
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IV - OS PRESSUPOSTOS DO ANTEPROJETO E A SUA JUSTIFICATIVA 

Os pressupostos adotados pelos elaboradores do Anteprojeto estão 

mencionados no texto da Justificativa, e representados pelos seguintes 

artigos da Constituição Federal: lo., 3o., 23, 24, 170 e 225. 

Para que se esclareçam, no entanto, os esteios buscados pelo 

documento, examinem-se os dispositivos antes listados: 

- O art. lo. da CF cuida, essencialmente. dos fundamentos do Estado 

Democr~tico de Direito e da formação da República Federativa -- a união 

indissolúvel dos Estados e Municípios e do Dfstrito Federal, e dos seus 

·alicerces: a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os 

valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, e do pluralismo 

político. 

- O art. 3o. da CF trata dos objetivos fundamentais da República: a 

construção da sociedade livre, justa e solidária; a garantia do 

desenvolvimento nacional; a erradicação da pobreza e a redução das 

desigualdades sociais e regionais; e, finalmente, a promoção do bem de 

todos. 

Os arts. 23 e 24 da Lei Maior estabelecem, o primeiro desses 

dispositivos, as competências comuns da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios, e, o segundo, a competência concorrente da União, 

dos Estados e do Distrito Federal. O Anteprojeto deixa de se referir aos 

arts. 21 e 22 que tratam das competências exclusivas e privativas da União. 

t importante destacar que as competências da União discriminadas no art. 21 

são exclusivas e as do art. 22 são privativas. 

- O art. 170 estabelece os princípios gerais da atividade econômica, 

e aqueles que devem presidi-la: soberania nacional, propriedade privada, 

função social da propriedade, livre concorrência, defesa do consumidor, 
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defesa do meio ambiente, redução das desigualdades regionais e sociais, 

busca do pleno emprego, e tratamento favorecido às empresas brasileiras de 

capital nacional e de pequeno porte. 

Finalmente, o art. 225, caput, ressalta que o meio ambiente 

ecologicamente equilibrado é bem de uso comum, do povo, impondo-se, em 

conseqüência, ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e de 

preservá-lo para as presentes e futuras gerações. No entanto, o art. 225 

deve ser examinado na sua plenitude, para que a análise do Anteprojeto 

possa ser colocada em devida perspectiva. Com efeito, o art. 225, dos mais 

modernos que se poderia insculpir na Carta brasileira, engloba praticamente 

todos os princípios doutrinários do Direito Ambiental: preservação de 

processos ecológicos essenciais; manejo ecológico; preservação da 

biodiversidade; criação de espaços teritoriais protegidos, cuja supressão 

ou alteração somente poderá ocorrer através de lei; estudo prévio de 

impacto ambiental; controle da produção, comercialização e emprego de 

produtos perigosos; educação ambiental em todos os níveis de ensino; 

recuperação de áreas degradadas; sanções penais e administrativas 

e responsabilidade civil objetiva por dano ambiental; caracterização de 

certas áreas como patrimônio nacional (Floresta Amazônica, Mata Atlântica, 

etc.); indisponibilidade de terras devolutas ou arrecadadas pelos Estados, 

quando necessárias à preservação da natureza; e, regra que talvez não 

precisasse constar do Capítulo VI, Título VIII, da Lei Maior, relativa à 

autorização através do Legislativo, para localização de usinas que operarem 

com reator nuclear. 

O cuidadoso exame do Código Amazônico revela que a maioria dos 

dispositivos ali inscritos simplesmente repete grande parte das diretrizes 
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constitucionais, especialmente no seu art. 5o. e no art. 7o, incisos I, 

II, III alíneas h ame e e, do Anteprojeto. O mesmo ocorre a nível da 

regulamentação dos estudos prévios de impacto ambiental, no art. 9o., no 

art. 11, e nos incisos Ia VIII do art. 14, preceitos que antes mesmo da 

promulgação da Carta, já haviam sido objeto das seguintes leis ordinárias: 

-Lei no. 6.938 de 31.8.81 que dispõe sobre a Política Nacional 

do Meio Ambiente; 

-Lei 4.771, de 15.9.65 que instituiu o novo Código Florestal 

brasileiro; 

-Lei no. 5.197, de 3.1.67 que dispõe sobre a proteção à fauna; 

-Decreto-Lei no. 1.413,·de 14.8.75 que dispõe sobre o controle da 

poluição do meio ambiente provocada por atividades industriais; e 

-De~reto-Lei no. 227, de 28.2.67, que dá nova redação ao Decreto- 

Lei no. 1.985 {Código de Minas). 

O Capítulo VI do Anteprojeto, dedicado ao cumprimento das leis 

ambientais e às sanções, apenas reproduz, à sua vez, normas já consagradas 

-- como aliás se vê mencionado pelo Anteprojeto no seu art. 24 -- em Leis 

que se encontram em pleno vigor: novamente, a Lei no. 6.938/81 que 

estabeleceu a política nacional do meio ambiente e o seu regulamento mais 

recente {Decreto no. 99.274, de 6.6.90). 

Idêntica observação pode ser feita, também, em relação ao Capitulo IV 

- Do Regime para Aproveitamento Econômico dos Recursos Naturais, do 

Anteprojeto, apesar da enorme confusão conceitual ali estabelecida, entre 

áreas de conservação e áreas de preservação, porque antevê que nestas, na 

forma do art. 16, será possível o exercício de atividades de exploração 

econômica. A distinção entre essas áreas é matéria pacífica: nas áreas de 

conservação o uso de recursos é permitido, na forma da lei; nos territórios 
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destinados à preservação, nenhuma utilização destrutiva pode ser 

autorizada. O art. 16 do Anteprojeto subverte inteiramente o conceito de 

preservação, com repercusssões bastante sérias diante do texto da 

Constituição Federal. 

Outrossim, mais esdrúxulos de todos, são os dispositivos do Capítulo 

Vil - Da Capacidade Competitiva da Região Amazônica, no qual se pretende 

regular o que não é passível de regulamentação, isto é, a competição em um 

regime de mercado. Nas economias de mercado não se pode, através de norma 

jurídica, estabelecer que certa região deterá maior poder de competição, 

previamente. A capacidade de competir resulta de uma combinação exigente e 

complexa de produtividade, qualidade de produtos, vontades e preferências 

do consumidor, e de outras variáveis, insuscetíveis de submissão à norma 

legal. O Capítulo Vil do Anteprojeto cuida, na verdade, de condições para 

produção, para uso de recursos, de normas de fiscalização, etc., e não de 

capacidade de competição. Além disso, insere, estranhamente, em seus 

limites, regras sobre a implantação de usinas nucleares. 

Ora, se a maioria dos dispositivos contidos no Anteprojeto repetem 

diretrizes constantes da CF, ou se limita a reproduzir outras diretivas já 

existentes em legislação ordinária, restaria então examinar a sua intenção 

primordial relativamente às competências de ordem material e legislativa 

quanto à administração de recursos naturais {espcialmente florestas, fauna 

e recursos minarais) as quais o Anteprojeto pretende deslocar para o nível 

dos Estados da Amazônia. 

V - A QUESTÃO DA COMPETÊNCIA PARA LEGISLAR 

Embora contempladas apenas teoricamente, no âmbito dos estudos 

constitucionais, as competências exclusivas, privativas, comuns e 

concorrentes terminaram registradas formalmente na Carta. Certamente que 

ainda não se atingiu o ideal da autonomia estadual prevista nos modelos 
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mais puros de federalismo. De qualquer forma, progresso expressivo foi 

alcançado, no campo das competências comuns e concorrentes, da União, dos 

Estados e dos Municípios. 

É verdade, também, que a competência para legislar sobre muitos dos 

temas previstos nas Constituições anteriores ainda se encontra nos limites 

exclusivos da União, em questões como água, energia, regime dos portos, 

navegação, trânsito e transporte, jazidas, minas, populações indígenas e 

atividades nucleares. 

De acordo com o Art. 23, no entanto, os Estados, Municípios e até o 

Distrito Federal podem, agora, da mesma forma que a União, legislar sobre 

paisagens naturais, sítios arqueológicos, proteção do meio ambiente em 

geral, poluição, preservação de florestas, fauna e flora. Ainda no âmbito 

de seus territórios, podem expedir leis e cuidar de sua aplicação, 

relativamente ao registro, fiscalização e acompanhamento de concessões de 

direitos de pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais. 

Se os três níveis -- União, Estados e Municípios -- podem assim 

proceder, porque a competência é comum, como fixar linhas divisórias, ou 

compatibilizar diretrizes? A regra deverá se estabelecer através de 

cooperação entre os vários níveis de Governo, como o quer o Parágrafo 

único, do art. 23, o que depende, no entanto, de lei complementar ainda não 

promulgada. Enquanto essa lei não for editada, não parece haver poder à 

disposição dos Estados para legislar, ao seu talante, sobre as matérias 

daquele artigo constitucional. 

De outra sorte, o Art. 24, que cuida da competência concorrente, 

absorveu o princípio doutrinário que a suporta: toda vez que relativamente 

a uma só matéria mais de um ente político for interessado, ambos são 

competentes para legislar. De fato, as duas espécies dessa competência 
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também foram contempladas: a competência concorrente cumulativa, segundo a 

qual não há limites prévios ao exercício da capacidade de legislar, e a 

competência concorrente não cumulativa, como se vê nos§§ lo. e 2o. do 

Art. 24, que declaradamente restringem o poder da União a apenas 

estabelecer NORMAS GERAIS, -- quando o fizer--, e para resguardar a 

clássica hierarquia e divisão de poderes. O§ 4o. do Art. 24, no entanto, 

admitiu que, se houver o surgimento de norma federal cuidando da mesma 

matéria, esta será preferida, e poderá suspender a eficácia de lei 

estadual, quando se contrapuserem entre si. Ficou resguardada, igualmente, 

a capacidade legislativa suplementar dos Estados (art. 24, §20.). 

A indagação a fazer, neste caso, é a seguinte: existe lei federal 

sobre normas gerais no caso de florestas, caça, pesca, fauna, conservação 

da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio 

ambiente e controle da poluição (art. 24, VI)? 

Há pelo menos duas linhas possíveis de respo!ta. A primeira aceita o 

entendimento de que toda a legislação promulgada antes da Constituição de 

1988, sobre essas matérias, estaria em pleno vigor, e se constituiriam, 

então, nas normas gerais, cabendo aos Estados apenas a competência 

suplementar. 

A outra linha sugere que essa legislação não mais estaria em vigor, 

porque não cuida de normas gerais, havendo assim necessidade de se editar 

esse estatuto de caráter genérico, para atender ao disposto no §3o. do art. 

24. 

Oestarte, cumpre observar que não foram revogadas expressamente 

quaisquer das leis anteriores à Constituição Federal de 1988, que cuidavam 

das matérias acima listadas. Se esta é a situação, estão todas em vigor. A 

indagação seguinte se prenderia, no entanto, à necessidade de se exam'inar, 

em cada caso, se se tratam de normas 9..erais ou gerais e suplementares ao 
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mesmo tempo. 

O Anteprojeto de Código Ambiental parece haver perfilhado a diretriz 

de que não há normas gerais estabelecidas em lei federal, e resolveu que os 

Estados amazônicos podem exercer competência legislativa plena, em matéria 

ambiental. 

A matéria ainda não resulta ae consenso disseminado. No entanto, não 

parece muito difícil defender-se, com segurança, o fato de que as leis de 

caráter geral já existem, e são aquelas que há bastante tempo foram 

editadas para cuidar das florestas, da fauna, da política nacional do meio 

ambiente, etc., até porque vêm sendo elas aplicadas a todo momento, sem que 

sua existência tenha sido em qualquer momento questionada. 

No entanto, ainda no que se refere à matéria de inconstitucionalidade, 

podem ser apontadas imperfeições bem mais claras, do Anteprojeto: 

Anteprojeto 
"Art. 13 - ... 
Parágrafo único - Em caso de ameaça irreversível à manutenção dos 

ecossistemas de áreas representativas, o Estado determinará a cessação 
temporária da atividade produtiva e proporcionará os meios para a sua 
recuperação." 

Comentário - A expressão "ameaça irreversível" é confusa. Ou se trata 

de dano ambiental ou não. Se é apenas ameaça, não há necessidade de se 

proporcionar meios para a recuperação do ecossistema de área 

representativa. Por outro lado, estabelece o art. 225, § 2o, da CF, que 

aquele que degradar o ambiente, em decorrência de exploração de recursos 

minerais, fica obrigado a recuperá-lo. No §3o. desse-mesmo art. 225 da CF 

está fixado que as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio 

ambiente sujeitarão os infratores a sanções penais e administrativas, 

independentemente da obrigação de reparar os danos causados. Em nenhum 

momento prevê a Constituição que o Estado (e neste caso o Anteprojeto está 

'1 

se referindo ao Estado-membro da Federação) "proporcionará os meios para 

sua recuperação." Esta diretriz corrompe o principio de ~ue "quem polui 

paga", consagrado na Carta Magna (art. 225, §30.), pois na hipótese do 

Anteprojeto, o Estado, portanto os contribuintes, de forma indireta, 

passariam a fornecer os meios para a recuperação. Diante dessa 

possibilidade de vir o Estado a assumir o ônus da recuperação ambiental, 

não há dúvida que os poluidores se sentirão estimulados a não praticar 

qualquer medida de preservação, em seus empreendimentos. 

Anteprojeto 

"Art. 12 - As Licenças Prévia (LP), de Instalação (LI) e de Operação 
(L)) previstas em lei, serão da exclusiva competência dos Estados." 

Comentário - As licenças são instrumentos através dos quais a 

administração pública corporifica as autorizações constantes das várias 

etapas do estudo prévio de impacto ambiental, exigência constante do art. 

225, §lo., IV da CF. Como resolver o conflito que se estabeleceria, por 

exemplo, entre a exclusividade conferida aos Estados da região amazônica, 

pelo Anteprojeto, para licenciar todas as atividades, se algumas, sujeitas 

a tais estudos prévios e licenciamento se constituem em competência 

exclusiva da União: exploração de serviços e instalações nucleares (art. 

21, XXIII, CF); serviços e instalações de energia elétrica e o 

aproveitamento energético dos cursos d'água (art. 21, XII, b, CF)?. 

Certamente que muito embora dependente de articulação entre a União e os 

Estados, o licenciamento dessas atividades está intimamente associado à 

competência da União. O art. 12 do Anteprojeto arranha dispositivo 

constitucional em vigor. 
Anteprojeto 

"Art. 17 - Em áreas de preservação permanente, qualquer licença para 
aproveitamento de recursos naturais será feito (sic) por três anos, 
podendo ser renovada por iguais períodos, se as condições ambientais 
assim recomendarem." 
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ComentJrio - A expressão "qualquer licença para aproveitamento de 

recursos naturais" supõe que autorizações, as quais, por força do art. 12 

do Anteprojeto passariam ao arbítrio exclusivo do Estado-membro, poderão 

vir a ser expedidas, por exemplo, para exploração de minérios através, por 

exemplo, de atividade garimpeira ou não, em áreas que, pelo próprio 

conceito de preservação manutenção, na íntegra, da diversidade biológica 

jamais poderiam ser objeto de aproveitamento econômico. Isto é 

inteiramente vedado pela CF, v.g., nas terras indígenas, cujas florestas 

são, por força do art. 3o., §2o. da Lei 4.771/65, de preservação 

permanente. Acresce a isso, o fato de que as terras tradicionalmente 

ocupadas pelos índios são bens da União (art. 20, XI). O Estado poderia 

definir usos em bens da União? De outra sorte, as comunidades indígenas 

deveriam ser ouvidas, ficando a elas assegurada a participação nos 

resultados da lavra. Esse aproveitamento somente poderia ocorrer após 

autorização do Congresso Nacional, e nesta hipótese através de lei 

complementar (art. 231, §§30. e 60., CF). Por outro lado, aprovado o 

Anteprojeto, os atuais Parques Nacionais e Reservas Biológicas poderiam 

receber atividades de utilização de recursos naturais a juízo exclusivo do 

Estado-membro. Como se trataria, então, de atividade contemplada em lei, a 

esta, ainda que legal seria indesejável, do ponto de vista ecológico. 

art. 

Como se não bastasse, esse dispositivo do Anteprojeto se contrapõe ao 

225, §lo., III, CF, no qual está prevista, efetivamente, a 

possibilidade de alteração e supressão de unidades de preservação e 

conservação pela lei, e somente através desta, mas "vedada qualquer 

utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua 

proteção". Como negar-se que a licença para utilização de recursos naturais 

nas áreas de preservação permanente estaria em desacordo com a restrição 
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constitucional? Haveria necessidade de se emendar a Constituição Federal, 

relativamente a esse princípio, para que o Anteprojeto pudesse ser 

aprovado pudesse ser escoimado dessa inconstitucionalidade. 

Anteprojeto 

"Art. 18 - A transformação de qualquer área na região amazon1ca em 
área de preservação permanente, parques, reservas, estações ecológicas 
ou que tiver outra qualquer destinação que, por sua definição, impeça 
ou limite atividades econômicas, somente poderá ocorrer mediante 
prévia autorização legislativa do Estado que for atingido na sua 
integridade territorial. 
Parágrafo único - As áreas de que trata o caput deste artigo,(sic) 
encontram-se definidas na legislação pertinente. 
Art. 19 - As áreas de cada Estado da região amazônica que, na data de 
publicação desta lei, estiveram(sic) sob efeitos de atos declaratórios 
de preservação permanente, serão objeto de revisão, submetendo-se, 
para novo enquadramento ao disposto no artigo 18 desta lei." 

Comentário - Haverá necessidade, antes de se colocar em prática 

quaisquer desses dispositivos, de se examinar o que dispõe o art. 225, §So. 

da CF, isto é, o tamanho e a localização das terras devolutas ou 

arrecadadas pelos Estados por ações discriminatórias, as quais são 

consideradas indisponíveis, quando necessárias à proteção dos ecossistemas 

naturais. Parece que não haveria dificuldade em se demonstrar a necessidade 

de proteção de ecossistemas naturais na Amazônia, por si um patrimônio 

nacionaJ_, como prescreve a Carta (art. 225, §40.). Assim, essas terras não 

estariam disponíveis para quaisquer outros usos, mas para preservação, o 

que confrontaria a intenção do Anteprojeto, que é a de permitir a prática 

de qualquer atividade, em qualquer lugar. 

Além disso, é necessário atentar para a prescrição do art. 20, II, da 

CF: 
"Art. 20 - São bens da União: 

II - as terras devolutas indispensáveis à defesa das fronteiras, das 
fortificações e construções militares, das vias federais de 
comunicação e à preservação ambiental, definidas em lei;" 

Como resolver o conflito que surgirá, na prática, quando a União, com 
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fundamento nesse dispositivo, criar unidades de conservação em terras 

devolutas que lhe pertencem, em qualquer unidade da Amazônia, e, assim, 

atingir a íntegridade do território? Haverá a União que necessariamente 

consultar, previamente, a Assembléia Legislativa do Estado que se 

considerar prejudicado? Estaria a União assim impedida de se utilizar de 

seus bens como lhe aprouvesse? Não parece que este é o espírito que deve 

presidir as relações em um Estado federativo. 

Anteprojeto 

"Art. 20 - O Estado que tiver em seu território áreas de preservação 
permanente, e assim forem mantidas, procederá levantamentos que 
consustanciam(sic) as devidas indenizações, observados os critérios 
constantes nas disposições sobre desapropriação. 
Parágrafo único - A União indenizará os Estados, se alguma área de 
preservação permanente estiver ou vier a estar sob sua guarda e 
proteção, na forma que for apurada segundo o caput deste artigo." 

Comentário - E se as áreas tiverem se constituído em terras devolutas 

que são bens da União, na forma do art. 20, II? Ainda assim a União seria 

obrigada a indenizar os Estados? E quando se tratar de áreas protegidas que 

compreendam lagos, rios e quaisquer correntes de água em terrenos de 

domínio da União? Essas áreas também seriam objeto de indenização aos 

Estados? E se se considerar o fato de que todas as áreas dos parques 

nacionais, das reservas biológicas, das estações ecológicas, etc., já estão 

sob domínio da União, na forma de leis anteriores? Se essas áreas já se 

constituem em bens da União, na forma do art. 20, 1, da CF, poderia ela ser 

expropriada, por força de lei ordinária ou complementar? O art. 20 do 

Anteprojeto parece ser flagrantemente inconstitucional. 

VI - OS FUNDAMENTOS E CONDIÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO 

A principa1 observação a registrar quanto a este ponto refere-se à 

incongruência entre a matéria de que cuida o Anteprojeto e o objetivo a que 

deveria se dirigir, na forma da sua JUSTIFICATIVA. 
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A Justificativa afirma, textualmente, ainda que em linguagem pouco 

ortodoxa, que "(nasce aqui) o CÓDIGO AMAZôNICO, para o desenvolvimento da 

Am_azônia, com o objetivo de articular todas as ações públicas e privadas 

visando a adequadação de uma política regional com o propósito de garantir, 

ao dizer "NÃO À POLtTICA DO NÃO", as transformações necessárias e 

pertinentes à construção do verdadeiro futuro da Amazônia." 

O art. lo. do Anteprojeto reproduz esse mesmo objetivo, e declara in 

verbis, 

"Art. lo. - Esta Lei regula os fundamentos e as condições para o 
desenvolvimento econômico-social da região amazônica, dando 
efetividade aos princípios do art. 3o., Inciso III, da Constituição 
Federal." 

O citado dispositivo da Carta Magna -- art. 3o. -- estabelece: 

"Art. 3o. Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do 
Brasil: 

III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as 
desigualdades sociais e regionais;" 

Trata-se, portanto, salvo melhor juízo, de Anteprojeto de lei que 

cuida da elaboração e da execução de plano regional de desenvolvimento 

econômi.co e social. Na forma da prescrição contida no art. 21, inciso IX, 

da Ccnst itutção Federal, essa tarefa é de competência material exclusiva da 

União: 
"Art. 21 - Compete à União: 

IX - elaborar e executar planos nacionais e regionais de ordenação do 
território e de desenvolvimento econômico e social;" 

De outra sorte, na forma do art. 48 da CF, cabe ao Congr~sso Nacional, 

com a sanção do Presidente da República, dispor sobre todas as matérias de 

competência da União, e, conseqüentemente sobre os planos regionais de 

desenvolvimento. 

Assim, é importante relembrar-se o entendimento subjacente aos 
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conceitos de competência exclusiva e de competência privativij. As 

competências exclusivas são indelegáveis ou de concessão, autorização ou 

permissão vedadas, a não ser quando a própria Carta assim o preveja, como 

se vê da leitura do inteiro teor do art. 21, da C.F. A competência 

privativa pode ser repassada a outras entidades ou níveis de Governo da 

República. A missão de elaborar e executar planos da espécie referida 

planos regionais de desenvolvimento -- é igual à competência também 

exclusiva da União, para declarar a guerra e celebrar a paz (art. 21, I, 

CF), portanto indelegável. Somente a União pode cuidar dessa matéria. 

Apesar de cor.fusa, a redação do art. 2o. do Anteprojeto leva a crer que a 

competência para estabelecer instrumentos de cooperação entre os Estados da 

Amazônia, e para solução das questões de interesse comum, e de equilíbrio 

regional, será repassada àquelas Unidades, o que pressupõe exercício de 

poder de execução de planos regionais. Veja-se o texto na íntegra, do art. 

2o. do Anteprojeto, a seguir: 

"Art. 2o. - Observados os preceitos constitucionais sobre competências 
da União e Munípios, aos Estados da região amazônica, em conformidade 
com a autonomia administrativa, que lhes é reservada pela Constituição 
Federal, compete a administração dos recursos naturais, orgânicos e 
inorgânicos e paisagísticos situados em seus respectivos territórios, 
inclusive estabelecendo instrumentos legais específicos de cooperação 
entre si para alcançar o equilíbrio do desenvolvimentó regional e 
soluções das questões de interese comum." 

Ora, se é à União que compete elaborar e executar os planos 

regionais, e se esta se trata de competência indelegável, como transferí-la 

aos Estados da região sem que antes se promova emenda à Carta Magna? 

As disposições do art. 2o. do Anteprojeto colidem, além disso, com 

prescrições do art. 22 da CF que cuidam de administração de recursos 

naturais: 
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"Art 22 - Compete privativamente à União legislar sobre: 

IV - águas, energia, informática, telecomunicações e radiodifusão; 

XII · jazidas, minas, outros recursos minerais e metalurgia; 

XXV estabelecer as áreas e as condições para o exercício da 
atividade de garimpagem, em forma associativa." 

Aguas, energia, jazjdas, minas e outros recursos minerais são recursos 

naturais, e a competência para que os Estados possam sobre eles também 

legislar, depende de lei complementar específica, na forma do Parágrafo 

únnico do art. 22 da CF. Ressalte-se, no entanto, que tal lei ainda não foi 
(/ 

expedida. Pretenderia o Anteprojeto se constituir nesse diploma legal? Mas 

cuidar da questão apenas em relação aos Estados amazônicos? Não há dúvida 

quanto ao fato de que esta não é a intenção do dispositivo constitucional. 

A segunda questão a se examinar quanto a este tópico se refere à 

inconsistência e à insuficiência do Anteprojeto relativamente à política de 

desenvolvimento regional. Se a proposta deseja cuidar do desenvolvimento 

econômico-social da região amazônica, e, assim, como espera a Constituição 

Federal, erradicar a pobreza e a marginalização, bem como reduzir as 

desigualdades sociais e regionais (art. 3o., HI, CF) jamais poderia haver 

o Anteprojeto se restringido a tratar somente de dois dos componentes de 

semelhante política: utilização de recursos naturais e competências para 

legislar. 

A Amazônia não se reduz ·apenas a recursos florestais, da fauna, ou do 
/ 

so1o e do subsolo. A _Amazônia representa a síntese de um complexo 

interrelacionado de recursos em geral e de populações humanas -- águas, 

energia solar, populações indígenas, populações urbanas com grandes 

problemas de saúde e subsist'êilcia, ecossistemas diferenciados de terra 

firme e de várzeas, floresta densa, floresta de campina, pequenas cidades, 

áreas impróprias para aproveitamento agrícola, e áreas adequadas para 
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exploração agrícola e pecuária, para se mencionar apenas alguns dos 

componentes da paisagem regional. Assim, qualquer proposta de legislação 

que desconsidere essas marcas indissociáveis da natureza e da presença 

humana na região, não poderá ser rotulada de política de desenvolvimento. 

Nesse sentido, o título do Anteprojeto, a ementa -- inexistente, aliás, no 

Anteprojeto sob exame --, os fundamentos que justificariam a proposta e as 

disposições preliminares estariam de forma mais consentânea ao que se 

contém no texto, se se referissem ao que de fato normatizam, 

exclusivamente: modificação de dispositivos constitucionais relativos à 

competência material e para legislar existentes na Constituição Federal, e, 

em segundo lugar, à intenção de regular a utilização de florestas, da 

fauna, dos recursos minerais existentes na Amazônia e o regime das unidades 

de preservação e conservação de recursos. Ainda assim, se esses são os 

objetivos do Anteprojeto, sua redação não resistiria a. qualquer crítica 

quanto à forma como está apresentado. 

É o que se poderia comentar, por enquanto, sobre o Anteprojeto de 

Código Amazônico, salvo melhor juízo. 

Brasília, 18.9.91 

Roberto dos Santos Vieira 

Comissão de Meio Ambiente 
OAB/CONSELHO FEDERAL 

Ex-Reitor da Universidade do Amazonas 
prof. 0 de Direito Ambiental da Faculdade 
de Direito da UA. 
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