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PARECER Nº , DE 1997 

Da Comissão de Assuntos Soctats. em decisão 
terminativa, sobre o Projeto de lei do Senado nº 253, 
de /996, que "Exclui das Restrtções Impostas à 
Uttlização da Mata Atlântica, o Perímetro Urbano 
dos Muntciptos situados nas áreas por ela 
abrangidas". 

Relator: Senador ROMERO JUCÁ 

I. RELATÓRIO 

O Projeto de Lei do Senado nº 253/96 (PLS nº 253/96), que 
"exclui das restrições impostas à utilização da mata atlântica, o perímetro 
urbano dos municípios situados nas áreas por ela abrangidas", é submetido à 
apreciação da Comissão de Assuntos Sociais do Senado Federal, em tennos de 
decisão terminativa. 

Em seu art. 1 º, o projeto estabelece que "as normas sobre 
preservação e uso dos recursos naturais concernentes à Mata Atlântica, que 
devam ser editadas segundo o art. 225 parágrafo ./º da Constituição, não se 
aplicarão aos enclaves formados pelos 'perímetros urbanos · dos municípios 
contidos nessa área e que tenham sido definidos em leis municipais já em 
vigor na data da promulgação da referida Constituição Federal". 

Na justificativa que acompanhou o referido projeto, argumenta-se 
que, embora o Poder Legislativo não tenha regulamentado as "regras básicas 
acolhidas pelo parágrafo 4° do art. 225 da Constituição Federai, isto é, 
normas sobre a preservação do meio ambiente e sobre o uso dos recursos 
naturais no que se refere, especificamente, à Mata Atlântica", o Poder 
Executivo se adiantou, fazendo baixar o Decreto nº 750, de 1 O de fevereiro de 
1993. Aponta-se para o fato de que esse decreto, em seu art.1 º, determina que 
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"ficam proibidos o corte, a exploração e a supressão de vegetação primária 
ou nos estágios avançado e médio de regeneração da Mata Atlântica ". 

O autor do projeto aponta os problemas resultantes do Decreto nº 
750/96, em um Estado como Santa Catarina, com forte presença da Mata 
Atlântica, onde estaria ocorrendo a proibição de se construírem escolas, 

- -fábricas, residências etc, mesmo dentro do perímetro urbano dos municípios. 
Indica ainda que "a proibição baixada pelo Decreto impediu que se toque em 
qualquer exemplar vegetal sem prévia autorização dos órgãos ambientais, 
autorizações essas que muitas vezes não são concedidas e outras, embora 
deferidas, foram e podem vir a ser suspensas por ordens Judiciais a pedido 
dos exacerbados defensores da Mata Atlântica". 

O Projeto teria então o propósito de liberar os perímetros urbanos 
dos municípios das determinações estabelecidas pelo Decreto nº 750/93. 

II. PARECER E VOTO 

O Projeto de Lei nº 253/96 faz referência a normas sobre a 
utilização da Mata Atlântica que devam ser editadas segundo o art. 225, 
parágrafo 4°, da Constituição Federal, propondo que elas não se aplicarão aos 
perímetros urbanos que tenham sido definidos em leis municipais já em vigor 
na data de promulgação da Constituição. Parece implícito no texto do Projeto 
que toda legislação sobre esse tema ainda teria que ser criada. 

Ocorre que a Mata Atlântica é apenas um dos diversos tipos de 
vegetação florestal existentes em nosso País. A utilização das florestas em 
geral já era disciplinada por algwnas leis anteriores à Constituição de 1988 e 
que ainda estão em vigor, já que não contrariam o disposto no art. 225 da 
Carta Magna. O parágrafo 4° do art. 225 afirma apenas que a utilização da 
Mata Atlântica se fará na forma da lei. 

Uma dessas leis é o Código Florestal (Lei nº 4.771/65) que, em 
seu art. 2°, identifica formas de vegetação consideradas de preservação 
permanente, ou seja, que não podem ser objeto de corte - ex: vegetação 
situada às margens dos cursos d'água, ao redor de lagos e reservatórios, em 
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encostas com declividade superior a 45º, ao redor de nascentes etc. O 
parágrafo único do art. 2º estabelece que "no caso de áreas urbanas, assim 
entendidas as compreendidas nos perímetros urbanos definidos por lei 
municipal, e nas regiões metropolitanas e aglomerações urbanas, em todo o 
território abrangido, observar-se-á o disposto nos respectivos planos 
diretores e leis de uso do solo, respeitados os princípios e limites a que se 

~ refere este artigo". Assim, pelo menos a partir de 1965, as leis municipais de 
zoneamento deviam ser formuladas e aplicadas com a observância do Código. 

Além disso, o art. 3°, § 1 º, do referido Código não exclui, de 
forma absoluta, a possibilidade do corte de florestas, mesmo as de preservação 
permanente: "A supressão total ou parcial de florestas de preservação 
permanente só será admitida com prévia autorização do Poder Executivo 
Federal. quando necessária à execução de obras, planos, atividades ou 
projetos de utilidade pública ou interesse social". 

O Decreto nº 750, de 1 O de fevereiro de 1993, declara, em seu 
preâmbulo, ter fundamento na Lei nº 4. 771165 (Código Florestal), bem como 
na Lei nº 6.938/81 (que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente). 
Esse decreto envolve, em seu art. I º, uma proibição geral de corte, exploração 
e supressão de vegetação primária ou nos estágios avançado e médio de 
regeneração da Mata Atlântica. 

O parágrafo único desse artigo prevê, todavia, a possibilidade 
dessa supressão, em caráter excepcional, por decisão do órgão estadual 
competente para as questões ambientais, desde que haja anuência prévia do 
IBAMA - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 
Renováveis - e o Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA seja 
informado. 

Deve-se enfatizar, além disso, que o Decreto nº 750/93 dá um 
tratamento específico e mais simplificado aos casos envolvendo corte de 
vegetação em áreas urbanas. Assim, seu art. 5º estipula: 

Art. 5º Nos casos de vegetação secundária nos estágios médio e 
avançado de regeneração da Mata Atlântica, o parcelamento do solo ou 
qualquer edificação para fins urbanos só serão admitidos quando de 
conformtdade com o plano diretor do Muntcipso e demais legislações de 
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proteção ambiental, mediante prévia autorização dos órgãos estaduais 
competentes e desde que a vegetação não apresente qualquer das seguintes 
características: 

I - ser abrigo de espécies da fauna e flora silvestres ameaçadas de 
extinção; 

li - exercer funções de proteção de manancuus ou de prevenção e 
contrai e de erosão; 

Ili - ter excepcional valor paisagístico. 

Verifica-se, pois, que o referido decreto reserva um tratamento 
menos restritivo ao corte da Mata Atlântica em perímetros urbanos, que o 
conferido, por ele, à exploração dessa floresta, quando localizada em áreas 
rurais. É claro que, em muitas ocasiões, grupos de defesa do meio ambiente 
poderão recorrer ao Poder Judiciário, com demandas eventualmente 
exageradas, tentando impedir o corte de florestas, mesmo em casos onde ele é 
claramente defensável. Nesses casos não será difícil, ao município, provar, ao 
Judiciário, que a retirada da floresta é justificável. 

Um aspecto fundamental é que, na forma em que se encontra, o 
projeto em análise coloca os perímetros urbanos fora do alcance da legislação 
ambiental que, ainda vigente, é anterior à presente Constituição. 

Tem-se argumentado que o Decreto nº 750/93 extrapola as 
determinações do Código Florestal, uma vez que, segundo alguns críticos, 
deveria regulamentar uma lei específica, ainda não existente, sobre a Mata 
Atlântica. Contudo, pelo menos no tocante _a áreas urbanas, não se pode, 
corretamente, falar em extrapolação, pois o referido Decreto se limita a dar 
tratamento pormenorizado a determinações já contidas na Lei nº 4.771/65, 
art.2º, parágrafo único: 

Art. 2º . 
Parágrafo único. No caso de áreas urbanas, assim entendidas as 

compreendidas nos perímetros urbanos definidos por lei municipal. e nas 
regiões metropolitanas e aglomerações urbanas, em todo o território 
abrangido, observar-se-á o disposto nos respectivos planos diretores e lets 
de uso do solo, respeitados os princípios e limites a que se refere este 
artigo. 

Ou seja, pelo menos com respeito a áreas urbanas, o Decreto nº 
750/93 tem claro respaldo na Lei nº 4.771/65. 
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De qualquer modo, uma solução para a polêmica sobre urna 
eventual injuridicidade do Decreto nº 750/93 poderá ocorrer a partir do Projeto 
de Lei nº 3.285, de 1992, de autoria do Deputado Fábio Feldmann, em 
tramitação na Câmara dos Deputados, que "dispõe sobre a utttização e 
proteção da Mata Atlântica e dá outras providências"; a esse projeto foram 
apensados os de nº 635/95, que "conceitua Mata Atlântica para fins de 
-,égulamentação do que determina o parágrafo 4º do artigo 225 da 
Constituição Federal" e nº 69/95, que "considera Mata Atlântica as 
formações florestais integrantes da Região Fitoecolágica de Floresta 
Ombróji/a Densa". 

Ao ser examinado na Comissão de Defesa do Consumidor, Meio 
Ambiente e Minorias, o Projeto nº 3.285/92 foi aprovado com emendas, urna 
das quais estabelece: 

Nas regiões metropolitanas e áreas urbanas assim consideradas em 
Lei, o parcelamento do solo ou qualquer edificação para fins urbanos em 
área de vegetação secundária nos estágios médio e avançado de 
regeneração da Mata Atlântica, só serão admitidos quando de 
conformidade com o plano diretor do município e demais legislações 
corre/aias e a vegetação não apresente qualquer das seguintes 
características: 

J - ser abrigo de espécies da flora e fauna silvestres ameaçadas de 
exunção; 

li - exercer função de proteção de mananctais ou de prevenção e 
controle de erosão; 

Ili - ter excepcional valor paisagístico. 

/ 
Assim, no tocante aos perímetros urbanos, o Projeto nº 3.285/92 

repete as exigências contidas no decreto supracitado, bastante razoáveis no 
nosso entendimento. 

É fundamental alertar, ainda, que o art. 225, § 4º, da Constituição 
exige apenas que a utilização da Mata Atlântica se faça na forma da lei. Uma 
lei específica sobre esse tipo de floresta pode ser conveniente, mas sua criação 
não é obrigatória, desde que qualquer lei anterior à Constituição Federal que 
discipline a exploração de florestas e não viole a Carta Magna continue em 
vigor - é o caso do Código Florestal, claramente aplicável à Mata Atlântica. 
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Em resumo, pode-se afírmar que o Projeto nº 253/96, ora sob 
análise, incorre em erro significativo: pretende limitar o alcance de urna 
legislação que, à primeira vista, ainda deveria ser editada, mas que, na 
verdade, já existe, em caráter parcial, desde 1965. Além disso, o objetivo desse 
projeto não pode ser alcançado. Pretende ele que os zoneamentos urbanos 
definidos a partir da vigência da altual Constituição não estejam submetidos a 

"Iimitações estipuladas por leis posteriores àquela data, destinadas a disciplinar 
o disposto no art. 225, parágrafo 4°, da Carta Magna, no referente à Mata 
Atlântica. Ocorre que as leis municipais sobre definição de limites de 
perímetros urbanos e uso do solo urbano anteriores à Constituição de 1988 já 
deveriam, obrigatoriamente, observar as disposições sobre corte da vegetação 
em áreas urbanas, estabelecidas pelo Código Florestal. 

Todos esses fatos indicam a existência de deficiências no projeto 
em pauta, desaconselhando seu acolhimento. Votamos, pois, pela rejeição do 
Projeto de Lei do Senado nº 253, de 1996. 

Sala da Comissão, em 

, Presidente 

/ 
/ ., 

/./' 

/ \ 
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PROJETO DE LEI DO SENADO 

N~ 253, DE 1996 

....• 

Exc:lul das Restrições Imposta• à 
Utlllzaçio da Mata Atllntlca, o Perímetro 
Urbano dos Municípios situados nas 
6reas por ela abrangidas. 

Art. 19 As normas sobre preservação e uso dos 
recursos concemente à Mata AUãntica, que devam 
ser editadaS segundo o art. 225, § 411 da Consütui 
ção, não se aplicarão aos enclaves formados pelos 
•perímetros urbanos• dos municípios contidos nessa 
área e que tenham sido definidos em leis municipais 
já em vigor na data da promulgação da referida 
Constituição Federal. 

Art. ~ Revogam-se as disposições em contrário. 
Art. :JII Esta lei entra em vigor na dada de sua 

publicação. 

/ 

Justlflçaçio 
Como até este momento o Poder Legislativo 

não editou regulamentação das regras básicas aco 
lhidas pelo § 411 do art. 225 da Constituição Federal, 
isto é normas sobre preservação do meio ambiente 
e sobre o uso dos recursos naturais, no que se refe 
re, especificamente, à Mata Atlântica, o Poder Exe 
cutivo, adiantando-se, fez baixar o Decreto n11 750 de 
1 o de fevereiro de 1993 que, em seu art. 111 determi 
na: •Ficam proibidos o corte, a exploração e a su 
pressão de vegetação primária ou nos estágios 
avançados e médios de regeneração da mata Atlân 
tica", 

É fácil observar a gama inumerável de proble 
mas que advieram dessa norma tão ampla e geral, 

sobretudo ao Estado de Santa Catarina, em cujo ter 
ritório está contid' a maior parte da chamada Mata 
Atlântica. · 

A questão requer estudo aprofundado para que 
se encontre o necessário e inteligente equillbrio en 
tre os interesses elevadas da defesa dessa riqueza 
ambiental e aqueles não menos elevados do desen 
volvimento econômico e da eliminação da pobreza. 

No entanto, urge, que desde logo uma parcela 
dos problemas criados, possa ser desde logo elimi 
nada., pois, em apreciável número de cidades conti 
das no território compreendido pela Mata Atlântica, 
ocorreram e estão oconendo proibições de se cons 
truir escolas, ou fábricas, ou logradouros públicos ou 
edifícios e residências, etc. mesmo dentro do próprio 
perímetro urbano dos m_unicípios, eis que a proibi- 
ção baixada por Decreto, impediu que se toque em 
qualquer exemplar vegetal sem prévia autorização 
dos órgãos ambientais, autorizações essas que mui 
tas vezes não são concedidas e outras, embora de 
feridas, foram e podem vir a ser suspensas por or 
dens judiciais a pedido dos exacerbados defensores 
da Mata Atlântica. 

Assim, este projeto tem por escopo liberar, 
desde logo, apenas os perímetros urbanos dos mu 
nicípios e, para maior segurança e respeito à norma 
constitucional, restritas, tais áreas urbanas aos en 
claves definidos em leis municipais já em vigor na 
data da promulgação da Constituição Federal, valen 
do, por último. acrescentar que esta mesma Consti 
tuição (e bem assim as que a antecederam) presar- 
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va e defende o direito adquirido (art. 511, XXXVI) e, 
confere aos municípios a competência para discipli· 
nar o uso do solo urbano (art. 30, 1 e VIII). 

Sala das Sesssões, 21 de novembro de 1996. 
- Senador Henrique Loy~e 

LEGISLAÇÃO CITADA 
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 

FEDERATIVA DO BRASIL 
- ..................................................................................... 

CAPITULO VI 

Do Melo Ambiente 

Art 225. Todos tem direito ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do 
povo e essencial à sadia qualidade de vida, impon· 
do-se ao Poder Público e à coletividade o dever de 
defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras 
gerações. 

§ 411 A Floresta Amazônica brasileira, a Mata 
AUàntica, a Sena do Mar, o Pantanal Mata.Grossen 
se e a Zona Costeira são patrimônio nacional, e sua 
utilização far·se.á, na fonna da lei, dentro de condi 
ções que assegurem a preservação do meio am 
biente, inclusive quanto ao uso dos recursos natu 
rais. 

DECRETO N11 750 - DE 1 O DE FEVEREIRO DE 
1993 

Dlapõe sobre o corllt, • exploração • 
e auprenio de vegetaçio primária ou 
noa eatágla. avançado e médio de rege 
neração da Mata Atl6ntica, e dá outra 
provldlncln. 

.............................•...............•..............•................•.•............ 
Art. 111 FIC8rtl proibidos o cone, a exploração e a 

supressão de vegetação primá.ria ou nos estágios 
avançado e médio de regeneração da Mata Atlântica. 

Parágrafo único. Excepcionalmente, a supres 
são da vegetação primária ou em estágio avançado 
e médio de regeneração da Mata Atlântica poderá 
ser autorizada, mediante decisão motivada do órgão 
estadual competente, com anuência prévia do lnsti· 
tuto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 
Naturais Renováveis - lbama, informando-se ao 
Conselho Nacional _.do Meio Ambiente - Conama, 
quando necessárja ~à execução de obras, planos ati· 
vidades ou projetos de utilidade pública ou interesse 
social, mediante aprovação de estudo e relatório de 
impacto ambiental. 
... , .......................................•...•........................................... 

(A Comissão de Assuntos Sociais·De 
cisão Terminativa) 

Publiçado no OOrio do SeHdo Ftcknll. de 22.11.96 

' 


