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PARECER JURÍDICO 

O Grupo de Trabalho Amazônico - GTA encaminha-nos consulta acerca da 

constitucionalidade da proposta de Emenda Modificativa à Medida Provisória nº 2.166-65, de 

28 de junho de 2001, que altera os artigos 1 º, 4°, 14, 16 e 44, e acresce dispositivos à Lei nº 

4. 771, de 15 de setembro de 1965, que institui o Código Florestal, bem como altera o art. 

10 da Lei nº 9.393, de 19 de dezembro de 1996, que dispõe sobre o Imposto Territorial 

Rural - ITR, e dá outras providências, apresentada, pela Bancada da Amazônica da Câmara 

dos Deputados, ao deputado Moacir Micheletto relator da Comissão Mista competente para 

apreciar a conversão em Lei da referida Medida Provisória. 

1 - A proposta de ·emenda 

No bojo do processo de conversão em lei da Medida Provisória 2.166-65, acima 

referida, a Bancada Amazônica na Câmara dos Deputados apresentou proposta de emenda 

ao texto, que pretende diferenciar, para efeitos da reserva legal, as propriedades rurais 

localizadas na Amazônia Legal e registradas no Cartório de Registro de Imóveis 

anteriormente a 27 de maio de 2000, das registradas posteriormente a essa data. Eis a 

íntegra da proposta de emenda: 

Emenda Modificativa à Medida Provisória 2.080-63, de 17 de maio de 2001 

" Dê-se ao artigo 16 da Lei 4.771 r de 15 de setembro de 1965, adotado na forma do 

art. o da MP 2.080-63, a seguinte redação, remunerado-se os demais parágrafos e 

eliminando-se os que são contrários quanto ao mérito: 

''Art. 16. As florestas de domínio privado, 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 sejam mantidas, a 

título de reserva legal: 
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I - oitenta por cento, na propriedade rural situada em área de floresta localizada na 

Amazônia legal e registrada em cartório após vinte e sete de maio de 2000; 

II - cinqüenta por cento, na propriedade rural situada em área de floresta localizada 

na Amazônia legal e registrada em cartório até vinte e sete de maio de 2000; e, também, 

na pequena propriedade rural, independente da data de registro; 

III - trinta e cinco por cento, na propriedade rural situada em área de transição 

ecológica entre floresta e 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 hidrográfica; 

IV- vinte por cento, na propriedade rural em área de cerrado em qualquer região do 

País; e em área recoberta por floresta natural localizada nas regiões Sul, Sudeste, Nordeste 

e Centro-Oeste. 

§ 1 º Os índices de reserva legal a serem observados de acordo com este artigo 

poderão ser modificados a critério dos Estados que disponham de Zoneamento Ecológico 

Econômico na escala de, no mínimo, 1:250.000 (hum para duzentos e cinqüenta mil), 

realizado segundo diretrizes ou normas definidas pelo órgão federal competente e aprovado 

por lei Estadual 

§ 2º Nas propriedade localizadas em áreas indicadas pelo Zoneamento para a 

conservação ambiental ou exploração sustentável dos recursos naturais renováveis, a 

ampliação da área de reserva legal somente será exigida desde que a mesma se preste à 
compensação de reserva legal de outra propriedade, possa ser objeto de conversão em 

Cotas de Reserva Legal ou bonifacada nos termos desta lei. 
<J 
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§ 3° Nas médias e grandes propriedades localizadas na Amazônia Legal, as 

autorizações de supressão de vegetação natural, para fins de uso alternativo do solo, ficam 

restritas ao máximo de dez por cento (10%) da área de cada propriedade, ao ano"." 

O Deputado Almir Sá afirma a título de justificativa para a emenda: 

" 
A alteração contida na referida Medida Provisória não pode ferir o ato jurídico perfeito 

e o direito adquirido, sob pena de sucumbir ante disposições e princípios constitucionais 

fundamentais (grifos nossos). Deve-se, por outro lado, levar em conta que a emissão de 

normas cada vez mais restritivas são pouco efetivas quanto ao objetivo perseguido. Via de 
regra, ao contrário, tornam-se veículo de fomento às atividades informais e eminentemente 

predatórias, fora do controle da autoridade ambiental competente. 

A presente emenda salvaguarda aqueles direitos e agrega, também, o Zoneamento 

Ecológico-Econômico como instrumento técnico para a adequada definição dos percentuais a 

serem observados a título de reserva legal, o que permitirá uma melhor conservação dos 

espaços geográficos considerados frágeis do ponto de vista ambiental e o uso racional 

daquelas áreas consideradas vocacionadas para o desenvolvimento de atividades 

econômicas" 

Passo à análise da proposta de emenda." 

2 - Das diferenças entre a proposta da Bancada Amazônica e a Medida 
Provisória 2.166-65/01 

Vale antes de mais nada esclarecer que a proposta da Bancada Amazônica difere 

significativamente da Medida Provisória em vigor pois além de criar a figura do direito 

adquirido de desmatar, que será juridicamente analisada adiante, propõe a redução da 

Reserva Legal nas áreas de transição (cerrado-floresta) na Amazônia Legal dos atuais 80% 

para 35% e nas áreas de Cerrados na Amazônia dos atuais 35% para 20%, o que pode 
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ensejar uma considerável elevação nos índices de desmatamento em vários estados na 

Amazônia que abrigam esses ecossistemas, notadamente nos estados de Rondônia, 

Tocantins, Maranhão, Pará, Mato Grosso, Amapá e Roraima. 

Além disso, a proposta ora analisada remete ao Zoneamento a possibilidade de reduzir 

os percentuais apresentados para a Reserva Legal sem estabelecer um patamar mínimo, 

dando a ensejar que o Zoneamento poderia inclusive prever um percentual zero em algumas 

regiões teoricamente aptas a agricultura. 

3 - Da inexistência de direito adquirido 

Na justificativa da proposta está exposto o argumento de que a modificação dos 

percentuais de reserva legal em uma possível alteração do Código Florestal, e como vem 

sendo adotado pela Medida Provisória 2.166-65/01, estaria prejudicando direitos adquiridos 

e afetando atos jurídicos perfeitos, o que, portanto, segundo essa interpretação, afrontaria o 

ordenamento jurídico. Entretanto, tal conclusão é absolutamente carente de base jurídica. 

Senão vejamos. 

Diz-se adquirido o direito quando integrado definitivamente no patrimônio do titular, 

porque se reuniram os elementos próprios, ou se praticaram todos os atos necessários 

(BITTAR, pg. 59). Portanto, para que determinado direito seja adquirido. não basta a mera 

possibilidade de exercê-lo, é necessário que todos os atos tendentes a sua concretização 

tenham sido realizados, de forma que ele passe a integrar o patrimônio de seu titular. 

O direito subjetivo que não tenha sido exercido em tempo hábil é mera expectativa de 
direito, pois depende de fato futuro, natural ou voluntário, para que seja realmente 

integrado no patrimônio de alguém. É o caso, por exemplo, da habilitação para dirigir 

veículos automotores: se em determinada época a idade mínima for de 16 anos, todos 

aqueles que tiverem essa idade podem conseguir a habilitação, desde que passem pela 

prova de condução; entretanto, se lei posterior vier a aumentar a idade mínima para 18 
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anos, aqueles que já tinham 16 anos na regra antiga, mas ainda não completaram 18, não 

podem alegar direito adquirido, pois este só viria a existir com a efetiva habilitação, ou seja, 

com a submissão e aprovação do sujeito em prova oficial que o credencie como motorista. 

O direito só se diz adquirido quando efetivamente integra o patrimônio do sujeito, pois 

caso contrário será mera expectativa de direito. No exemplo dado, aqueles que tinham 16 

anos na vigência da regra antiga só teriam direito adquirido se efetivamente obtivessem a 

habilitação; caso contrário, seria mera expectativa de direito. 

No caso ora sob análise, em que tratamos de Reserva Legal, a hipótese apresentada 

se encaixa perfeitamente. Aquela propriedade que tinha de manter um percentual de 

Reserva Legal de 50% com a legislação pretérita (Código Florestal com a redação anterior à 

Medida Provisória 1.511/96), mas não utilizava a totalidade da área passível de corte raso 

para uso alternativo do solo (agricultura, pecuária, psicultura, etc.), não pode alegar a 

existência de direito adquirido de desmatar com o advento da legislação contemporânea que 

determina em 80% o percentual de Reserva Legal. Só haveria, em hipótese, direito 

adquirido, caso o direito tivesse sido efetivamente exercitado, ou seja, caso a área passível 

de corte houvesse sido utilizada, e assim mesmo desde que cumpridos todos os requisitos 

legais vigentes à época, tais como: averbação de Reserva Legal de no mínimo 50% da 

propriedade rural na Amazônia Legal, manutenção das Áreas de Preservação Permanente 

dos artigos 20 e 3º do Código Florestal e a necessária e prévia autorização para 

desmatamento regularmente emitida pelo órgão competente. Ou seja, somente nas 

hipóteses em que o proprietário obteve autorização para desmatamento e agiu de acordo 

com a autorização emitida é que poder-se-ia falar em um suposto direito adquirido, mesmo 

assim controvertidamente, como se verá a seguir. 

No caso, por exemplo, de a propriedade ter apenas 20% da sua área desflorestada 

durante a regra antiga (Reserva Legal de 50%), com a regra nova (Reserva Legal de 80%) 

ela deve manter obrigatoriamente esse percentual, pois a possibilidade de fazer corte raso 

de 50% era mera expectativa de direito, dependendo de fatos futuros e incertos para se 
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concretizar em direito adquirido, não podendo, portanto, se opor à nova regra. A expectativa 
de direito é a mera possibilidade ou esperança de adquirir um direito (DINIZ, pg. 185). 

Esse entendimento vem sendo reiteradamente esposado pelo Judiciário, notadamente 

o Supremo Tribunal Federal, e aplicado a casos similares, como é o caso do direito de 

construir. A jurisprudência vem consolidando a tese de que não há direito adquirido de 

construir frente a legislação nova que altera a possibilidade de uso do solo, ou seja, se o 

proprietário não edificou quando a legislação permitia, e posteriormente vem legislação 

restringindo a possibilidade de edificação na área, não há como querer se aplicar a regra 

antiga, pois direito adquirido não houve, mas sim mera expectativa de direito. É o que 

exemplifica a jurisprudência abaixo, colhida no STF: 

AGRAG-121798 / RJ 

Ementa 

DIREITO DE CONSTRUIR. INEXISTENCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A 

CONSTRUÇÃO, PORQUE SEQUER INICIADA, QUANDO SOBREVEIO LEI NOVA, 

DE ORDEM PÚBLICA QUE A IMPEDIU. PRECEDENTES. R.E. INDEFERIDO. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO COM SEGUIMENTO NEGADO PELO RELATOR NO S.T.F. AGRAVO 

REGIMENTAL IMPROVIDO. 

Brasília, 04 de março de 1988. 

Nesse sentido, e mais explícita ainda, é também a jurisprudência do Tribunal de 

Justiça do Rio de Janeiro: 

O CHAMADO "DIREITO DE CONSTRUIR" É MERA FACULDADE DO PROPRIETÁRIO. NÃO HÁ O 

DIREITO SUBJETIVO COM TAL OBJETO, MUITO MENOS DIREITO LÍQUIDO E CERTO. LEI POSTERIOR 

QUE TORNA "NON EDIFICANDI" A ÁREA EM QUE A IMPETRANTE PRETENDE CONSTRUIR E QUE, 

PORTANTO, NÃO VULNERA DIREITO. REVOGAÇÃO DE LICENÇA DITADA POR INTERESSE PÚBLICO. 

(MS 2980/83) 

6 
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Há, portanto, direito adquirido apenas quando efetivamente se conclui regular e 

legalmente a construção, ou seja, quando já foram praticados os atos tendentes a 

concretizar o direito subjetivo, obtidas as necessárias e prévias licenças e/ou autorizações 

exigidas pela regra então em vigor. Antes do fim da construção, de qualquer ato que 

implique no exercício do direito, não há incorporação de qualquer direito ao patrimônio do 

proprietário. Nesse sentido, ressalta-se a seguinte jurisprudência do STF: 

LICENÇA DE CONSTRUÇÃO. REVOGAÇÃO. FERE DIREITO ADQUIRIDO A REVOGAÇÃO DE 

LICENÇA DE CONSTRUÇÃO POR MOTIVO DE CONVENIÊNCIA QUANDO A OBRA JÁ FOI INICIADA. EM 

TAIS CASOS, NÃO SE ATINGE APENAS FACULDADE JURÍDICA - O DENOMINADO DIREITO DE 

CONSTRUIR - QUE INTEGRA O CONTEÚDO DO DIREITO DE PROPRIEDADE, MAS SE VIOLA O DIREITO 

DE PROPRIEDADE QUE O DONO DO SOLO ADQUIRIU COM RELAÇÃO AO QUE JÁ FOI CONSTRUÍDO, 
COM BASE NA AUTORIZAÇÃO VÁLIDA DO PODER PÚBLICO. HÁ, PORTANTO, EM TAIS HIPÓTESES, 

INEQUÍVOCO DIREITO ADQUIRIDO, NOS TERMOS DA SÚMULA 473. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 

CONHECIDO E PROVIDO. 

(RTJ 79/1.016) 

Essa mesma regra é aplicada à questão florestal. Se o proprietário não desmatou 

quando era permitido, não o poderá fazer quando do advento de lei nova que restringe a 

possibilidade de desmatamento, pois jamais teve direito adquirido a isso, mas mera 

expectativa de direito, que não gera conseqüências futuras, como quer a justificativa da 

emenda. Portanto, despropositada a alegação de que haveria direito adquirido de desmatar 

para aqueles proprietários que adquiriram seus imóveis anteriormente à modificação da 

legislação, pois essa afirmativa confunde inadmissivelmente direito adquirido e expectativa 

de direito. 

Esse raciocínio ganha consistência ao constatarmos que, mesmo que de posse da 

autorização para desmatamento, o direito adquirido não se configura como bem 

demonstram as jurisprudências dos Tribunais Regionais Federais que trazemos a seguir: 
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" TRF - PRIMEIRA REGIÃO - SEGUNDA TURMA 
AMS -APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA - 01213575 
Processo: 1993.01.21357-5 / BA 
Data da Decisão: 14/12/1998-Publicada no DJ de 29/04/1999 PAGINA: 46 
Relator JUJZA ASSUSETE MAGALHÃES 
Decisão Negar provimento à Apelação, à unanimidade. 

Ementa 
ADMINISTRATIVO- DESMATAMENTO DA MATA ATLÂNTICA - REGRAMENTO- ORDEM DE SEGURANÇA 
PREVENTIVA - VALIDAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DESMATAMENTO -A USÉNCJA DE AMEAÇA OU LESÃO DE 
DIREITO. 

1 - O Decreto presidencial nº 99.547/90, que regulou a Lei 4. 771/65, foi revogado pelo Dec. 750/93, que, visando regulamentar 
a Lei 4. 771/65 e o art. 225, § 4~ da Constituição Federal, disciplinou deforma mais rigorosa o corte e a exploração de 
florestas no território nacional. 

3 -A Administração, no uso de seu poder discricionário, pode cancelar a "autorização" anteriormente concedida ao 
administrado, porque este ato é de natureza precária, submisso, pois, ao juízo de conveniência e oportunidade da 
Administração, considerado o interesse público. (Precedente da 1 ª Turma - AMS nº 94. 01. 000647 IBA - Rei. Juiz Amilcar 
Machado - DJ 13/10/97 - p. 84444). 

4 - Apelação improvida. 

TRF - PRIMEIRA REGIÃO - PRIMEIRA TURMA 
AMS -APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA - 01006474 
Processo: 1994.01.00647-4/ BA 
Data da Decisão: 25/06/1997 Publicada no DJ de 13/10/1997 PÁGINA: 84444 
Relator JUIZ AMÍLCAR MACHADO 
Decisão À unanimidade, negar provimento à Apelação. 

Ementa 
AUTORIZAÇÃO PARA DESMATAMENTO EXPEDIDA ANTERIORMENTE AO DECRETO Nº 99.547/90. CANCELAMENTO 
DAS GUIAS. PROTEÇÃO DA MATA ATLÂNTICA. LEI N° 4. 771/65. 

1. O Decreto Presidencial nº 99.547/90 regulamentou a Lei nº 4. 771/65 que disciplina a utilização da Mata Atlântica. 

2. A Administração, no uso de seu poder discricionário, houve por bem cancelar as guias que permiti<tm a exploração da 
Mata Atlântica. 

3. Apelação denegada. 

4. Sentença confirmada." 

Portanto, como restou cabalmente demonstrado pela Doutrina e Jurisprudência trazida 

neste parecer, no ordenamento jurídico brasileiro não há que se falar em direito adquirido de 

desmatar em face de nova lei protetora das florestas que venha atender ao interesse público 
maior consubstanciado na proteção de ecossistemas especialmente tutelados 

constitucionalmente. 



~ 

--/f\( INSTITUTO SOCIOAMBIENTAL 

Ainda assim, releva lembrar que a regra que impôs a manutenção de 80% das 

florestas existentes nas propriedades rurais situadas na Amazônia Legal encontra-se em 

vigor desde a Medida Provisória n° 1.511 publicada no Diário Oficial da União em 26 

de julho de 1996 e portanto, como foi demonstrado acima, não há que se falar em direito 

adquirido em desmatar 50% das florestas existentes nas propriedades rurais, muito menos 

depois da primeira edição da MP 1.511, como propõe a Emenda da Bancada Amazônica. 

4 - Conclusão 

Diante de todo o exposto, conclui-se que se aprovada na apresentada pelo Deputado 

Almir Sá, a proposta da Bancada Amazônica da Câmara dos Deputados de emenda ao 

Projeto de Conversão da Medida Provisória 2166-65, constituir-se-á em lei flagrantemente 

inconstitucional, devendo ser ajuizada Ação Direta de Inconstitucionalidade perante o 

Supremo Tribunal Federal, no sentido de salvaguardar os cerrados e florestas Amazônicos 

bens de uso comum do povo, indispensáveis à sadia qualidade de vida dos cidadãos 

brasileiros como impõe o artigo 225 da Constituição Federal e ao desenvolvimento 

sustentável da região. 

São Paulo, 23 de julho de 2001. 

Raul Silva Telles do Valle 
OAB-SP 164.490 

Rodolfo Lima 
OAB-SP 137 .467 

Fernando Mathias Baptista 
OAB-SP 147.021 

Ana Valéria Araújo Leitão 
OAB-DF 10.918 
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