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RESUMO 
 

 

 

MELO, Maria Carolina Lindoso de. A proteção jurídica das florestas e vegetações naturais 
ao longo dos cursos d’água: análise de constitucionalidade da legislação federal e 
efetividade no ambiente urbano. 2007. 215 f. Dissertação (Mestrado em Direito) – Programa 
de Pós-Graduação em Direito, Centro de Ciências Jurídicas / Faculdade de Direito do Recife, 
Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2008. 
 
 
 
O presente trabalho analisa a competência legislativa, no Brasil, para a disposição sobre a 
preservação de vegetação ribeirinha dos centros urbanos. Para tanto, trata-se inicialmente da 
relevância jurídica do ambiente natural, sem descurar da importância das edificações e artes 
fixadas no solo como valores próprios. O estudo do federalismo, especialmente da autonomia 
municipal em 1988, serve de arcabouço para a estruturação da amplitude de competência de 
cada ente político brasileiro na matéria. As normas federais aplicáveis sobre a vegetação 
marginal e a legislação incidente sobre os bens artificiais e culturais também foram objeto de 
estudo.  E, com base no modelo de divisão de competência legislativa atualmente vigente, 
critica-se a pormenorização numérica de afastamento pelo Código Florestal editado pela 
União (Lei no 4.771/65), entendendo pela possibilidade de previsão independente pelos 
estados, e pelos municípios nas situações de urbanização consolidada. O exame termina com a 
aplicação da teoria à realidade do Município do Recife, verificando a constitucionalidade de 
sua legislação perante a estadual e federal.  
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ABSTRACT 
 

 

 

MELO, Maria Carolina Lindoso. The legal protection of the forest and natural riverside 
vegetations: constitucionality analysis of the federal legislation and the effectiveness in the 
urban environment. 2007. 215 f. Dissertation (Master Degree of Law) – Programa de Pós-
Graduação em Direito, Centro de Ciências Jurídicas / Faculdade de Direito do Recife, 
Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2008. 

 

 

This dissertation has the scope to study the legislative competence in Brazil regarding the 
preservation of riverside vegetation in urban centers. It starts discussing  the importance of the 
natural environment, the buildings and arts presented in the cities, each one with its own 
values. In the second step the study of federalism, specially the municipal autonomy after the 
Constitution of 1988, lead us to understand the amplitude of competence to legislate for the 
state and municipal government in this matter. It’s important to know the federal rules 
regarding  riverside vegetation, as well as artificial and cultural  property to proceed a critical 
analysis in how the Federal Forest Code (Federal Act Number 4.711/65) refers to the distance 
between the riverside and the buildings. Finally, according to the explanation it is possible for 
the states and cities to determine this distance in a different way if the urbanization has been 
already consolidated. This point of view is proved with the analysis of the municipal 
legislation in Recife and its constitutionality. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords: RIVERSIDE VEGETATION; TOWN PLANNING; LEGISLATIVE 
COMPETENCE. 
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INTRODUÇÃO 
 

Indiscutível em tempos atuais a imprescindibilidade de uma eficaz proteção do meio 

ambiente, considerado como bem juridicamente protegido. Cada vez mais se procura a criação de 

supedâneos jurídicos contributivos de um desenvolvimento sustentável, ou melhor: saudável, da 

sociedade, de um crescimento econômico repensado de forma a se conciliar com a preservação 

do meio ambiente e a melhoria da qualidade de vida, no caso, urbana. 

Nessa perspectiva que se insere a questão relativa à proteção de florestas e vegetações 

marginais, as benesses proporcionadas pela cobertura vegetal se avultam no tocante às bordas de 

cursos d’água, consideradas áreas críticas. Têm elas a função de impedir erosões, 

desmoronamento de encostas e assoreamento de correntes de água, bem como atuar no controle 

da poluição nos cursos dos rios, nos estuários e nas praias próximas à foz. 

As vegetações às margens de cursos d’água demandam uma proteção ambiental 

específica, mesmo quando situadas em áreas urbanas, pelo papel que desempenham na 

estabilidade do solo, na retenção de sedimentos e nutrientes, na manutenção de ecossistemas e no 

controle da poluição.  

Proteger juridicamente tais áreas, no Brasil, é de difícil implementação devido à 

diversidade legislativa, oriunda da determinação constitucional de concorrência de competências 

em matéria ambiental entre os entes federativos, que as desempenham muitas vezes em 

dissonância de disposições. 

Relativamente à distribuição de atribuições legislativas na Carta de 1988, observa-se que 

expressamente é conferida à União e aos estados a competência para legislar sobre a proteção do 

meio ambiente, especialmente acerca de florestas. A União limitar-se-á a estatuir normas gerais 



 11

(art. 24, § 1º, CF). Quanto aos municípios, insere-se a matéria no âmbito do chamado interesse 

local (art. 30, I e II, CF). 

Ademais, tratando-se de regiões citadinas, a questão do meio ambiente passa a confundir-

se com o urbanismo, ou, de certo modo, a inserir-se nele, o que modifica a repartição de 

competências. É que, muito embora também seja concorrente a atribuição de legislar sobre 

urbanismo, a atuação concreta pelas municipalidades nesse âmbito é bem mais concentrada. 

Outro fator digno de consideração é a singular configuração dos poderes políticos 

municipais pela Constituição brasileira vigente. A análise das municipalidades pátrias, a partir de 

1988, exprime interesse científico e pragmático justamente pelo fato de se constituírem em entes 

da Federação, com atribuições próprias e autonomia expressamente delineada. Noticia Krell que 

o município brasileiro é certamente a entidade territorial local com autonomia mais abrangente no 

mundo1. 

A presente dissertação voltará seu estudo à análise de constitucionalidade do Código 

Florestal (Lei Federal no 4.771/65), o qual sofreu alterações ao longo do tempo, inclusive em data 

posterior à promulgação da Constituição atual.  

O art. 2º, “a” do Código Florestal, com a redação dada pela Lei nº 7.803/89, considera de 

preservação permanente as florestas e demais formas de vegetação situadas ao longo dos rios e 

cursos d’água – desde o seu nível mais alto –, estabelecendo faixas marginais de 30 a 500 metros 

de acordo com a largura dessas correntes de água. O parágrafo único do dispositivo, também 

acrescentado pela Lei nº 7.803/89, preceitua que, no caso de áreas urbanas, devem ser observados 

os receptivos planos diretores e leis de uso do solo municipais bem como “os princípios e limites 

a que se refere este artigo”. 

                                                 
1 KRELL, Andreas Joachim. A posição dos Municípios brasileiros no Sistema Nacional de Meio Ambiente 
(Sisnama). São Paulo, Revista dos Tribunais, São Paulo, v. 709, p. 6, nov. 1994. 
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Em muitos perímetros urbanos mostra-se de difícil implementação o estabelecido pela 

União. São regras a serem aplicadas, indistintamente, para regiões urbanas e rurais, e que podem 

resultar inapropriadas para alguns locais do País. Assim é que se sobreleva a importância da 

identificação do ente político titular da competência para estabelecer normas de afastamentos ao 

longo dos cursos d’água para a preservação de área verde, em centros urbanos. Estaria o 

mandamento da União dentro de seus limites constitucionais? Respeita-se com ele, o espaço de 

competência estadual? Teriam as normas municipais sobre vegetação autonomia para dispor em 

dissonância com o Código federal? Em quais situações? São essas questões a serem discutidas ao 

longo do trabalho. 

Sem deixar seu enfoque principal sair da tutela constitucional, voltar-se-á a atenção à 

idéia de uma preservação racional e efetiva do meio ambiente de modo a afastar o excesso de 

rigorismo, muitas vezes ocorrente na interpretação das normas ecológicas. A busca, muitas vezes 

utópica, de uma norma mais restritiva nem sempre traz benefícios ambientais e pode dificultar o 

desenrolar de outros interesses da coletividade. 

A análise teórica então desenvolvida é aplicada em um estudo de caso, tendo como base o 

Município do Recife, onde, contando com uma forte presença de rios e correntes de água no 

perímetro urbano, pouco se observa da legislação federal, notadamente da aludida Lei nº 

4.771/65, especialmente por parte dos órgãos municipais de fiscalização. Foi ao menos isso que 

constatou o Ministério Público Federal e Estadual em recomendação consubstanciada no Ofício 

Conjunto no 21/2002-12a PJ. Ato este que provocou a edição de decreto municipal (no 

19.936/2003), suspendendo por 180 dias a aprovação de projetos e a autorização ou concessão de 

licenças para obras de um modo geral, fora dos limites do art. 2o do Código Florestal. Até que, 

em 17/12/2003, foi publicada a Lei Municipal nº 16.930, disciplinadora da matéria, mas 

divergente, em alguns aspectos, do mandamento federal. 
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A lei local, alterando o Código do Meio Ambiente Municipal, amplia as distâncias do art. 

2o, mas expõe que a preservação permanente cingir-se-ia a vegetações já existentes. Inova, entre 

outros aspectos, na previsão de transferência na implantação de área verde. Além disso, 

significante o estudo do processo de feitura desse diploma legal, fruto de ampla discussão, 

característica de uma democracia participativa.  

Diante da postura de certo modo independente da novel legislação local, já há notícias de 

um novo questionamento de constitucionalidade da Lei Municipal nº 16.930/2003, por parte do 

Ministério Público. Assim, o Recife passa a ser um estudo de caso bastante interessante para a 

aplicação do aporte teórico desenvolvido ao longo do texto acerca da competência para 

disciplinar as matas ciliares urbanas. A exata definição da legislação relativa a florestas e 

vegetações marginais mostra-se de notável importância em uma cidade entrecortada por 5 rios e 

105 canais, na qual a maioria das edificações e construções, algumas delas tombadas, desrespeita 

o normativo federal vigente. 

O assunto em questão traz vários reflexos jurídicos nas áreas do direito coletivo ao meio 

ambiente equilibrado, do direito social à moradia, do direito de propriedade, entre outras 

situações jurídicas conexas, envolvendo especialmente a delimitação e preservação da autonomia 

municipal. 

A abrangência temática foi limitada, reduzindo-o a um aspecto específico do Direito 

positivo, qual seja, a competência legislativa relativa às vegetações ciliares, aplicando-o em uma 

circunscrição territorial também determinada. 

Até hoje, é atual a seguinte observação de Pereira, autor da obra mais referenciada sobre 

florestas no Brasil: 

todos os equívocos que forem encontrados neste trabalho e deficiências que forem 
trazidos a público constituirão cabal recompensa dos meus esforços, porque meu 
principal fim é despertar entre os juristas do Brasil a atenção para este ramo do Direito 
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que eu digo com absoluta certeza – é o mais importante, sob o ponto de vista econômico, 
de toda a ciência jurídica.2  

 
Fazendo-se um paralelo entre essa colocação e o presente trabalho, vê-se que este objetiva 

trazer à baila a perspectiva não de um ecocentrismo mítico e desmedido, mas racional e 

apropriado, ambiental e urbanisticamente, para cada cidade em consideração.  

Sem perder de vista o amor à natureza, diante de sua lógica e beleza magistrais, a 

realidade das cidades brasileiras deve ser enfrentada com consideração às situações de perímetros 

urbanos em que, com grande parte de suas margens quase toda edificada, simplesmente não se 

consegue resolver a situação. E, pela impossibilidade de aplicação das normas federais sobre a 

matéria, vão-se fechando os olhos para as irregularidades insurgentes e, acima de tudo, 

crescentes. 

Outra idéia que se intenta enfrentar, com supedâneo em aspectos constitucionais, diz 

respeito à equivocada preferência incondicional por tudo que for editado pela União. Aplicando 

indevidamente princípios hierárquicos no conflito entre as normas federais e as produzidas pelos 

demais níveis federativos, alguns ambientalistas acreditam que tais entes apenas podem restringir 

ainda mais a disciplina nacional. Ocorre que, em muitos casos, ser diferente pode contrariar o 

normativo mais geral, e, mesmo não sendo tão restritivo, obter mais resultado em termos de 

higidez ecológica. 

O método utilizado concentra-se no dedutivismo. A determinação da titularidade da 

competência legislativa para disciplinar as vegetações ao longo das correntes de água foi obtida 

por intermédio de premissas de uma dedução. As teorias defensivas de uma superioridade 

normativa da União acerca da matéria, principalmente as que o fazem sem o estabelecimento de 

                                                 
2 PEREIRA, Osny Duarte. Direito Florestal Brasileiro. Rio de Janeiro: Borsoi, 1950. p. 3. 
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um critério, foram objeto de falsificação, ainda que com ciência dos limites desse método de 

dedução para a construção de uma nova teoria3. 

Afastado qualquer intuito de construir verdades, termos científicos – “Embora nunca se 

possa dizer legitimamente de uma teoria que ela é verdadeira, pode-se confiantemente dizer que 

ela é a melhor disponível”4 – buscou-se no presente estudo apresentar da melhor forma o tema 

relativamente ao que já foi proposto até então, com a defesa dos argumentos apresentados. 

O aporte teórico resultante das premissas dedutivas foi alcançado basicamente pela 

pesquisa bibliográfica, através de livros e artigos específicos, com enfoque principal na doutrina 

especializada, evitando-se manuais e obras genéricas.  

Extraiu-se o material bibliográfico preponderantemente da seara do Direito 

Constitucional, Administrativo, Ambiental, Municipal e Urbanístico. Sem embargo, como o 

fenômeno jurídico não pode ser resumido apenas a poucas áreas estanques, os subsídios auferidos 

de outras áreas conexas mostraram-se de grande valia. 

A pesquisa jurídica em epígrafe é, também, essencialmente dogmática, voltada para a 

sugestão de argumentações e decisões diante de conflitos5, concentrando-se na resolução de 

dissonâncias legislativas entre os três entes federativos quanto às florestas e vegetações 

marginais.  

O estudo de caso visa a aproximar a teoria da praxis, já que pensar conceitualmente e 

realidade empírica são interdependentes quanto ao sentido6. O exemplo do Recife oferece um 

conteúdo explicativo, trazendo a teoria para um contexto da vida real, descrito e avaliado o 

Município a partir das conclusões teóricas formuladas no decorrer do trabalho, em que se 

                                                 
3 CHALMERS, Alan Francis. O que é Ciência, afinal? São Paulo: Brasiliense, 2001. p. 94. 
4 Ibid., p. 64. 
5 ADEODATO, João Maurício. Bases para uma metodologia da pesquisa em Direito. In: Anuário dos Cursos de 
Pós-Graduação em Direito da UFPE, Recife, n. 8, p. 207, 1997. 
6 Ibid., p. 205. 
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definem dedutivamente as bases do posicionamento defendido. Essa pesquisa empírica versa 

sobre uma variedade de evidências relativas aos aspectos geográficos, arquitetônicos e jurídicos 

do ente político escolhido, contando com documentos e observações.  

Ao defender-se a não aplicação de uma lei florestal federal, são encontrados muitos óbices 

para a falsificação de teorias defensivas do referido diploma, constituindo-se a “conjectura 

audaciosa” da pesquisa, almejada cientificamente, na proporção em que se torna mais falsificável, 

para a construção de um amplo conteúdo informativo7. 

É possível, em contrapartida, que se imagine uma perspectiva tendenciosa no texto, por 

eventual influência exercida pelo convívio laboral constante da autora com o município em 

referência. A autora exerce o cargo de procuradora do Recife, desde 27/11/2003. Entretanto, 

tratar-se-ia de um julgamento precipitado, já que não se olvidou, do início ao fim da pesquisa, de 

sua cientificidade e da necessária neutralidade axiológica para seu desenvolvimento. Nesse 

sentido, mostra-se plena concordância com a afirmação de que “a pureza da ciência pura é um 

ideal presumidamente inalcançável; mas é um ideal para o qual estamos lutando constantemente 

– e devemos lutar – por intermédio da crítica”8. 

Distribuem-se os capítulos de modo a explicar gradativamente o indispensável acerca do 

tema tratado. Não obstante se conceitue detidamente, por exemplo, termos como “florestas e 

vegetações naturais” (primeiro capítulo, item 1.2.), tal se deu em razão de sua especificidade e 

importância para a conclusão do trabalho. Obstou-se de tornar inteligíveis alguns princípios 

jurídicos e definições básicas, já de intimidade no estudo do Direito, o que traria apenas 

esclarecimentos redundantes, supérfluos ao entendimento do tema.  

                                                 
7 CHALMERS, Alan Francis. O que é Ciência, afinal? São Paulo: Brasiliense, 2001. p. 71. 
8 POPPER, Karl. Lógica das Ciências Sociais. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1978. p. 25. 
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O primeiro capítulo destina-se a abordar a proteção constitucional da vegetação nos 

cursos d’água, identificando o meio ambiente como direito fundamental de terceira geração, 

conceituando florestas e vegetações marginais. Identifica também a previsão constitucional 

acerca do tema, tanto do meio ambiente natural quanto do urbanismo e do patrimônio cultural 

imobiliário. 

A importância do federalismo é enfocada no segundo capítulo. Coloca-se essa forma de 

Estado em relação direta com a amplitude da autonomia dos municípios na Constituição de 1988, 

o que alicerça a defesa das competências legislativas desses entes. Definem-se, nessa 

oportunidade, as competências materiais e legislativas de cada ente da Federação acerca da 

matéria. 

No terceiro capítulo, cuida-se da disciplina do ordenamento jurídico federal sobre o tema 

proposto, particularmente o Código Florestal (Lei nº 4.771/65) e as Resoluções do CONAMA, 

comentando-se assuntos principais por eles regulados. Constitui-se base para a posterior análise 

de constitucionalidade.  

A previsão legislativa do meio ambiente artificial e cultural são objetos de estudo no 

quarto capítulo. O urbanismo é harmonizado com o meio ambiente como forma de estabelecer-se 

o desenvolvimento sustentável. O plano diretor recebe um tratamento particular, de definição no 

contexto normativo brasileiro, tendo em vista seu papel de ordenação territorial e estabelecimento 

da função social da propriedade urbana, enfocando-se a participação da população na sua 

formulação. Em seguida, analisa-se a tutela jurídica do patrimônio histórico e artístico, tomado 

como meio ambiente cultural. Tais interesses são ressaltados para que não se perca de vista o 

importante papel por eles desempenhado, ainda que alterem o ambiente natural. 

A linha do capítulo quinto mostra-se eminentemente crítica quanto a especificidades 

constantes do art. 2o, parágrafo único do Código Florestal. Para tanto, são tomados em 



 18

consideração tanto o descompasso da lei federal para as zonas urbanas e rurais quanto uma 

digressão histórica das Constituições acerca da competência para legislar sobre florestas urbanas. 

Após as conclusões necessárias, passa-se a definir o âmbito de poder legislativo dos estados-

membros e municípios.  

E, por fim, no sexto capítulo é objeto de estudo a situação no Município do Recife. Sua 

realidade geográfica e construída ressalta-se de apreço notável; cidade bastante urbanizada, desde 

os tempos coloniais, e que, pela grande presença de águas correntes, mereceu a alcunha de 

“Veneza Americana”. Cuida-se da disciplina legislativa municipal sobre vegetações marginais, 

em termos de validade normativa. Enfoca-se de modo especial a Lei Municipal nº 16.930/2003, 

normativo atualmente vigente e formulado com participação direta da coletividade. 



 19
 

CAPÍTULO I - AS FLORESTAS E VEGETAÇÕES CILIARES URBANAS – 
AMPLITUDE DO TEMA E TRATAMENTO CONSTITUCIONAL 

 
1.1 Relevância jurídica do bem ambiental 
 
1.1.1 Insurgência da conscientização ecológica no Brasil 

 
A Conferência de Estocolmo, realizada na Suécia, em 1972, é conhecida mundialmente 

como marco na preocupação ambiental9. Começava-se a atentar aos perigos do crescimento 

econômico desenfreado, a todo custo, para a progressiva escassez de recursos naturais.  

Esse evento é célebre pela configuração notadamente alarmista, demonstrando as 

catastróficas conseqüências da devastação ambiental, com a conseqüente proposição de imediata 

melhoria de tais condições. Contou com a participação de vários países, entre eles, o Brasil. 

Destaca-se a apresentação, na reunião, pelo Clube de Roma do documento intitulado “Os 

Limites do Crescimento”, o qual apontava para o risco do crescimento demográfico e a escassez 

dos recursos naturais. Como solução à depredação evidenciada, foi propugnada a tese de 

“crescimento zero” para a economia mundial, bastante radical, e que despertaria nos países 

subdesenvolvidos o receio de paralisação do seu desenvolvimento, pela necessidade de 

incremento na industrialização e exploração de recursos naturais. O Brasil, estando em governo 

militar na época, adotou a “política do crescimento a qualquer custo”10. Entretanto, a Conferência 

de Estocolmo serviu como uma chamada inicial para a questão ambiental também a nível 

nacional. 

                                                 
9 Como acontecimentos importantes na luta da preservação ambiental, podem ainda ser citados exemplos anteriores. 
Na década de 30, houve a I Conferência Brasileira de Proteção à Natureza, realizada no Museu Nacional do Rio de 
Janeiro. Na Conferência de Fontainebleau, na França, datada de 1948, surgiu a União Internacional para a 
Conservação da Natureza (UICN), que, em 1972, transformar-se-ia no Programa das Nações Unidas para o Meio 
Ambiente (PNUMA). 
10MILARÉ, Édis. Direito do Ambiente: doutrina, jurisprudência, glossário. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2004. p. 48.  
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De suma importância para a conscientização ambiental pátria foi a Conferência das 

Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (CNUCED), realizada em 1992, no Rio 

de Janeiro. Conhecida como Rio-92, o evento recebeu delegações de 175 países. Adotaram-se, na 

oportunidade, compromissos sobre o clima, a biodiversidade e as florestas, valendo o destaque 

para a Declaração do Rio e a Agenda 21, endossando a noção de desenvolvimento sustentável, ou 

seja: mediante o equilíbrio entre crescimento econômico e meio ambiente. 

A Agenda 21 tem esse nome por refletir as preocupações ambientais do século XXI. O 

documento propõe ação planejada, conta com medidas concretas e estabelece metas, recursos e 

responsabilidades definidas, incentivando, ainda, o consenso. O Brasil conta atualmente com uma 

Agenda 21 em esfera nacional. Sua construção deu-se de 1996 a 2002 e dela participaram cerca 

de 40 mil pessoas de todo o País. Em 1993, a Agenda 21 brasileira entrou em fase de 

implementação, sendo elevada à condição de Programa do Plano Plurianual (PPA 2004-2007). 

Incentiva-se, no campo ambiental, ainda, a formulação de Agendas 21 locais, mediante 

cooperação entre autoridades municipais e demais segmentos da sociedade.  

Enfim, com o decorrer do tempo, a partir de 1970, os movimentos ecológicos foram 

ganhando reconhecimento nacional. Hoje existe farta legislação de proteção ao ambiente e um 

capítulo inteiro da Constituição Federal é dedicado à matéria, estando carente, contudo, a eficácia 

e observância de algumas dessas normas. 

 
1.1.2 O grupo dos ambientalistas no arsenal de reconhecimento cultural e legislativo 

 
Conveniente observar que a bandeira levantada pelos ambientalistas, no Brasil e no 

mundo, é a preservação da vida em todas as suas formas, ou seja: de bens e interesses que tocam 

a todos os seres componentes do ambiente, com singular destaque aos humanos. A causa 
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específica dos ecologistas está na sobrevalorização do bem ambiental em relação aos demais, que 

com eles se contrapõem. 

O ponto de proeminência, de distinção como grupo apartado, exigente de reconhecimento, 

portanto, dá-se quanto ao valor atribuído a essa preservação e ao alcance que deverá tomar, diante 

de outras questões estimadas e necessitadas na sociedade atual. A questão, antes de ser 

legislativa, é notadamente cultural. O próprio capital ou a evolução industrial, como exemplos 

mais simples, são polarizados com a questão da preservação do meio ambiente, para que se veja 

que, a despeito de um espaço ecologicamente equilibrado ser desejo de todos seus habilitantes, 

nem todos estes optam por seu destaque.  

Podem ser identificados vários movimentos voltados para a relação do homem com a 

natureza, muitos com influência de ideologias políticas bastante diferenciadas e até de religiões, 

sendo, de modo simplificado, três os principais. O primeiro deles não se trata especificamente de 

um grupo em prol do meio ambiente. Compõe o antropocentrismo clássico ou radical, mediante o 

qual, sendo o ser humano o centro de todas as preocupações, reconhece que os problemas 

ambientais são subproduto indesejável do crescimento econômico, mas que por ser perfeitamente 

contornável, prescinde de modificações profundas. Com idéia variante, há aqueles que acreditam 

na superação das questões de degradação através do próprio desenvolvimento da ciência e da 

tecnologia. 

O antropocentrismo intergeracional ou reformado, na dicção de Benjamin, seria aquele 

que, não obstante deposite no homem o centro das preocupações ambientais, enfatiza obrigações 

do presente com os seres humanos do futuro, subdividindo-se em grupos com feição utilitarista e 
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outros que enxergam uma titularidade moral, embora não jurídica e sem valor intrínseco, do meio 

ambiente11. 

E, por fim, existem os biocêntricos, situados entre os ecologistas mais extremados por 

defenderem a igualdade de todas as espécies componentes da natureza, sendo o homem simples 

parte desta. Chama-se a atenção particular para os ecocentristas ou holistas, cujo movimento 

consiste na busca de não agressão da vida apenas, como lembra Benjamin, mas do ecossistema 

como um todo; inseridos nesse grupo estão os da Deep Ecology 12. 

A grande questão que se apresenta é se seria possível a consideração jurídica de um valor 

intrínseco da natureza. O homem, sim, é titular de direitos, e, ao conceber-se o meio ambiente 

como instrumento de sua sadia qualidade de vida, justificada está juridicamente sua proteção. 

Desse modo, muitas das vertentes antropocêntricas baseiam-se no argumento de que apenas os 

seres humanos seriam dotados de consciência e, portanto, o meio ambiente deveria ser protegido 

juridicamente na medida do favorecimento humano. A explicação parece falha ao se vislumbrar 

os casos de normas jurídicas de anteparo às pessoas físicas com doenças mentais ou aos 

nascituros, situações em que a consciência é deixada de lado pelo mundo das leis. 

A defesa de uma dimensão ética da vida como um todo se mostra como alternativa para o 

enquadramento do meio ambiente não apenas como instrumento de utilidade direta do ser 

humano. Esse status moral também não se apresenta como de fácil sustentação. Há, ainda, o 

dilema quanto à possibilidade de se atribuir valores aos seres não-sencientes, como as plantas, 

sendo amplo o cenário de discussões. 

                                                 
11 BENJAMIN, Antônio Herman. A natureza no Direito brasileiro: coisa, sujeito ou nada disso. Hechos de la 
Justicia. Disponível em: <http://www.hechosdelajusticia.org/doc/eticaambientaltextopublicacaoestrangeira.rtf>. 
Acesso em: 2 jul. 2006, p. 5. 
12 Ibid. p. 12. 
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Bem se observa que a discussão sobre reconhecer ou não valor intrínseco à natureza já 

traz embutido um preconceito antropocêntrico, de renúncia ou não do homem, dotado de razão, 

em relação à sua prevalência no universo13. Além disso, sabe-se que, seguindo-se esse caminho, a 

aludida renúncia é possível. Para ilustrar a desnecessidade de corporificação humana para a 

titulação de direitos, salutar a lembrança civilista de que há instituições dotadas de direitos e 

reconhecidas como pessoas sem serem entes humanos, como as pessoas jurídicas, e de que 

existiram entes humanos, os escravos, que não foram pessoas no sentido jurídico14. Nesses 

termos, a discussão parece bizantina. 

Ao tempo em que se questiona a fundamentação da natureza como sujeito e não objeto de 

direitos, vê-se que a ingerência legal ultrapassa a perspectiva meramente instrumental, 

valorizando-se a fauna e a flora, tendo em vista a biodiversidade e não apenas a 

instrumentalidade do meio ambiente para a satisfação de necessidades humanas (subitem 1.1.3. 

seguinte). Ao menos para fins de reconhecimento legislativo, pouco importa a discussão entre 

antropocentristas e biocentristas.  

Na relação do homem com a natureza, deve-se polarizar menos em correntes de 

ecologistas, e buscar mais, e de modo abrangente, uma tutela efetiva da sadia qualidade de vida, 

na medida em que surge a necessidade de proteção de espécimes dos ecossistemas então 

existentes. 

 

                                                 
13COSTA NETO, Nicolao Dino de Castro e. Proteção Jurídica do Meio Ambiente: 1. Florestas. Belo Horizonte: 
Del Rey, 2003. p. 29. 
14MONTEIRO, Washington de Barros. Curso de Direito Civil. v. 1. 28. ed. São Paulo: Saraiva, 1989. p. 55-6. 
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1.1.3 O reconhecimento constitucional do meio ambiente 
 
O art. 225 da Constituição estabelece que: “todos têm direito ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, 

impondo ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes 

e futuras gerações.” O qualificativo de bem de uso comum do povo não difere muito do que já 

ditava o Código Civil revogado (art. 66), de 1916, seguido pelo hoje vigente (art. 99), sendo a 

referência constitucional apenas mais abrangente. 

No entanto, observa Machado que a inclusão do meio ambiente como bem de uso comum 

do povo, no nível constitucional, assim como as idéias de função social e ambiental da 

propriedade, dá uma nova dimensão a essa perspectiva, ultrapassando-se a distinção entre 

propriedade privada e pública para chegar à concepção de gestão15. A sugestão parece bastante 

interessante já que, extraindo-se a lição civilista, denota-se que a gestão é ato unilateral, voltada 

para coisas alheias, incumbindo ao gestor cuidar do objeto gerido como se fosse seu, ou seja, da 

melhor forma, além da responsabilidade e prestação de contas do gestor por sua atuação. 

Sendo assim, e não existindo a necessidade de o Poder Público ser proprietário do bem 

ambiental, ao Estado compete sua conservação e preservação, sem prejuízo da prestação de 

contas à sociedade de um modo geral. Se não bastasse essa ilação, o caput do art. 225 é expresso 

quanto a esse dever de defesa e preservação. 

A referida tarefa é também dirigida à coletividade, a qual estaria representada nos grupos 

sociais de defesa do meio ambiente, para os quais, contudo, em geral, seria facultativa a 

atuação16. O dispositivo parece ir mais além ao mencionar a coletividade como incumbida do 

papel preservacionista, na medida em que se pode inferir que cada indivíduo deve respeito ao 

                                                 
15 MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2006. p. 120. 
16 Ibid., p. 122.  
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meio ambiente, o que, também, exsurge como a outra face do direito de todos ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado. 

Assumindo uma postura típica do antropocentrismo intergeracional, o Texto Magno 

determina como titulares do direito ao meio ambiente sadio as presentes e futuras gerações. 

Todavia, nos §§ do art. 225, notadamente nos incisos do § 1o, a Carta Magna não evidencia muito 

humanismo ao determinar a higidez de ecossistemas e da própria diversidade das espécies, sem a 

exigência de satisfação direta das necessidades do homem.  

Alguns dos parágrafos do art. 225 aludidos merecem menção especial por contribuir na 

feição normativa dos bens ambientais focados no presente estudo. Ao Poder Público é destinada, 

no § 1o, a preservação e restauração de processos ecológicos essenciais e o provimento do manejo 

ecológico das espécies e dos ecossistemas (I), a promoção da educação e conscientização pública 

ambiental (VI), e a proteção da fauna e da flora, vedando-se, na forma da lei, as práticas que 

arrisquem sua função ecológica, provoquem extinção de espécies ou submetam animais à 

crueldade (VII). 

Atenção especial desperta o inc. III, do § 1o em exame, ao estabelecer a definição pelo 

Poder Público, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus componentes a 

serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas somente através de 

lei, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua 

proteção. 

As florestas e vegetações marginais receberam, não obstante em data anterior ao advento 

da Constituição Federal, a determinação legal de sua proteção em face de suas particulares 

características (art. 2o da Lei no 4.771/65), sendo, pois, um espaço territorial especialmente 

protegido pelo Poder Público. Desse modo, sua alteração e supressão apenas se tornam possíveis 
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por meio de lei, vedando-se qualquer uso dessas áreas de modo a arriscar a integridade de seus 

atributos que justificaram sua proteção. 

Oportuno considerar a dicção do § 3o do art. 225 da Constituição, o qual estabelece a 

responsabilidade administrativa, civil e penal, de pessoas físicas ou jurídicas no tocante a 

condutas lesivas ao meio ambiente. Além disso, é determinada constitucionalmente a 

indisponibilidade de terras devolutas ou arrecadadas pelos estados, em ações discriminatórias, 

quando necessárias à proteção dos ecossistemas naturais (§ 5o). 

São declarados patrimônio nacional, constitucionalmente, a Floresta Amazônica do 

território pátrio, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense e a Zona Costeira; 

sua utilização deve ser feita na forma da lei, de modo a assegurar a preservação do meio 

ambiente, inclusive no que toca aos recursos naturais (§ 4o). 

Importante salientar, por fim, que, assim como a função da propriedade, a defesa do meio 

ambiente também se constitui como princípio da ordem econômica (art. 170, CF). 

 

1.1.4 Meio ambiente ecologicamente equilibrado como direito fundamental de terceira 
dimensão  

 
Os direitos fundamentais, desde o seu reconhecimento constitucional nos Estados de 

Direito17, passaram por mutações históricas que ampliaram seu conteúdo, integrando-lhes 

prerrogativas de titularidade, eficácia e efetivação distintas18. São as chamadas três gerações dos 

direitos fundamentais. 

                                                 
17 Há controvérsias quanto à maior originalidade e influência no mundo que provocaram a Declaração de Direitos 
Francesa, de 1789, e a da Revolução Americana, de 1776, cf. BOBBIO, Norberto. A Era dos Direitos (Traduzido 
por Carlos Nelson Coutinho). 19a reimpressão, Rio de Janeiro: Elsevier, 1992. p. 88-9. 
18 SARLET, Ingo Wolfgang. A Eficácia dos Direitos Fundamentais. 4. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 
2004. p. 52-3. 
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A primeira geração é formada pelos direitos reconhecidos inicialmente nas Cartas 

Constitucionais, representativos do pensamento liberal-burguês do século XVIII, de proteção do 

indivíduo contra o Estado, cujo cumprimento depende de uma prestação negativa deste, um não 

fazer. Representações clássicas são o direito à vida, à propriedade e à liberdade. 

Os direitos sociais, econômicos e culturais formam a segunda geração de direitos 

fundamentais. Nesse caso, abandona o Estado sua posição de inércia para atuar de forma positiva 

na implementação desses direitos, já que sua natureza, de liberdade positiva, é eminentemente 

prestacional. Sua origem remonta ao impacto da industrialização e aos problemas sociais e 

econômicos por ela acompanhados19. 

Com o surgimento de novos interesses, de titularidade coletiva ou difusa, passou-se a falar 

em direitos de terceira geração. Sobre eles, leciona Bonavides que: 

Dotados de altíssimo teor de humanismo e universalidade, os direitos de terceira geração 
tendem a cristalizar-se no fim do século XX enquanto direitos que não se destinam 
especificamente à proteção dos interesses de um indivíduo, de um grupo ou de um 
determinado Estado. Têm primeiro por destinatário o gênero humano mesmo, num 
momento expressivo de sua afirmação como valor supremo em termos de 
existencialidade concreta.20

 
Constituem-se em direitos de solidariedade, defendendo interesses universais ou ao menos 

coletivos, de natureza transindividual, não pertencente a ninguém isoladamente. São exemplos de 

direitos de terceira geração: o direito à autodeterminação dos povos, à comunicação e 

especialmente a um ambiente saudável. 

O direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado é reconhecido também na 

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal brasileiro como de terceira geração. Nesse ponto, 

afirmou-se que: 

                                                 
19 SARLET, Ingo Wolfgang. A Eficácia dos Direitos Fundamentais. 4. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 
2004. p. 55. 
20 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 16. ed. São Paulo: Malheiros, 2005. p. 569. 
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o direito à integridade do meio ambiente – típico direito de terceira geração – constitui 
prerrogativa jurídica de titularidade coletiva, refletindo, dentro do processo de afirmação 
dos direitos humanos, a expressão significativa de um poder atribuído, não ao individuo 
identificado em sua singularidade, mas, num sentido verdadeiramente mais abrangente, a 
própria coletividade social21. 

 
Costumam-se associar, doutrinariamente, as três gerações de direitos ao lema da 

Revolução Francesa, de liberdade, igualdade e fraternidade, nessa ordem. Há quem considere a 

existência, ainda, de uma quarta geração22.  

Apesar de a evolução histórica desses direitos justificar a identificação de gerações, esse 

termo vem sido criticado na doutrina pátria e estrangeira, já que poderia passar a falsa idéia de 

que haveria substituição de uma geração pela outra, sem complementaridade, preferindo-se, 

assim, chamar-se de dimensões de direitos23. A idéia é que os direitos fundamentais estariam em 

expansão. 

Muito embora o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado esteja previsto 

separadamente do rol dos direitos e garantias individuais e coletivos do art. 5o, é considerado 

efetivo direito fundamental, já que o art. 225 o coloca como direito de todos e impõe o dever de 

defendê-lo e preservá-lo como incumbência do Estado e da coletividade24. Com efeito, o rol dos 

direitos fundamentais não se encontra taxativamente restrito ao art. 5o da Constituição, sendo o 

mesmo dispositivo que, em seus §§ 2o e 3o, abre acesso a outros direitos e garantias decorrentes 

do regime e dos princípios adotados constitucionalmente e dos tratados e convenções 

internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. E, sendo imposto o dever de 

                                                 
21 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Mandado de Segurança no 22164/SP. Relator: Min. Celso de Mello. 30 de 
outubro de 1995. Diário da Justiça, Brasília, DF, nov. 1995. Disponível em: <http: 
www.stf.gov.br/jurisprudencia/nova/pesquisa.asp>. Acesso em: 30 out. 2005. 
22 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 16. ed. São Paulo: Malheiros, 2005. p. 571-2.  
23 SARLET, Ingo Wolfgang. A Eficácia dos Direitos Fundamentais. 4. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 
2004. p. 53. 
24 LEITE, José Rubens Morato. Dano Ambiental: do individual ao coletivo extrapatrimonial. São Paulo: RT, 2000. 
p. 90-1. 
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respeito ao ambiente tanto ao Poder Público quanto à coletividade, mais justificada está a 

inclusão do direito no rol dos fundamentais. 

Desse modo, o direito ao ambiente deve ser entendido como de aplicação imediata (art. 5o, 

§ 1o, CF) e sujeito à limitação material de reforma, através das cláusulas pétreas (art. 60, § 4o, 

CF). 

 

1.2 Florestas e vegetações marginais urbanas 
 
O foco do vertente trabalho situa-se nas florestas e vegetações marginais, situadas em 

áreas urbanas.  

Em verdade, o tratamento constitucional ou legal cambiará entre os termos “flora”, 

“floresta” e “vegetação”. A flora seria a totalidade de espécies que compõe a vegetação de 

determinada região, sem importância específica para cada um dos seus elementos, estando 

compreendidos entre eles também bactérias, fungos e fitoplânctons25. A floresta caracterizar-se-ia 

como uma “formação vegetal de proporções e densidades maiores”, enquanto que a vegetação 

seria a “cobertura vegetal de certa área, região, país”26. Já as matas são tratadas como sinônimo 

de florestas, atribuindo alguns nestas uma importância maior às árvores27. 

As formações vegetais estudadas são as ocorrentes ao longo das águas correntes, estando 

fora do trabalho as águas paradas, constantes de lagos, lagoas ou demais reservatórios. Alerte-se, 

em consideração aos fins do presente estudo, para o tratamento genérico que se dá às formações 

vegetais dessas áreas ribeirinhas, embora haja bastantes variantes na sua configuração física. Não 

                                                 
25 MILARÉ, Édis. Direito do Ambiente: doutrina, jurisprudência, glossário. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2004. p. 194. O autor especifica “fitoplânctons marinhos”, ao tratar da flora em geral; não sendo objeto do estudo 
vertente o habitat exclusivamente marinho, resta a referência, ainda, a essa comunidade de pequenos vegetais que 
vivem suspensos em águas doces. 
26 Ibid., p. 195. 
27 SILVA, Américo Luís Martins da. Direito do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais. v. 2. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2005. p. 38. 



 30

se levam em consideração seus caracteres específicos, tampouco se a drenagem é bem definida 

ou não.  

Explica a doutrina especializada que, dentro do conceito genérico de florestas ciliares, há 

formações com imensas variações em sua composição florística, estrutura e dinâmica, 

freqüentemente relacionadas com características intrínsecas da área, como relevo do local, 

mosaico edáfico ou do solo, largura da faixa ciliar e do curso d’água, flutuação do lençol freático, 

características da vegetação adjacente, histórico de perturbação e outros, em sua maioria com 

relação direta ou indireta com a própria presença do rio28. 

Como este trabalho cuidará em grande parte da disciplina federal pátria sobre o assunto, 

ver-se-á que a especificidade anatomista da formação ribeirinha de cada lugar pouca utilidade 

apresenta para efeitos legais. E isso será objeto de crítica à legislação nacional. A característica 

distintiva relevante será mesmo a situação da área, em termos de zoneamento, nomeadamente se 

centralizam, aqui, as formações ciliares urbanas. 

A delimitação de zonas urbanas é feita por lei municipal, tanto para fins urbanos quanto 

para fins tributários; no primeiro caso, sendo de competência privativa e irretirável do Município, 

e, no segundo, para efeitos fiscais, atendendo aos requisitos do CTN29. Este, no seu art. 32, § 1o, 

concebe como zona urbana a estabelecida por lei municipal, observado o requisito mínimo de 2 

melhoramentos entre: meio-fio ou calçamento, com canalização de águas pluviais; abastecimento 

de água; sistema de esgotos sanitários; rede de iluminação pública, com ou sem posteamento para 

distribuição domiciliar; escola primária ou posto de saúde a uma distância máxima de 3 

                                                 
28 DURIGAN, Giselda; RODRIGUES, Ricardo Ribeiro; SCHIAVINI, Ivan. In: RODRIGUES, Ricardo Ribeiro; 
LEITÃO FILHO, Hermógenes de Freitas (Ed.). Matas Ciliares: conservação e recuperação. 2. ed. São Paulo: 
Universidade de São Paulo, 2004. p. 159. 
29 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito de Construir. 9. ed. São Paulo: Malheiros, 2005. p. 119. 
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quilômetros do imóvel considerado. A caracterização de zona urbana pelo CTN é o da 

localização, o que é seguido pela Lei no 9.393/96, ao dispor sobre o ITR. 

A Lei Federal no 4.771/65 (Código Florestal) considera como área urbana a compreendida 

nos perímetros urbanos definidos por lei municipal, ou seja: a definição deve ser dada por lei 

municipal, dispensando-se, naturalmente, o critério tributário.  

Quanto ao objeto juridicamente protegido, com a determinação de higidez das matas 

ribeirinhas, muitos entendem que são os cursos d’água. É verdade que as zonas ripárias 

apresentam importante função hidrológica, por sua atuação direta em uma “série de processos 

importantes para a estabilidade da microbacia, para a manutenção da qualidade e quantidade de 

água, assim como para a manutenção do próprio ecossistema aquático”30. Machado, inclusive, 

identifica dois grupos do dispositivo federal que tratam das florestas e vegetações de preservação 

permanente legais: o que visa a proteger o solo (art. 2o, “d”, “e”, “f”, “g” e “h”) e o que se 

voltaria para a proteção das águas (art. 2o, “a”, “b” e “c”), no qual se inseririam as florestas e as 

vegetações ribeirinhas31.  

Nesse passo, interessante a origem da denominação ciliar. As matas ciliares são chamadas 

assim por cumprirem a função de resguardar os rios, assim como fazem os cílios aos olhos32.  

Sem embargo da relevância das matas ribeirinhas para os recursos hídricos, não se resume 

a estes seu significado legal e ambiental. Primeiramente, vê-se que se fala sempre das florestas e 

vegetações, e será sobre elas que se voltará o estudo, a seguir, das competências constitucionais. 

Em segundo, a perspectiva hídrica torna-se demais reducionista, quando é todo o ecossistema 

ocorrente na flora marginal dos rios que se deve preservar.  
                                                 
30 LIMA, Walter de Paula; ZAKIA, Maria José Brito. In: RODRIGUES, Ricardo Ribeiro; LEITÃO FILHO, 
Hermógenes de Freitas (Ed.). Matas Ciliares: conservação e recuperação. 2. ed. São Paulo: Universidade de São 
Paulo, 2004. p. 34. 
31 MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2006. p. 732. 
32 FREITAS, Vladimir Passos de. Matas Ciliares. Revista Jurídica, a. 46, n. 246, Porto Alegre: Síntese, p. 24, abr. 
1998. 
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Com o auxílio das Ciências Biológicas, encontram-se três tipos de funções das áreas 

ripárias: a hidrológica, com as funções de contenção das ribanceiras, diminuição e filtração do 

escoamento superficial, impedimento ou dificuldade do carreamento de sedimento para sistema, 

interceptação e absorção da radiação solar – manutenção da estabilidade térmica e controle do 

fluxo e da vazão do rio; a ecológica, funcionando para a formação de microclima, habitats, áreas 

de abrigo e de reprodução, como corredores de migrações de fauna terrestre e entrada de 

suprimento orgânico; e a limnológica, influenciando nas concentrações de elementos químicos e 

do material em suspensão33. 

Especificamente para as situadas no meio urbano, serviriam as áreas ripárias, além do 

papel paisagístico e de lazer, como instrumento de proteção contra erosão do solo, enchentes e 

inundações, amenização do clima, e controle da poluição. Importa não apenas como preservação 

ambiental, mas também como contribuição para o bem-estar da população. 

O tratamento legislativo que se faz da matéria, como ficará claro no decorrer do trabalho, 

refere-se às florestas e vegetações, situadas em áreas ribeirinhas; o objeto de proteção 

efetivamente não são os recursos hídricos. Sendo assim, não se reduzirá apenas às águas 

correntes vizinhas a esfera de proteção jurídica. 

 

                                                 
33 BARRELLA, Walter et al. As relações entre as matas ciliares, os rios e os peixes. In: RODRIGUES, Ricardo 
Ribeiro; LEITÃO FILHO, Hermógenes de Freitas (Ed.). Matas Ciliares: conservação e recuperação. 2. ed. São 
Paulo: Universidade de São Paulo, 2004. p. 196. 
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1.3 Acertamento do natural com o artificial e cultural: significado de desenvolvimento 
sustentável 

 

Viu-se que a consciência ecológica cresce a cada dia, sendo acompanhada por acordos 

internacionais e normas internas de proteção ambiental. Ocorre que, embora o receio de 

esgotamento dos recursos naturais e a devastação ambiental justifiquem uma série de restrições 

legais à atuação humana, há casos de conflito entre esse interesse coletivo com outros também 

dignos de apreço. 

Não se trata de uma perspectiva individualista, voltada ao direito de propriedade 

simplesmente considerado. A atenção pretendida direciona-se para a configuração do meio 

citadino e as peculiaridades que ele traz, de imperiosa consideração pela legislação ambiental. Ao 

proteger-se a flora existente nas margens de águas correntes situadas nas áreas urbanas, não se 

pode perder de vista que nesses meios existe, ainda, a interferência dos espaços urbanos e 

culturais.  

Como, depois de levantados, inserem-se no habitat circundante, são esses espaços 

usualmente tratados como aspectos do meio ambiente, artificial e cultural. Sucintamente, 

esclarece-se que o “meio ambiente artificial é constituído pelo espaço urbano construído, 

consubstanciado no conjunto de edificações (espaço urbano fechado) e dos equipamentos 

públicos (ruas, praças, áreas verdes, espaços livres em geral: espaço urbano aberto)”34.  

E o meio ambiente cultural, bens reconhecidos pelo povo como representantes de seus 

costumes e tradição, difere do anterior, que também é cultural, pelo sentido de valor especial que 

adquiriu ou de que se impregnou35. Embora possa ter natureza imaterial, para fins do objeto aqui 

tratado, importante a consideração do patrimônio cultural material e edificado. 

                                                 
34 SILVA, José Afonso da. Direito Ambiental Constitucional. 5. ed. São Paulo: Malheiros, 2004. p. 21. 
35 Ibid., p. 21. 
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A garantia de tais áreas, fruto da atuação humana, também imprime valorização de 

interesses coletivos. A “sadia qualidade de vida”, nos termos constitucionais da cabeça do art. 

225, é alcançada e mantida, nas zonas urbanas, também, com o respeito às funções sociais das 

cidades de adaptar os espaços, possibilitando-se a habitação, a circulação, o trabalho e a 

recreação, bem como mediante a preservação da memória cultural da comunidade.  

De igual modo, o sistema de urbanização e preservação cultural propugnado 

constitucionalmente deve observância e respeito aos ecossistemas, dependendo da proteção à 

natureza. Esta, além de incrementar a paisagem citadina, é instrumento indispensável para a 

garantia do bem-estar da comunidade. As políticas urbanísticas e ambientais necessitam de 

interligação e mútuo relacionamento. 

Ocorre que, tendo as cidades já perdido muito do aspecto natural, não se pode tratá-las 

como ambientes virgens, de restauração absoluta dos ecossistemas antigos, no caso, florestais, em 

detrimento das alterações antrópicas realizadas, muitas elementares ao convívio diário das 

pessoas. Os centros urbanos necessitam de esgotamento sanitário, iluminação, edificações para 

moradia, trabalho e lazer, vias públicas, entre outros elementos diretamente interferentes no 

habitat natural. Desenvolvimento deve haver, sim, mas de forma menos nociva ecologicamente. 

Destaquem-se, por fim, problemas ambientais que afligem particularmente as cidades de 

países em desenvolvimento. Com o Relatório Brundtland, de 1987, foi visto que a pobreza é um 

grande fator de degradação ambiental, não podendo ser dissociada das políticas de preservação.  

Igualmente, segundo o item 3.2 da Agenda 21, uma política de meio ambiente voltada 

principalmente para a conservação e a proteção dos recursos deve considerar devidamente 

aqueles que dependem dos recursos para sua sobrevivência, ademais de gerenciar os recursos de 

forma sustentável. A pobreza intervém em muitos aspectos da vida social, na divisão de espaços, 
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produção de bens; uma estratégia de preservação que olvide a necessidade de combate à pobreza 

indiscutivelmente está fadada ao insucesso.  

Nesse passo, pode-se tratar de uma sustentabilidade ampliada, que conjugaria agenda 

ambiental com a agenda social, ao constatar-se a indissociabilidade da degradação ao meio 

ambiente e pobreza36. 

Enfim, as áreas urbanas, com suas especificidades físicas e sócio-culturais, notadamente 

pela modificação estrutural realizada pelo homem e modo de viver atual, não se compatibilizam 

com medidas drásticas de recuperação ambiental. Nas cidades é que pode ser realmente 

entendido o significado de desenvolvimento sustentável, para o qual, por sua vez, em países com 

menor crescimento econômico como o Brasil, demanda-se ainda a conciliação de políticas 

ambientais com sociais, pela necessidade de combate à pobreza. 

  

1.4 O valor constitucional próprio do urbanismo e imobiliário cultural  
 

Ultrapassando-se a ótica ambientalista, e o papel que representam ao ambiente as 

modificações antrópicas relativas ao urbanismo e ao patrimônio histórico e artístico, estão estes 

especialmente protegidos e tratados como valores independentes na Carta Política de 1988. 

Denota-se a importância dada às cidades e ao urbanismo de forma pioneira pela Constituição da 

República de 1988, na história das Leis Fundamentais pátrias.  

Conforme será analisado no tópico referente à distribuição de competência, há o cuidado 

do Constituinte com a definição do ente político responsável pela ordenação das cidades nos arts. 

21, XX, 24, I, 30, I e VIII. A par da repartição da atribuição entre todas as pessoas políticas 

internas, a Constituição enfatiza bem o papel das municipalidades nesse contexto. E, mesmo já 

                                                 
36 DIAS, Edna Cardozo. Gestão ambiental municipal. Fórum de Direito Urbano e Ambiental, Belo Horizonte, ano 
1, n. 6, p. 557, nov./dez. 2002. 
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sendo de tradicional inferência a compreensão do urbanismo no interesse local, preocupa-se a 

Carta de 1988 em agregar expressamente o ordenamento territorial e elaboração do plano diretor 

às incumbências municipais (art. 30, I e VIII, e art. 182, CF). 

Os arts. 182 e 183 também demonstram o prestígio constitucional com o ambiente 

citadino, estabelecendo diretamente a Política Urbana. Em linhas gerais, “com o objetivo de 

ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus 

habitantes”, estatui a Constituição a competência municipal para a execução da política de 

desenvolvimento urbano, assumindo o plano diretor o papel de instrumento básico dessa política. 

Observe-se, ainda, o dispositivo inserido do art. 6o do Texto Constitucional pela Emenda nº 

26/2000, que assegura a moradia como direito social, de insigne consideração para a 

implementação da política urbana. 

Torna-se evidente que a política urbana estabelecida na Constituição ultrapassa as 

preocupações de mero embelezamento das cidades. Evoluiu o urbanismo do estético para o 

social, compreendendo modernamente medidas estatais destinadas a organizar os espaços para o 

exercício das funções sociais de habitação, trabalho, circulação e recreação, de modo a propiciar 

melhores condições de vida ao homem na comunidade37. Essa que deve ser sua interpretação 

também constitucional.  

Apesar de o surgimento das cidades ser um fenômeno social natural, ou, ao menos, 

independente de atuação estatal, resulta, contudo, muitas vezes, desordenado. A política de 

urbanização estabelecida na Carta da República é no sentido de determinar a interferência estatal 

com vistas a um crescimento urbano adequado e saudável. Chamando-a de urbanificação, Silva 

trata essa política como meio de aplicar os princípios do urbanismo, a fim de propiciar o 

                                                 
37 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Municipal Brasileiro. 9. ed. São Paulo: Malheiros, 1997. p. 368-9. 
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desenvolvimento urbano equilibrado, através do beneficiamento do solo bruto ou 

rebeneficiamento do solo já urbanificado, carente de renovação38.  

Observe-se que a política urbana da Constituição de 1988 é de construção de um ambiente 

urbano com pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantia de bem-estar de seus 

habitantes. 

Acerca do patrimônio cultural brasileiro, determina a Carta Magna de 1988 constituir-se 

este nos bens de natureza material e imaterial, individualmente ou em conjunto, portadores de 

referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade 

brasileira, entre os quais se incluem as formas de expressão; os modos de criar, fazer e viver; as 

criações científicas, artísticas e tecnológicas; as obras, os documentos, as edificações destinadas 

às manifestações artístico-culturais; e os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, 

paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico (art. 216). Embora os 

bens imateriais se insiram no grupo do patrimônio histórico e artístico, relevantes para este 

estudo, relativo às áreas do solo próximas a cursos de água, são apenas os imóveis, representados 

principalmente por esculturas ou demais manifestações artísticas afixadas39 no chão e 

edificações. 

Portanto, no tratamento constitucional de vegetações ocorrentes nas cidades, o fator 

urbanístico e cultural deve ser sopesado, não apenas pela sua contribuição na formação do meio 

ambiente como um todo, mas também em respeito à valorização própria desses interesses pelo 

Constituinte.  

                                                 
38 SILVA, José Afonso da. Direito Urbanístico Brasileiro. 4. ed. São Paulo: Malheiros, 2006. p. 324. 
39 Como há no Museu/Oficina Francisco Brennand, Recife (PE).  
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CAPÍTULO II - AS IMPLICAÇÕES DO FEDERALISMO BRASILEIRO 
PARA A MATÉRIA 
 
2.1 Noção geral da forma de Estado federalista 
 
2.1.1 Interesse da matéria e aporte teórico 

No ordenamento jurídico brasileiro, insurgente desde os tempos da República, o 

federalismo é tema constitucional e, ainda, irreformável, protegido por cláusula pétrea. Os 

reflexos dessa opção política recaem sobre inúmeras outras matérias e disciplinas do Direito.  

Toda a discussão envolvida no presente estudo encontra sua base no federalismo. A 

divisão de competências legislativas estabelecida na Constituição brasileira é entre os três níveis 

da Federação, e o necessário respeito à autonomia de cada um deles decorre da idéia ínsita a essa 

forma de Estado. 

Observe-se, ainda, que a exata configuração da autonomia dos entes federativos, 

notadamente na questão do conflito de normas editadas por mais de um deles, não se mostra 

como assunto estanque, pacífico.  

Desse modo, para melhor tratamento do tema, faz-se imperiosa, em descortino, uma 

explanação acerca da teoria federalista. 

Muito embora se identifiquem idéias federalistas em tribos hebraicas, doze séculos antes 

de Cristo, ou na Grécia antiga40, vai-se tratar do federalismo ocorrente a partir da criação do 

Estado Moderno, já que a idéia que se concebe de Estado, em dias atuais, surge apenas no século 

XVIII. Nesse passo, é a Constituição dos Estados Unidos da América de 1787 concebida como o 

primeiro exemplo de pacto federal entre Estados soberanos. 

                                                 
40 GARCIA, Márcia. O modelo político brasileiro: pacto federativo ou Estado unitário. In: TAVARES, André 
Ramos; MENDES, Gilmar Ferreira; MARTINS, Ives Gandra (Coord.). Lições de Direito Constitucional: em 
homenagem ao jurista Celso Bastos. São Paulo: Saraiva, 2005. p. 788-9. 
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O federalismo consiste em uma forma de Estado que se situa entre o Estado unitário e a 

confederação de Estados, diferenciando-se entre si conforme o grau de centralização ou 

descentralização política. Há centralização quando a quantidade de poderes das entidades locais e 

dos órgãos periféricos é reduzida ao mínimo indispensável, para que possam ser considerados 

como entidades subjetivas de administração; e descentralização quando os órgãos centrais do 

Estado são dotados de poder mínimo para desenvolver suas atividades41. 

Uma confederação de Estados reúne-se através de um pacto entre Estados, os quais 

conservam sua soberania absoluta. No Estado unitário, há a centralização do poder, sendo as 

divisões territoriais internas meros centros administrativos, sem qualquer autonomia. O Estado 

federal coloca-se, assim, em posição intermediária, já que há a abdicação por parte de seus 

membros de conservar a soberania própria, mantendo-se, contudo, sua autonomia. 

A base jurídica do Estado Federal é uma Constituição, na qual há uma distribuição de 

competências, com rendas próprias, e se determina uma partilha de poder político entre a União e 

as unidades federadas, sem direito de secessão42.  

No tocante à questão da soberania, não obstante existam teorias que busquem localizá-la 

dentro do Estado federal, mais adequado é o entendimento acima exposto de que apenas o Estado 

em si a possua. A soberania implica poder supremo, ilimitado e indivisível, o que não se coaduna 

com a idéia de sua divisão, ou concomitância de soberanias no interior do Estado Federal, entre 

seus membros. Assim, ainda que conservem a nomenclatura de Estado, os membros da Federação 

não devem ser assim considerados para efeito de relações internacionais, as quais são mantidas 

com o Estado central. 

                                                 
41 BOBBIO, Norberto; MATTEUCCI, Nicola; PASQUINO, Gianfranco. Dicionário de Política (Traduzido por 
Carmem C. Varrialle et al). 2. ed. Brasília: Universidade de Brasília, 1986. p. 330. 
42 DALLARI, Dalmo de Abreu. Elementos de Teoria Geral do Estado. 25. ed. São Paulo: Saraiva, 2005. p. 258-
260. 
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Em muitos exemplos práticos de Federação, existem duas Câmaras legislativas, sendo 

uma delas reservada à participação dos membros do Estado. Contudo, embora haja controvérsias 

a respeito43, não parece que o bicameralismo seja elemento essencial à configuração da forma 

federal. Certamente que implica fortalecimento das regiões componentes da Federação sua 

representação no Poder Legislativo central, mas, desde que sejam dotadas de competências 

definidas na Constituição, rendas próprias, e principalmente autonomia, não há como negar a 

condição de Federação ao Estado que deixe de consagrar esse tipo de representatividade. 

A autonomia, indispensável à configuração do Estado federativo, conta, como elementos 

básicos, com a existência de poderes governamentais próprios assentados em órgãos auto-

organizados e, na posse de competências exclusivas, a capacidade originária de auto-

administração44. O membro autônomo deve possuir, além do poder de auto-organizar-se 

juridicamente, a prerrogativa de elaborar suas próprias normas jurídicas, contribuindo com o 

ordenamento jurídico do Estado. 

É a Constituição Federal que regula os termos da Federação. Conforme Baracho, o pacto 

constitucional expressa uma garantia de existência política de cada um dos membros do Estado 

federal45, o que não destoa do pensamento de Horta, o qual afirma ser o acordo federativo “uma 

decisão constituinte, obrigando as pessoas jurídicas de direito público interno, componentes da 

Federação, a acatá-lo”46. 

Constitui-se a Constituição em norma suprema incidente em todo o território, e em 

instrumento indispensável ao acordo federativo. A existência da Federação, sua composição, a 

distribuição de competências entre seus membros, assim como as sanções e ações cabíveis contra 
                                                 
43 BARACHO, José Alfredo de Oliveira. Teoria Geral do Federalismo. Rio de Janeiro: Forense, 1986. p. 29-30. 
44 Ibid. p. 21. 
45 Ibid. p. 32. 
46 HORTA, Raul Machado. Constituições federais e pacto federativo. In: TAVARES, André Ramos; MENDES, 
Gilmar Ferreira; MARTINS, Ives Gandra (Coord.). Lições de Direito Constitucional: em homenagem ao jurista 
Celso Bastos. São Paulo: Saraiva, 2005. p. 692. 
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a violação do pacto, são matérias constitucionais. Manifesta a ilação de importância substancial 

do Texto Maior para a configuração da Federação.  

E, desse modo, exsurge a importância do controle jurisdicional de constitucionalidade 

para a manutenção e respeito do acordo federativo. Ao Judiciário, com base na Carta Magna, 

destina-se a incumbência de decidir os conflitos internos da Federação, mantendo o equilíbrio das 

competências distribuídas entre os membros e reparando qualquer violação ao pacto.  

Apresenta-se o federalismo como uma forma de descentralização política que pode 

oferecer algumas vantagens em relação ao unitarismo, em termos de democracia. Nesse diapasão, 

oportuno observar que: 

uma democracia que se manifesta somente a nível nacional sem a base do autogoverno 
local é uma democracia nominal, porque controla do alto, sufocando-as, as 
comunidades, isto é, a vida concreta dos homens. E se pode acrescentar que também o 
planejamento, se é decidido no centro sem uma relação efetiva com o ambiente humano 
no qual estão enraizadas as instituições locais e regionais e com as exigências reais que 
elas exprimem, não somente é autoritário, mas também é ineficaz, porque não se baseia 
nas preocupações concretas dos homens47.  

 
De fato, a forma de organização estatal federalista possui maior potencialidade 

democrática do que a unitária, visto que “a existência de diferentes centros de decisão dotados 

com capacidade de poder transfere para o ambiente local a mediação da política, conduzindo os 

envolvidos a uma participação mais efetiva nessa mediação”48. 

Com efeito, o fato é que ao serem divididas as esferas de poder entre membros da 

Federação, resulta mais dificultoso o estabelecimento de um regime totalitário ou despótico; 

assim como se deve considerar que a decomposição em partes menores facilita o exercício de 

democracia direta, tão almejada para se obter a aproximação do povo com o governo. 
                                                 
47 BOBBIO, Norberto; MATTEUCCI, Nicola; PASQUINO, Gianfranco. Dicionário de Política(Traduzido por 
Carmem C. Varrialle et al). 2. ed. Brasília: Universidade de Brasília, 1986.  p. 482-3.  
48 DINIZ, Márcio Augusto de Vasconcelos; LIMA, Martonio Mont’Alverne Barreto. Federalismo brasileiro e o 
Supremo Tribunal Federal na Constituição de 1988. Revista da Procuradoria Geral do Município de Fortaleza, a. 
6, v. 7, p. 1-12, 1999. Disponível em: <http://www.pgm.fortaleza.ce.gov.br/ 
revistaPGM/vol07/07FederalismoBrasileiro.htm>. Acesso em: 17 fev. 2006. p. 4. 
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2.1.2 O Federalismo na Constituição Brasileira de 1988 
 
No Brasil inexistiu a ocorrência de um efetivo pacto anterior, mediante o qual Estados 

soberanos abdicariam de seus poderes para a constituição de uma Federação. Foi o Poder 

Constituinte da primeira Constituição republicana do País, de 1891, que, seguindo os Decretos nº 

1, de 1889, e no 510, de 1890, do Governo Provisório, resolveu estabelecer uma República 

Federativa49. O fato é que, desde a sua instituição neste Estado, o vínculo federativo tornou-se 

indissolúvel por dicção constitucional expressa.  

A Carta de 1988 teve o papel de restaurar com vigor o federalismo, que estava esquecido, 

apesar de nominalmente previsto, nos tempos do regime militar. Também com a Constituinte de 

1988 foi incluído o Município no rol de entes da Federação, passando a ter, além de governo 

próprio e competências exclusivas, o poder de auto-organizar-se através da elaboração de sua Lei 

Orgânica. 

Desse modo, pode-se identificar no Texto de 1988 como normas principais de regulação 

do federalismo a que estabelece a indissolubilidade do vínculo (art. 1º), a previsão da autonomia 

e a inserção na República Federativa do Brasil da União, dos estados, do Distrito Federal e dos 

municípios (art. 18), a distribuição de competências entre esses entes (arts. 22, 23 e 24), a auto-

organização dos estados e municípios (arts. 25 e 29), a previsão de intervenção federal, em casos 

expressos de violação do pacto (art. 34), o bicameralismo legislativo, com controle pelo Senado 

dos atos financeiros dos entes federativos (arts. 44, 45, 46 e 52), o estabelecimento da Federação 

como cláusula pétrea (art. 60, § 4º), o controle jurisdicional de constitucionalidade exercido 

diretamente pelo Supremo Tribunal Federal (art. 102), a competência tributária exercida por cada 

                                                 
49 HORTA, Raul Machado. Constituições federais e pacto federativo. In: TAVARES, André Ramos; MENDES, 
Gilmar Ferreira; MARTINS, Ives Gandra (Coord.). Lições de Direito Constitucional: em homenagem ao jurista 
Celso Bastos. São Paulo: Saraiva, 2005. p. 702. 
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esfera e a repartição de receitas, de modo a garantir uma certa independência econômica aos 

membros federativos (arts. 145 a 149-A, 153 a 161). 

Para a extirpação do regime federativo no Brasil, teria que ser instituído um poder 

constituinte originário, estabelecendo-se uma nova carta constitucional, por apresentar-se o 

princípio como uma cláusula pétrea, portanto, irreformável. Nos termos do art. 60, § 4º, I, do 

Texto Maior pátrio, é impedida a deliberação, mesmo que por emenda à Constituição, tendente a 

abolir a forma federativa de Estado. Sendo assim, a alteração que atinja, em seu núcleo essencial, 

a autonomia50 dos membros da Federação resulta expressamente inviabilizada por essa limitação 

expressa ao poder reformador. 

Na prática, inexiste efetiva independência econômica das entidades da Federação, 

notadamente dos estados e municípios, os quais, em outro aspecto, apresentam diferenças 

regionais e econômicas consideráveis entre si ao longo do vasto território brasileiro. As 

competências administrativas muitas vezes, em vez de serem cooperativas, como determina a 

Constituição, são realizadas em duplicidade e cumulação, sem que se identifique um responsável 

efetivo pela atividade. E, no tocante às atribuições legislativas, com destaque especial às de 

natureza concorrente, há choques entre normativos editados pela União e pelos demais entes da 

Federação, ensejando discussões quanto à amplitude do interesse local dos municípios. 

São essas algumas dificuldades enfrentadas pela forma federal de Estado no Brasil. Muito 

embora o estabelecimento do federalismo, em 1891, não corresponda à renúncia de soberania de 

outros Estados em favor de uma união, mas sim a uma decisão do poder central, igualmente não 

se pode afirmar ser mais vantajosa, em território tão vasto e com regiões tão díspares geográfica e 

economicamente, a sua extinção. 

                                                 
50 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade 2381 MC/RS. Relator: Sepúlveda 
Pertence, 20 de junho de 2001, Diário da Justiça, Brasília, DF, dez. 2001, p. 23. Disponível em: <http: 
www.stf.gov.br/jurisprudencia/nova/pesquisa.asp>. Acesso em: 30 out. 2005. 
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2.1.3 A característica de não hierarquia entre as normas centrais e as regionais ou 
locais 

 
Havendo três níveis de divisão de competências legislativas, no Brasil, vislumbra-se a 

possibilidade de conflito entre leis federais, estaduais e municipais, como, p. ex., no caso de 

florestas e vegetações, ou sobre urbanismo, com interferência direta nesses bens ambientais. Para 

alguns, como entendeu Delgado, no âmbito da legislação concorrente, ou vertical, há hierarquia 

de normas, a lei federal teria prevalência sobre a estadual e municipal, e a estadual sobre a 

municipal51. Seguindo esse raciocínio a questão parece de simples resolução. 

Sem embargo, não se comunga com esse entendimento em um Estado federal. A União é 

uma ordem central e não total do Estado brasileiro. Quando se apresenta externamente, é o 

Estado federal pátrio quem atua, em nome da União, estados-membros e municípios; entretanto, 

para efeitos internos, a União é uma parte autônoma do Estado assim como o são os estados-

membros e os municípios.  

Nesse sentido, elucida Ataliba, escrevendo antes da Carta de 1988, que, como mera ordem 

parcial, a União Federal é logicamente parificada aos estados, encontrando-se na mesma situação 

que eles, sendo a primeira notável conseqüência disso a absoluta paridade da lei simplesmente 

federal – lei da ordem jurídica parcial da União – com as leis dos estados52. 

Essa idéia de ausência de superioridade das leis editadas pelo ente central já existia na 

compreensão de autonomia por Kelsen. Conforme o pensamento kelseniano, apenas se poderia 

pensar em supremacia de competência da União como mera ordem total e não como ordem 

central, acreditando que a razão da confusão estaria no fato de a ordem central ser representada 

                                                 
51 DELGADO, José Augusto. Direito ambiental e competência municipal. Revista Forense, v. 317, Rio de Janeiro: 
Forense, p. 151-178, jan./mar. 1992, p. 158. 
52 ATALIBA, Geraldo. Leis nacionais e leis federais no regime constitucional brasileiro. In: PRADE, Péricles (Org.). 
Estudos em Homenagem a Vicente Ráo. São Paulo: Resenha Universitária, 1976. p. 147. 
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pelo órgão à disposição também da ordem total53. A ordem total, ao que parece, seria o Estado 

Federal, enquanto que a central, a União como ente da Federação. 

Com efeito, a União, os estados e os municípios, no exemplo brasileiro atual, configuram 

apenas ordens parciais da República Federativa do Brasil. E, como partes que são, apresentam-se 

como isonômicas, diferenciando-se a valoração de suas normas jurídicas apenas de acordo com o 

editado na Carta Constitucional. 

No que toca ao âmbito dos municípios, coaduna-se com o parecer de Almeida no sentido 

de que o ente local exerce a função de legislar sem submissão hierárquica, sendo 

inconstitucionais as leis estadual e federal que, desbordando dos limites das respectivas 

competências, invadirem o campo de competência municipal54. 

No mesmo diapasão, Krell afirma inexistir hierarquia formal entre as leis da União, dos 

estados e dos municípios55, entendimento este não destoante da lição de Meirelles, ao rebater a 

crença de que a lei federal prevaleceria sempre sobre a estadual e municipal, já que isso não 

ocorre quanto às áreas reservadas à competência regional ou local56.  

A ausência de hierarquia entre leis de cada um das entidades políticas da Federação 

parece decorrer da idéia subjacente a essa forma de Estado. Se o ente federativo tem sua esfera de 

autonomia e seu próprio âmbito de atuação, definido constitucionalmente, não se submetendo às 

ordens dos demais, sem que a própria Constituição autorize, certamente que hierarquia não pode 

haver. 

 

                                                 
53 KELSEN, Hans. Teoría General del Estado. Mexico: Nacional, 1965. p. 273-4. 
54 ALMEIDA, Fernanda Dias Menezes de. Competências na Constituição de 1988. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2005. 
p. 119. 
55 KRELL, Andreas Joachim. Autonomia municipal e proteção ambiental: critérios para definição das competências 
legislativas e das políticas locais. In: KRELL, Andreas Joachim. (Org.). A Aplicação do Direito Ambiental no 
Estado Federativo. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005. p. 171. 
56 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Municipal Brasileiro. 9. ed. São Paulo: Malheiros, 1997. p. 121. 
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2.2 A forte presença do Município na organização político-administrativa da 
República Federativa do Brasil em 1988  
 
2.2.1 O crescimento da autonomia municipal 

 
Mesmo antes do advento da Carta de 1988, já era a municipalidade tida como dotada de 

autonomia. Na primeira Constituição republicana, de 1981, já se determinava aos estados-

membros o respeito à autonomia dos municípios em tudo que respeitasse ao seu peculiar interesse 

(art. 68). Os municípios são autônomos porque possuem uma margem de discrição para decidir 

seus negócios, área de competência, sempre delimitada pelo próprio direito57. A amplitude do 

poder local foi progressivamente aumentando ao longo das Cartas Constitucionais pátrias.  

No regime imperial, inexistia autonomia municipal, declarando-se na Lei regulamentar de 

1o de outubro de 1828 que as Câmaras eram corporações meramente administrativas. Interessante 

observar, contudo, que, ainda quando o Brasil era colônia portuguesa, as municipalidades já 

exerciam atribuições de governo, administração e justiça: 

Realizavam obras públicas, estabeleciam posturas, fixavam taxas, nomeavam juízes-
almotacéis, recebedores de tributos, depositários públicos, avaliadores de bens 
penhorados, alcaides-quadrilheiros, capitães-mores de estradas, juízes de vintena e 
tesoureiros-menores. Julgavam injúrias verbais e, não raras vezes, num incontido 
extravasamento de poder, chegavam essas Câmaras a decretar a criação de arraiais, a 
convocar ‘juntas do povo’ para discutir e deliberar sobre interesses da Capitania, a exigir 
que os governantes comparecessem aos seus povoados para tratar de interesses de 
âmbito estritamente local, a suspender os governantes de suas funções e até mesmo a 
depô-los [...].58

 
Na já referida Constituição de 1981, quando foi constitucionalmente reconhecida a 

autonomia dos entes locais, a liberdade municipal ainda era tímida. Época em que dominava o 

“coronelismo” e a falta de recursos locais59.  

                                                 
57 BASTOS, Celso Ribeiro; MARTINS, Ives Gandra. Comentários à Constituição do Brasil. v. 1. São Paulo: 
Saraiva, 1988. p. 219-220. 
58 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Municipal Brasileiro. 9. ed. São Paulo: Malheiros, 1997. p. 34-5. 
59Ibid., p. 37. 
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A partir da Constituição de 1934, os entes municipais passaram a ter, além da autonomia 

política, a financeira também, com a previsão de receitas próprias, decorrentes de participação no 

produto de tributos federais e estaduais (arts. 8o, § 2o, e 10, parágrafo único). Para Horta, o 

tríplice conteúdo da autonomia municipal dessa época – política, financeiro-tributária e 

administrativa – encerrava de forma implícita a inserção do Município no plano da Federação60. 

Na vigência do Estado Novo, marcado pela Constituição de 1937, com o centralismo 

então instaurado, entre outras formas de unitarismo, foi cassada a eletividade dos prefeitos, sendo 

mantida a dos vereadores (arts. 26 e 27). Continuaram as municipalidades com destinação própria 

de recursos (art. 23, § 2o, e art. 28). 

A Carta de 1946 ampliou a autonomia financeira dos entes locais, com a fixação de 

competência municipal para decretar e arrecadar tributos; e, pela Emenda à Constituição no 18, 

foi instituído sistema de entrega compulsória das receitas partilhadas (Capítulo V, notadamente 

art. 20, parágrafo único). A intervenção estadual nos municípios passou a ser matéria 

constitucional (art. 23 desse Texto Magno). Havia restrição, como em 1934, à eletividade dos 

prefeitos, recebendo acréscimos. A defesa da autonomia local dava-se, na dicção magna, pela 

intervenção federal, mediante iniciativa do Procurador Geral da República, para exame no 

Supremo Tribunal Federal do ato estadual tido como inconstitucional (arts. 7o, VII, “e”, e 8o). 

Em 1967, foram estabelecidas constitucionalmente as competências dos municípios no 

Capítulo III, Título I. Deixa de ser estadual a prerrogativa de estabelecer requisitos mínimos para 

a criação de municípios, passando a ser matéria de lei complementar federal (art. 14). Além de 

outras regras de natureza política, ampliou-se a previsão de nomeação obrigatória de prefeitos 

(art. 16, § 1o). 
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Caracteriza Horta a condição das municipalidades, no regime da Emenda Constitucional 

no 1/1969, com a transferência do espetro estadual de alguns temas municipais para a 

Constituição e leis federais, intensificando-se o controle dos entes locais61. O regime militar 

certamente reduziu a autonomia municipal.  

Em 1988, não houve apenas o resgate da democracia, como também foi sensivelmente 

alterada a posição das municipalidades no regime político pátrio. Como visto acima, com a nova 

Constituição, os municípios passaram a ter completa autonomia política, e o poder de auto-

organização. 

A capacidade de elaboração de sua própria Lei Orgânica já era outorgada, pelo Estado do 

Rio Grande do Sul, desde a República, à competência municipal, o que foi seguido 

posteriormente pelo Paraná e pela Bahia, para as capitais estaduais, tendo em vista a inadequação 

do sistema de legislação estadual na matéria62.  

Demais da aludida inabilidade estadual para a organização das municipalidades, sem 

atenção às peculiaridades e problemas locais, a prerrogativa dos estados interferia sobremaneira 

na autonomia dos municípios. De certa forma havia uma tutela estadual sobre os entes locais, já 

que a organização destes incluía a fixação de remuneração de seus governantes, o número de 

vereadores, limite de despesas, entre outras matérias que forçavam uma relativa submissão ao 

ente regional. 

Agora, deixam os estados de interferir nessa matéria organizacional ou de precisar 

conceder a auto-organização municipal, passa esta, com a Constituição de 1988, a ser impositiva. 

Estabelece, nesse passo, o Texto Magno que a edição de Leis Orgânicas requer dois turnos de 
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votação em um interstício mínimo de dez dias, sendo aprovada por dois terços da Câmara 

Municipal e por ela promulgada (art. 29, CF).  

Como se vê, a amplitude de liberdade alcançada pelo ente local, em 1988, jamais foi vista 

nas Constituições pátrias. São dotadas as municipalidades, nos dias atuais, de efetiva autonomia 

político-administrativa, financeira e legislativa, com destaque à conquista do poder de auto-

organização. 

  

2.2.2 A participação na Federação do ente autônomo local 
 
Além da configuração atual de autonomia municipal, dispõem os arts. 1o e 18 da 

Constituição, respectivamente, que a República Federativa do Brasil é formada pela união 

indissolúvel dos estados, municípios e Distrito Federal, bem como que sua organização 

administrativa compreende a União e os demais entes referidos, todos autônomos. Diante disso, 

cumpre indagar se os municípios se enquadrariam como unidades da Federação. 

Na opinião de Meirelles, o Município, a partir de 1988, integrou a Federação como 

entidade de terceiro grau, corrigindo-se uma falha existente nos regimes anteriores63. Como 

crítica a esse posicionamento, para Silva, a despeito da autonomia político-constitucional das 

municipalidades, não integrariam estas o conceito de entidade federativa, constituindo-se os entes 

locais em meras divisões político-administrativas dos estados64. Atenta para a ausência de câmara 

formada por representantes dos municípios, para a inexistência de hipótese de intervenção federal 

em casos de secessão municipal e para a possibilidade de lei estadual criar, incorporar, fundir e 

desmembrar municípios.  

                                                 
63 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Municipal Brasileiro. 9. ed. São Paulo: Malheiros, 1997. p. 42. 
64 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 16. ed. São Paulo: Malheiros, 1999. p. 475. 
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Já foi dito acima que não parece ser indispensável o bicameralismo à configuração de um 

Estado federal. Assim, o fato de inexistirem representantes do Município no Congresso Nacional 

não o afasta da condição de ente federativo. Entendem Bastos e Martins ser injustificável a 

exclusão dos municípios do modelo federativo pátrio apenas por não haver senadores locais. 

Interessante sua observação nesse ponto, pois, desde o momento em que se optou, no Brasil, pelo 

compartilhamento de soberania entre três ordens jurídicas distintas, com a mesma dignidade e 

hierarquia constitucional, forçosa a conclusão de que a Federação brasileira assumiria feições 

próprias65. 

De mais a mais, a secessão de municípios se mostra pouco provável, mas não impossível 

quando se vê a independência, no continente europeu, de Mônaco e Andorra, a despeito do 

reduzido espaço territorial. A intervenção federal é apenas um instrumento de defesa da 

Federação, não o único, principalmente quando se expressa constitucionalmente de forma tão 

nítida a proibição de separação dos entes federativos (art. 1o). 

E, finalmente, a criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de municípios não 

são feitos livremente por lei estadual. Imprescindível, ainda, a edição prévia de lei complementar 

estabelecendo o período de realização, e a consulta anterior às populações dos municípios 

envolvidos, após a publicação dos Estudos de Viabilidade Municipal (art. 18, § 4o). Como se vê, 

trata-se de ato complexo. 

Veja-se também que a dicção do art. 29, CF, determinando o respeito pela Lei Orgânica 

municipal, aos princípios não só da Constituição Federal, mas também aos da Constituição 

Estadual não descaracteriza a condição de ente da Federação; a autonomia das ordens parciais de 

um Estado federal existe na medida da Constituição. O respeito aos princípios da Constituição do 

                                                 
65 BASTOS, Celso Ribeiro; MARTINS, Ives Gandra. Comentários à Constituição do Brasil. v. 1. São Paulo: 
Saraiva, 1988. p. 232. 
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Estado-membro se dá em vista de imposição expressa da Carta de 1988, sobejando viciada de 

inconstitucionalidade se existisse apenas em nível estadual. A distinção é justamente essa. 

Comenta Bonavides que a nova Constituição produziu e institucionalizou um federalismo 

tridimensional, ainda imperfeito na rudeza de algumas linhas, mas sem paralelo em qualquer 

outra forma contemporânea de organização do Estado66. A administração municipal, conforme 

complementa o autor, recebe uma proteção constitucional que torna inadmissíveis e nulos atos 

legislativos, de natureza ordinária ou constituinte, praticados pelos estados-membros, que invada 

a autonomia das coletividades comunais. 

Os municípios são considerados como terceira esfera federativa, sendo que eles, ao lado 

da União e dos estados, “dentro de seu território, são detentores de legítimo poder estatal. Sua 

autonomia é tanto de natureza administrativa como política. Seu peculiar interesse local e a 

eletividade da administração local são os dois princípios que formam a base sobre a qual se ergue 

a estrutura municipal brasileira.”67

De fato, a configuração da autonomia municipal pela Constituição hoje vigente impede a 

submissão do ente local tanto aos estados-membros, quanto à União. 

Enfim, conclui-se do sistema jurídico pátrio atual que realmente a autonomia municipal é 

digna de uma entidade federativa, e recebe essa condição pelos aludidos arts. 1o e 18 do Texto 

Solene. Quanto às imperfeições levantadas acima, se devem ser assim consideradas, não têm a 

força de excluir a municipalidade da Federação. 

 

                                                 
66 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 16. ed. São Paulo: Malheiros, 2005. p. 356. 
67 KRELL, Andreas Joachim. O Município no Brasil e na Alemanha: direito e administração pública comparados. 
São Paulo: Oficina Municipal, 2003. p. 42. 
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2.2.3 O interesse local e o princípio da predominância de interesses 
 
A definição de competências para os entes municipais, na Carta de 1988, além das 

matérias discriminadas em incisos do art. 30, funda-se no interesse local, tanto para a atuação 

material quanto para a legislativa. Centrando-se nesta última, observa-se que o art. 30, I e II, CF, 

confere aos entes locais a atribuição de “legislar sobre assuntos de interesse local”, bem como de 

“suplementar a legislação federal e estadual, no que couber”, ou seja, quando presente estiver o 

interesse local.  

Há, inclusive, quem considere de importância reduzida a distinção exata entre as regras do 

art. 30, I e II, acima mencionadas, encontrando como ponto nodal da questão, em ambos casos, a 

presença de interesse local68. Já Almeida entende que o inciso I traz a competência legislativa 

privativa e o II, a legislativa concorrente das municipalidades69. De todo o modo, é o interesse 

local que generaliza a competência legislativa dos entes locais. 

Em verdade, era costume das Constituições brasileiras, desde 1891, a referência ao 

“interesse peculiar” dos municípios. Essa competência atribuída às municipalidades levava em 

consideração que estas tinham maior conhecimento das particularidades de seus habitantes70. 

Vale o registro de que, em princípio, não foi facilmente aceito que o conceito de peculiar 

interesse compreendia a capacidade essencialmente legislativa das municipalidades. Em 1948, o 

STF, em julgado lavrado pelo Min. Castro Nunes, entendeu que as câmaras municipais não 

exerciam Poder Legislativo no sentido constitucional71. Segundo o julgador da época: 

                                                 
68 KRELL, Andreas Joachim. O Município no Brasil e na Alemanha: direito e administração pública comparados. 
São Paulo: Oficina Municipal, 2003. p. 144.  
69 ALMEIDA, Fernanda Dias Menezes de. Fernanda Dias Menezes de. Competências na Constituição de 1988. 3. 
ed. São Paulo: Atlas, 2005, p. 117.  
70 COSTA, Nelson Nery. Direito Municipal Brasileiro. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2005. p. 85.  
71 BRASIL, Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus 30.256. Romualdo Sobocinski e Ministério Público do 
Paraná. Relator: Castro Nunes, 20 de abril de 1948. Revista Forense, v. 120, Rio de Janeiro: Forense, p. 229-242, 
nov. 1948. 
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Lei, na exposição doutrinária da matéria, é somente a que emana dos parlamentos, 
titulares, que são, do poder legislativo. E êsse o conceito orgânico ou formal. Aos olhos 
da Constituição é por êsse critério que se há de medir o poder legiferante na órbita 
federal e, por compreensão, estadual. Sempre se reservou para as chamadas leis 
municipais uma designação apropriada, resoluções ou posturas, denominações 
tradicionais que vieram do município colonial, foram mantidas no Império e chegaram 
consagradas até à República. 

 
Em sentido diverso, o Ministro Hahnemann Guimarães declarou, em voto vencido desse 

julgamento, exercerem os vereadores municipais efetiva função legislativa, com supedâneo, 

inclusive, no art. 572 do Código Civil de 1916, o qual reconhece aos regulamentos edilícios a 

função de fonte de direito, no direito de vizinhança. É o entendimento que parece mais acertado. 

Não obstante, o Texto Constitucional hoje vigente dispõe expressamente que os 

municípios legislarão sobre o interesse local (art. 30). O significado de “peculiar interesse”, das 

antigas Constituições, é suplantado pelo termo “interesse local” por grande parte da doutrina, sem 

maiores distinções, entendendo-se apenas a expressão atual como mais técnica e precisa72.  

Elogia Machado a nova expressão constitucional, entendendo que o “interesse local” não 

precisa compreender necessariamente todo o território do Município, podendo dispor a legislação 

municipal sobre um quarteirão, bairro, subdistrito ou distrito73.  

O interesse peculiarmente municipal, ou local, não deve ser identificado como algo que 

somente diga respeito às municipalidades. Difícil é se encontrar algo que importe aos entes 

locais, mas não aos regionais e centrais, já que o território municipal também é dos estados e da 

União. Foi desse modo que Meirelles expôs a matéria, afirmando que: 

Interesse local não é interesse exclusivo do Município; não é interesse privativo da 
localidade; não é interesse único dos munícipes. Se se exigisse essa exclusividade, essa 
privacidade, essa unicidade, bem reduzido ficaria o âmbito da Administração local, 
aniquilando-se a autonomia de que faz praça a Constituição. Mesmo porque não há 
interesse Municipal que não o seja reflexamente da União e do Estado-membro, como, 
também, não há interesse regional ou nacional que não ressoe nos Municípios, como 
partes integrantes da Federação brasileira. O que define e caracteriza o ‘interesse local’, 

                                                 
72 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Municipal Brasileiro. 9. ed. São Paulo: Malheiros, 1997. p. 101. 
73 MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2006. p. 374. 
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inscrito como dogma constitucional, é a predominância do interesse do Município sobre 
o Estado ou da União.74

 
Da mesma linha Bastos entendia que: 

Interesse exclusivamente municipal é inconcebível, inclusive por razões de ordem 
lógica: sendo o Município parte de uma coletividade maior, o benefício trazido a uma 
parte do todo acresce a este próprio todo. Os interesses locais dos Municípios são os que 
entendem imediatamente com as suas necessidade imediatas, e, indiretamente, em maior 
ou menor repercussão, com as necessidades gerais75  

 
Diante disso, a definição mais acertada do campo de competências locais encontra base no 

princípio da predominância de interesses. É princípio geral norteador da repartição de 

competências, segundo o qual concernem à União as matérias e questões de predominante 

interesse geral, nacional, aos estados as matérias e assuntos de predominante interesse regional, e 

aos municípios os assuntos de interesse local76. 

Aplicando-se o princípio em questão, pode-se identificar o transporte coletivo prestado 

dentro do Município, a coleta de resíduos sólidos, o controle das edificações e da localização de 

estabelecimentos comerciais, o traçado de vias públicas urbanas e praças, como matérias de 

predominante interesse local. Nesses casos, a preponderância municipal mostra-se mais nítida, 

até porque os demais incisos do art. 30, CF, e a prática brasileira orientam a separação do âmbito 

municipal. No entanto, para outras matérias ainda resta dúvida quanto ao titular da competência. 

O fato é que, mesmo se concebendo o interesse local não como exclusivo, mas 

predominantemente municipal, a definição das atribuições legislativas das municipalidades é 

vaga e indefinida. A imprecisão do conceito foi vista como favorável por Bastos por oferecer 

uma elasticidade permissiva de uma evolução da compreensão do Texto Constitucional, diante da 

                                                 
74 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Municipal Brasileiro. 9. ed. São Paulo: Malheiros, 1997. p. 101.  
75 BASTOS, Celso Ribeiro. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Celso Bastos, 2002. p. 513. 
76 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 16. ed. São Paulo: Malheiros, 1999. p. 478. 
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mutação por que passam certas atividades e serviços, variando a predominância do interesse 

municipal tanto no tempo quanto no espaço77.  

Sem embargo, no caso da diferença espacial, a grande questão a ser focada é que alguns 

municípios pátrios são consideravelmente mais desenvolvidos que outros. A dinâmica de 

interesses tutelados, ou carentes de normatização, no Município de São Paulo não se compara 

com a realidade de uma pequena municipalidade rural. E, sendo assim, o grau de dependência 

municipal da ingerência estadual ou federal mostra-se bastante variável.  

Ademais, existem matizes outros de ordem física e geográfica, como as condições 

climáticas, hidrográficas ou de morfologia do solo, que devem guiar o traçado do interesse local. 

Se existe apenas um Município no território estadual que, por ocupar região serrana, apresenta 

temperaturas baixas, essa questão climática a ele se restringe, passando ao âmbito do interesse 

local. Portanto, a dimensão do interesse local há que variar de acordo com o Município 

envolvido, devendo ser, muitas vezes, distinta para cada conjuntura. A preponderância de 

interesses não é unívoca para todas as situações. 

Já em 1982, Teixeira Neto considerava esse aspecto. Defendendo uma graduação de 

intensidade da predominância de interesses, expôs que: 

As peculiaridades locais variam em função dos fins a serem atingidos e diversificam-se 
em razão da localização geográfica, dimensão, população, fatores históricos e culturais, 
potencialidades, níveis de urbanização, características do solo e proximidade ou 
afastamento de centro polarizados.78

 

                                                 
77 BASTOS, Celso Ribeiro. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Celso Bastos, 2002.p. 513. 
78 TEIXEIRA NETO, João Luiz. O peculiar interesse municipal. Revista de Direito Público, a. 15, n. 64, São Paulo: 
RT, p. 213, out./dez. 1982. 
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Entende Krell que qualquer definição de interesse local deve partir do município concreto 

e da sua realidade79. Em semelhante sentido, para Santos, ao reconhecer a problemática existente 

no conceito de interesse local, este apenas pode ser definido tendo em vista a situação concreta, já 

que em cada local se terá um rol diferente de assuntos assim classificados80. 

A idéia de o interesse local de uma municipalidade não corresponder ao de outra pode 

demonstrar um pouco de insegurança ou depósito demasiado de subjetividade nessa definição. 

Não se nega a ousadia da proposta, mas, perante a realidade dos municípios brasileiros, mostra-se 

como a mais consentânea e razoável. 

Em suma: entendidas as municipalidades como efetivos entes federativos e autônomos, há 

que ser devidamente respeitada a respectiva competência para dispor-se sobre o interesse local, 

especialmente no que toca ao poder legislativo. Interesse este que, embora vago e impreciso, 

apresenta a característica de variabilidade, principalmente no que concerne ao critério espacial, 

recebendo conformação a partir do local considerado. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
79 KRELL, Andreas Joachim. Autonomia municipal e proteção ambiental: critérios para definição das competências 
legislativas e das políticas locais. In: KRELL, Andreas Joachim. (Org.). A Aplicação do Direito Ambiental no 
Estado Federativo. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005. p. 182. 
80 SANTOS, Gustavo Ferreira. O município na Federação. Jus Navigandi, Teresina, ano 3, nº 29, mar. 1999. 
Disponível em: <http://www.jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=1555>. Acesso em: 4 set. 2006, p. 2. 
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2.3 Distribuição de competências na Constituição de 1988 acerca de florestas e 
vegetações ribeirinhas e de alguns temas conexos com a vertente citadina 
 
2.3.1 O intricado sistema de partilha de competências 
 

O objeto do presente estudo concentra-se em um estudo de competências, especialmente 

legislativas. Imperioso, assim, delimitar-se o que se entende por tal expressão. Competência, para 

Canotilho, implica o poder de ação e atuação que se atribui aos vários órgãos e agentes 

constitucionais com a finalidade de prosseguirem as tarefas de que são constitucional ou 

legalmente incumbidos81. 

Já na doutrina pátria, divide Silva “competência” de “competências” quanto ao 

significado, compreendendo pela primeira a faculdade juridicamente atribuída a uma entidade ou 

a um órgão ou agente do Poder Público para emitir decisões, e, no plural, as diversas modalidades 

de poder de que se servem os órgãos ou entidades estatais para realizar suas funções82. O que se 

cuida aqui é de uma efetiva esfera de poder, definida constitucionalmente, para cada um dos três 

níveis da Federação brasileira, União, estados e municípios83.  

Ocorre que não se mostra tão simples a separação das atribuições outorgadas aos entes 

federativos interferentes, direta ou indiretamente, às florestas ou vegetações ciliares urbanas.  

Inicialmente, vê-se que, de certo modo, é emaranhado o sistema de divisão de 

competências entre as três ordens políticas pátrias. Nesse aspecto, com percuciência, declara 

Silva serem notórias as dificuldades quanto a saber que matérias devem ser entregues à 

                                                 
81 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 6. ed. Coimbra: 
Almedina. 2002. p. 539. 
82 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 16. ed. São Paulo: Malheiros, 1999. p. 479.  
83 Optou-se, no texto, pela omissão à referência direta ao Distrito Federal. Considerando-se o disposto no art. 32, § 
1º, da Lei Maior, que outorga a esse ente federativo, impossibilitado de divisão em Municípios, a regência, em regra, 
pela soma das competências estaduais e municipais, deve-se entender incluído o Distrito Federal no trato dos 
Estados-membros e Municípios e suas respectivas competências. 



 58

competência da União, quais as que competirão aos estados e as que se indicarão aos 

municípios84. 

A Carta Magna prevê competências exclusivas e compartilhadas para os três níveis da 

Federação – usando, com a abstração característica de uma regra constitucional, de conceitos 

jurídicos indeterminados e termos vagos – os quais demandam uma interpretação no mínimo 

sistemática para sua real compreensão. Bem resume o mencionado jurista esse sistema complexo 

que busca realizar o equilíbrio federativo através de: 

uma repartição de competências que se fundamenta na técnica da enumeração dos 
poderes da União (arts. 21 e 22), com poderes remanescentes para os Estados (art. 25, § 
1o) e poderes definidos indicativamente para os Municípios (art. 30), mas combina, com 
essa reserva de campos específicos (nem sempre exclusivos, mas apenas privativos), 
possibilidades de delegação (art. 22, parágrafo único), áreas comuns em que se prevêem 
atuações paralelas da União, Estados, Distrito Federal e Municípios (art. 23) e setores 
concorrentes entre União e Estados em que a competência para estabelecer políticas 
gerais, diretrizes gerais ou normas gerais cabe à União, enquanto se defere aos Estados e 
até aos Municípios a competência suplementar.85

 
Diversamente não se apresentam as esferas de poder de ação e atuação relativas às 

florestas e vegetações ripárias, em área urbana. Como a matéria contém imbricada uma série de 

outros aspectos, mormente urbanísticos, também dignos de consideração, o estudo das 

competências voltadas para essa matéria envolve questões que perpassam o assunto de florestas. 

 

                                                 
84 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 16. ed. São Paulo: Malheiros, 1999. p. 477. 
85 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 16. ed. São Paulo: Malheiros, 1999. p. 479. O 
autor distingue a competência exclusiva da privativa pela possibilidade de delegação existente apenas nesta, apesar 
de reconhecer uma falta de rigorismo terminológico na Constituição: Ibid., p. 480. Nessa linha, o art. 22 da Carta, ao 
prever a competência legislativa federal, seria esta privativa, já que seu parágrafo único faculta a delegação aos 
Estados por meio de lei complementar. No entanto, não se fará aqui esse tipo de diferenciação. 



 59

2.3.2 Competências materiais  
 
2.3.2.1 A respeito de temas eminentemente florestais e ambientais 
 

As competências materiais são atribuições para o desempenho de tarefas e serviços não 

legislativos86. Seu objeto é a prestação de serviços, prática de atos de polícia, enfim: de atos 

administrativos de um modo geral. Determina o Texto Constitucional caber à União, aos estados 

e aos municípios, em comum, proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de 

suas formas, assim como preservar as florestas, a fauna e a flora (art. 23, VI e VII). 

A linguagem constitucional se mostra um pouco redundante, nesse ponto, quando se sabe 

que a flora compreende florestas e que tudo faz parte do meio ambiente. Sem embargo, 

indiscutível competir às três esferas da Federação a proteção e preservação da flora. A questão 

que sobra é como se dá o exercício dessa proteção cumulativa, ou seja: se todos os entes devem 

desempenhar a mesma atribuição, ou se cada um tem uma função específica não está literalmente 

evidenciado no art. 23. É previsto, entretanto, no seu parágrafo único, que lei complementar 

fixará normas para a cooperação entre as esferas políticas competentes, com vistas ao equilíbrio e 

bem-estar em âmbito nacional.  

Essa lei ainda não existe, de modo que a cooperação entre os níveis da Federação se dá 

atualmente por meio de convênios e consórcios. Facilitaria uma definição das atribuições de cada 

ente para que sejam evitadas eventuais superposições de atividades e desperdício de recursos, 

bem como se definir o ente responsável pela tarefa, em caso de omissão. Sem embargo, essa 

regulamentação do art. 23 deve ser cautelosa, para que, além de racionalizar a atuação dos 

diferentes níveis políticos, não abra espaço a uma má aplicação de federalismo cooperativo, com 

a concentração de poderes na União Federal.  

                                                 
86 ALMEIDA, Fernanda Dias Menezes de. Competências na Constituição de 1988. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2005. 
p. 83.  
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O federalismo cooperativo, acentuado nos Estados Unidos da América após a crise 

econômica de 1929, não dispõe de fronteiras claramente definidas na questão de divisão de 

competências entre os níveis de poder; seu objetivo é, em síntese, a promoção de uma livre 

cooperação da União com as unidades federadas87.  

Bonavides não destaca esse sistema de coordenação como categoria autônoma, desde que 

se acentue sua característica de livre cooperação do poder central com as demais unidades da 

Federação, salientando que pode assumir uma forma autoritária ou democrática, quando 

consentido e fundado na Constituição88. A aplicação do federalismo cooperativo no Brasil, para 

Zimmermann, tornou este Estado mais orgânico e de poderes superpostos, com os entes 

federativos organizando-se mais a espelho da União, e danos à autonomia daqueles89. Com 

efeito, ao que parece, a acentuação do modelo de federalismo cooperativo pode ensejar uma 

centralização da União, com deturpação da Federação e redução das autonomias dos demais entes 

políticos. 

Expostas essas idéias centrais, já se vê que a repartição constitucional de tarefas e serviços 

entre as entidades da Federação não se funda na propriedade que possuem sobre cada bem. 

Tratando-se de matas ciliares, por exemplo, pouco importa de quem é a propriedade do rio ou 

quem instituiu a floresta. A todos os entes políticos está destinada a incumbência de preservação 

e fiscalização do ecossistema florestal e às vegetações em geral. 

Nesse diapasão, elucida Krell que: 

não procede a afirmação de que cada ente federativo possua o poder de polícia exclusivo 
em relação aos próprios bens, e que somente os órgãos da respectiva esfera possam 
aplicar sanções administrativas para protegê-los. Hoje, são poucos os que negam que os 
órgãos estaduais e municipais também são competentes para fiscalizar (“policiar”), por 

                                                 
87 ZIMMERMANN, Augusto. Teoria Geral do Federalismo Democrático. 2 ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 
2005. p. 57. 
88 BONAVIDES, Paulo. Política e Constituição: os caminhos da democracia. Rio de Janeiro: Forense, 1985. p.104-6. 
89 ZIMMERMANN, Augusto. Teoria Geral do Federalismo Democrático. Op. cit., p. 60-1. 
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exemplo, os rios federais, as praias e os terrenos de marinhas, que são bens da União 
(art. 20, III, IV, VII, CF).90  

 
Observa também Freitas que, em face da competência comum, pouco importa quem seja o 

detentor do domínio do bem ou o ente que legislou a respeito; todos podem atuar na preservação 

das árvores, da flora91. 

Sendo assim, percebe-se que a competência administrativa relativa à proteção das 

florestas é comum, incumbindo à União, estados e municípios a fiscalização de sua manutenção e 

a realização de medidas para sua regeneração e florescimento. Contudo, cuidando-se de 

vegetações ocorrentes às margens de correntes de água urbanas, outras matérias são dignas de 

consideração, sendo oportuno o exame da competência administrativa para sua prática. 

 

2.3.2.2 Demais competências administrativas relevantes 
 
Dispõe a Carta Magna ser da competência exclusiva da União a elaboração e execução de 

planos nacionais e regionais de ordenação do território e desenvolvimento econômico e social 

(art. 21, IX). De igual modo, incumbe ao ente federal planejar e promover a defesa permanente 

contra as calamidades públicas, especialmente secas e inundações, bem como instituir diretrizes 

para o desenvolvimento urbano, inclusive habitação, saneamento básico e transportes urbanos 

(21, XVIII e XX). Como se vê, trazem tais incisos do art. 21 matérias direta ou indiretamente 

relacionadas com a qualidade do meio ambiente, notadamente o urbano. Constituem-se, todavia, 

mais em direcionamentos gerais da Administração Federal no território brasileiro, o qual, mesmo 

com sua vastidão, deve ter uma orientação global do ente central. 

                                                 
90 KRELL, Andreas Joachim. Discricionariedade Administrativa e Proteção Ambiental: o controle dos conceitos 
jurídicos indeterminados e a competência dos órgãos ambientais. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2004. p. 130. 
91 FREITAS, Vladimir Passos de. A Constituição Federal e a Efetividade das Normas Ambientais. 2. ed. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2002. p. 77. 
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Passando às competências materiais comuns, constitui-se em atribuição comum da União, 

dos estados e dos municípios proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, 

artístico e cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos (art. 

23, III). Há nesse dispositivo uma mistura do meio ambiente natural, ressaltado pela sua 

notabilidade e esplendor ou antiguidade, com o cultural, para cuja proteção demanda esforço 

conjunto de todos os entes políticos da nação. 

O mesmo raciocínio segue para o dever de impedir a evasão, a destruição e a 

descaracterização de obras de arte e de outros bens de valor histórico, artístico e cultural, ou seja: 

compete cumulativamente à União, aos estados e municípios (art. 23, IV). De certa forma decorre 

essa competência da anterior, já que na tarefa de proteger está embutida a atribuição de evitar sua 

evasão, destruição ou descaracterização. Importante observar, relativamente a esses dois itens de 

competência comum (art. 23, III e IV), que, além de ser atribuição conjunta, o respeito ao 

patrimônio ou meio ambiente cultural é sopesado na Carta de 1988, o que pode ser importante 

consideração na eventualidade, como ocasionalmente acontece em vegetações ribeirinhas 

citadinas, de conflito com o ambiente natural. 

Outro ponto de embate direto com as matas ciliares urbanas situa-se no art. 23, IX, da 

Constituição. De acordo com seus termos, incumbe às três esferas políticas promover programas 

de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico. Por 

vezes, sabe-se de casos de invasão por populações carentes de áreas de preservação permanente, 

sendo o auxílio na sua relocação objeto de política pública habitacional federal, estadual ou 

municipal. 

No que toca às políticas urbanas em si, todavia, sabe-se que as atividades prioritárias e 

diretas devem partir das municipalidades. Além da incumbência de prestar serviços de interesse 

local, devem os municípios promover o adequado ordenamento territorial, mediante 
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planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano (art. 30, V e 

VIII). A relação com as matas ciliares urbanas é direta. 

Conforme se fala usualmente, as pessoas vivem no Município. Tem este interferência 

direta na organização dos espaços urbanos, na análise de pedidos de licença para o 

funcionamento de atividades comerciais ou as construções de um modo geral e na fiscalização de 

sua regularidade, especialmente quanto ao respeito às áreas verdes e non aedificandi; no 

fornecimento e na distribuição dos equipamentos públicos; na arborização de logradouros e 

criação de parques urbanos. São inúmeras as atividades municipais diretamente relacionadas com 

a vegetação ribeirinha das cidades.  

Relativamente ao meio ambiente cultural, além da participação na competência comum já 

referida, determina a Constituição a promoção pelas municipalidades de proteção ao patrimônio 

histórico-cultural local, observadas a legislação e a ação fiscalizadora federal e estadual (art. 30, 

IX). 

Por fim, cabe a referência às competências estaduais remanescentes, ou seja: ao Estado é 

destinado o exercício de todas as atividades materiais que não forem de competência exclusiva da 

União, comum das três esferas ou municipal (art. 25, § 1o). 

Abordadas as matérias de ordem administrativa relacionadas com as matas ciliares 

urbanas, examina-se, em seguida, a titularidade do poder de legislar sobre essas áreas, ou sobre 

assuntos com influência nelas.  
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2.3.3 Competências legislativas 

2.3.3.1 Situações de divisão de competências em regimes federativos 
 

Em sistemas federativos, como é o Brasil desde 1891, a divisão de incumbências 

legislativas pode ser a discriminação de competências exclusivas próprias de cada ente político, 

ou de concorrência de atribuições. Esta pode configurar-se como cumulativa ou não cumulativa. 

Adverte Ferreira Filho que: 

A cumulativa existe sempre que não há limites prévios para o exercício da competência, 
ou por parte de um ente, seja a União, seja o Estado-membro. Claro está que, por um 
princípio lógico, havendo choque entre norma estadual e norma federal no campo de 
competência cumulativa, prevalece a regra da União. [...] 

A não-cumulativa é que propriamente estabelece a chamada repartição ‘vertical’. Com 
efeito, dentro de um mesmo campo material (concorrência ‘material’ de competência), 
reserva-se um nível superior ao ente federativo mais alto – a União – que fixa os 
princípios e normas gerais, deixando-se ao ente federativo que é o Estado-Membro a 
complementação92. 

 
Significante, igualmente, a classificação similar acerca da competência concorrente 

efetuada por Moreira Neto, segundo o qual esta será clássica ou limitada. A clássica ocorre 

quando há disponibilidade ilimitada do ente central de legislar sobre a matéria, até mesmo 

podendo esgotá-la, remanescendo aos estados o poder de suplementação ou complementação93. 

A limitada dá-se quando ao poder central é confiada a competência para editar normas gerais. 

Elucida esse autor que: 

Com efeito, na clássica, a legislação estadual tanto pode ser supletiva como 
complementar (tal como no art. 6º da Constituição de 1946), conforme o espaço que se 
lhes abre, aos Estados, a legislação básica da União; na limitada, a legislação de ambas 
ocupa espaços definidos e a dos Estados será, em regra, complementar e, apenas 
ocasionalmente, supletiva94. 

 

                                                 
92 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Comentários à Constituição Brasileira de 1988. v. 1. 2. ed., São Paulo: 
Saraiva, 1997. p. 182-3. 
93 MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Competência concorrente limitada. Revista de Informação Legislativa, 
a. 25, nº 100, Brasília: Senado Federal, p. 131, out./dez. 1988. 
94 Ibid., p. 135. 
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Portanto, no âmbito da competência concorrente clássica, à União é outorgada maior 

prerrogativa de poderes, podendo, inclusive, esgotar a atividade legislativa, nada restando aos 

demais entes políticos. A limitada, por sua vez, restringe a participação do ente central à 

enunciação de normas gerais, princípios ou diretrizes, facilitando a inserção da legislação 

regional, a qual tem um espaço já reservado.  

Esse esclarecimento preliminar faz-se útil pelas conseqüências daí advindas, observando-

se, adiante, que a outorga de competência da União para a edição de leis florestais variou no 

curso das Constituições brasileiras desde 1946, passando pelas formas: concorrente clássica, 

concorrente limitada, ou mesmo exclusiva. Hoje, a prerrogativa de legislar-se sobre a flora é 

concorrente de forma limitada, consoante se examinará em seguida.  

 

2.3.3.2 A concorrência para assuntos ambientais e florestais 
 

Estabelece o art. 24 da CF a competência legislativa concorrente. No seu âmbito, deve a 

União limitar-se à edição de normas gerais (§ 1o), e os estados-membros devem suplementar essa 

legislação (§ 2o), de forma a supri-la na sua ausência, ou complementando os preceitos federais 

de forma a adaptá-los às particularidades regionais. Na ausência de lei federal, os estados 

exercem a competência legislativa plena, até que lei nacional superveniente entre em vigor, a 

qual suspende a eficácia da norma estadual no que esta confrontar com as normas gerais federais 

(§§ 3o e 4o). Quanto ao mais, a complementação legislativa dos estados funda-se justamente em 

transformar os princípios, bases e diretrizes nacionais em normas diretamente aplicáveis aos 

cidadãos de suas regiões. 

O inciso VI do art. 24, CF, traz a competência legislativa concorrente para florestas, caça, 

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

ambiente e controle da poluição. Indiscutível, assim, a concorrência de atribuições legislativas 
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para as matérias florestais. Para quem entenda que as florestas apenas compreendem vegetações 

mais densas e maiores, a flora, de modo global, está compreendida em “natureza” e “recursos 

naturais”. Trata-se efetivamente de concurso de atribuições. 

Nessa esteira, cita-se a existência de um código federal sobre florestas, com redação 

original datada de 15/9/1965, promulgado como Lei no 4.771. O estudo desse normativo vai ser 

bastante evidenciado ao longo do vertente trabalho. 

Em seguida, o inciso VIII do art. 24, CF, enuncia ser de competência também concorrente 

a edição de leis acerca da responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e 

direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. E, em repetição ao raciocínio 

anterior, as florestas e vegetações estão compreendidas em meio ambiente. 

Quanto à participação municipal nesses poderes legislativos, vê-se que enquanto o art. 23 

alude diretamente aos municípios no trato das atribuições administrativas comuns, o art. 24, ora 

em estudo, omite-se na menção aos entes locais. Alguns entendem, diante da autonomia dos 

municípios, que se estes podem editar leis suplementares (art. 30, II, CF), tal prerrogativa existe 

para todas as matérias de sua competência administrativa95. Não parece que seja assim. 

O art. 23 apenas trata de atribuições administrativas, e se lá está referida alguma 

competência material sem a correspondente legislativa, deve o ente praticar o ato com espeque 

em lei de outra entidade política. Se o Município for competente materialmente para determinada 

matéria e não o for legislativamente, deve utilizar-se da norma federal ou estadual, conforme o 

titular dessa atribuição legiferante. Nesse sentido, Krell acentua que: 

A expressa distinção entre as competências legislativas, de um lado, e as administrativas, 
de outro, também não faria qualquer sentido se cada esfera política continuasse podendo 
executar meramente as suas próprias normas. Os doze incisos do art. 23 CF seriam 
simplesmente supérfluos se esta competência administrativa existisse somente em 

                                                 
95 MILARÉ, Édis. Direito do Ambiente: doutrina, jurisprudência, glossário. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2004. p. 350. 
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conexão com os respectivos poderes de legislar, como foi o caso durante a vigência das 
Constituições brasileiras anteriores.96

 
Enfim, o rol de atribuições materiais do art. 23 da Carta da República existe por si só, 

devendo ser aplicada, no exercício das atividades nele previstas, a norma do ente competente para 

legislar acerca da matéria. Com isso não se resolve a questão pela conclusão de incompetência 

municipal para legislar sobre meio ambiente e florestas. Passa-se, de modo diverso, ao exame do 

art. 30, CF. 

Segundo sua dicção, as municipalidades devem legislar sobre o interesse local e 

suplementar a legislação estadual e federal no que couber (art. 30, I e II); competência 

suplementar esta que se entende aplicável às matérias do art. 24, CF, desde que se consubstancie 

em interesse local, a partir de uma interpretação sistemática das normas magnas. Ora, se os 

municípios são efetivamente entes políticos autônomos, incumbidos de editar leis em suplemento 

às federais e estaduais, estando legitimados com base no interesse local que lhe é peculiar, 

indubitável que a tais entes interessa legislar sobre o meio ambiente e as florestas existentes em 

seu espaço físico, até para melhor organizá-lo e garantir uma adequada qualidade de vida a seus 

habitantes. 

Em verdade, não se discute muito sobre se o Município pode ou não editar leis sobre meio 

ambiente, o que é aceito, inclusive, na jurisprudência97. No que toca às florestas, como estão 

dentro do conceito de meio ambiente natural e são também matérias de competência concorrente, 

adota-se o mesmo raciocínio98. Problemática mais concentrada situa-se nos limites dessa 

                                                 
96 KRELL, Andreas Joachim. Discricionariedade Administrativa e Proteção Ambiental: o controle dos conceitos 
jurídicos indeterminados e a competência dos órgãos ambientais. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2004. p. 99. 
97 BRASIL, Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial 592932. Relator: Gilson Dipp. 18 de dezembro de 2003. 
Diário da Justiça. Brasília. DF. mar. 2004., p. 330. Disponível em: 
<http://www.stj.gov.br/SCON/jurisprudencia/doc.jsp?livre=592932&&b=ACOR&p=true&t=&l=10&i=2>. Acesso 
em: 10 out. 2006. 
98 O que parece ser seguido pela doutrina. São exemplos: MAGALHÃES, Juraci Perez. Comentários ao Código 
Florestal: doutrina e jurisprudência. 2. ed. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2001. p. 48-9; MUKAI, Toshio. Direito 
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competência legislativa, predominando o sentido de que a legislação local deve estrito respeito ao 

que for editado pelos estados-membros e pela União, no âmbito da competência legislativa 

concorrente, ou melhor: ambiental e florestal. De todo modo, essa matéria estará mais explicitada 

ao longo do presente texto. 

Vale abordar, mais uma vez, já que se cuida no presente trabalho de bens que, de acordo 

com sua amplitude, podem ser tanto da União, como dos estados ou dos municípios, sobre a 

competência legislativa diante da propriedade dos bens nela compreendidos. Veja-se que, de 

acordo com a Constituição (art. 20), são bens da União: as terras devolutas indispensáveis à 

preservação ambiental, definidas em lei (II); os lagos, rios e quaisquer correntes de água em 

terrenos do seu domínio, ou que banhem mais de um Estado, que sirvam de limites com outros 

países ou se estendam a território estrangeiro ou dele provenham, bem como os terrenos 

marginais e as praias fluviais (III); as ilhas fluviais nas zonas limítrofes com outros países (IV); 

os terrenos de marinha e seus acrescidos (VII); e as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios 

(XI). Já se percebe que muitas das matas ciliares, especialmente as devolutas, são de propriedade 

da União. Entre os bens dos estados estão, conforme o art. 26 da Carta Política, as águas 

superficiais ou subterrâneas, fluentes, emergentes e em depósito, ressalvadas, neste caso, na 

forma da lei as decorrentes de obras da União (I); as ilhas fluviais e lacustres não pertencentes à 

União (III); e as terras devolutas não compreendidas entre as da União (IV). 

Enfim, denota-se que, no âmbito constitucional, a repartição de bens públicos não 

coincide com a divisão de competências legislativas, assim como foi aduzido no tocante às 

atribuições materiais. Se a intenção do Constituinte foi a de efetivamente separar as esferas, 

                                                                                                                                                              
Urbano-Ambiental Brasileiro. São Paulo: Dialética, 2002. p. 189; MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito 
Ambiental Brasileiro. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2006. p. 394. 
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independe o local onde esteja situada a vegetação ribeirinha e conseqüentemente de sua 

propriedade pública, para efeito da titularidade da competência para sobre elas legislar. 

Observe-se, inclusive, que existem muitas florestas e vegetações marginais de propriedade 

privada, o que faz perder qualquer utilidade o critério dominial para definir o possuidor da 

prerrogativa de edição de leis sobre a matéria. Nesse diapasão, Machado afirma a existência de 

bens ambientais, considerados de propriedade da União pelo art. 20 da Constituição, mas que não 

ficam sujeitos à exclusiva legislação federal; entende o autor que, na utilização de tais bens 

aplica-se o conceito de “bens de uso comum do povo” (art. 225 caput) e o Município pode 

estabelecer regras sobre a utilização deles, como tombá-los e adotar medidas para sua proteção99. 

A pesquisa, quanto à prerrogativa de legislar, cinge-se à adequada interpretação da 

distribuição constitucionalmente estatuída nesse campo, sendo irrelevante perquirir-se quanto à 

relação dominial do bem ambiental, ou a vegetação marginal envolvida, com qualquer uma das 

pessoas políticas.  

 
2.3.3.3 A competência para editar leis sobre outros assuntos de relação direta com a 
flora ciliar das cidades 
 

Admita-se, por suposição, o advento de uma lei urbanística local de uso e ocupação do 

solo, que exija um recuo a partir de cursos d’água inferior ao previsto em norma federal relativa a 

matas ciliares. O conflito não se resumiria apenas à titularidade da competência. No caso, as 

matérias seriam, igualmente, diversas: de um lado, dispõe-se sobre edificações nas cidades, de 

outro, sobre o meio ambiente natural, ou melhor: florestal. 

Comentando sobre conflitos normativos em matéria ambiental, Coelho, considerando a 

proteção ambiental permeia todas as manifestações de vida jurídica, atenta para o cuidado 

                                                 
99 MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2006. p. 377. 
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especial a ser tomado no sentido de não se invadir, por normas federais, áreas nas quais já está 

definida constitucionalmente a competência estadual ou municipal; e exemplifica o autor seu 

raciocínio com a matéria de uso e ocupação do solo urbano, salientando a proeminência 

municipal para sua normatização100. 

Com efeito, existem matérias com interferência direta sobre as matas ciliares, 

notadamente as urbanas. As leis urbanísticas são uma delas, considerando-se que nas cidades, o 

principal óbice ao respeito de metragens ao longo de correntes de água situa-se justamente na 

ocupação, construções já levantadas ou porvir, desses locais. A competência constitucional para 

legislar sobre urbanismo é, assim como a ambiental e florestal, também concorrente (art. 24, I). 

Entretanto, a particularidade da matéria situa-se no papel substancial exercido pelos municípios. 

As municipalidades devem elaborar seus planos diretores (art. 182, § 1o), os quais se 

constituem, como se detalhará adiante, em lei que dispõe sobre o planejamento principalmente 

urbanístico da área local. E mais: os municípios devem promover adequado ordenamento 

territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo 

urbano (art. 30, VIII), não apenas administrativamente, mas também através de normas legais, 

por óbvio, para ter força obrigatória sobre os munícipes. 

Como normas gerais federais sobre o urbanismo, são principais a Lei de Parcelamento do 

Solo Urbano, Lei no 6.766, de 19/12/1979, e o Estatuto da Cidade, Lei no 10.257, de 10/7/2001. 

Sem embargo, a interferência mais direta é exercida pelos municípios. 

Os entes locais são os competentes para editar leis sobre edificações, uso e ocupações, 

parcelamentos e loteamentos, matérias que delineiam o desenho urbano, no qual se situam, 

certamente, o meio ambiente natural e vegetações citadinas. Desse modo, as competências 

                                                 
100 COELHO, Luiz Fernando. A Competência Concorrente em Direito Ambiental. Revista de Informação 
Legislativa, a. 29, nº 114, Brasília: Senado Federal, p. 72, abr./jun. 1992. 
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municipais para legislar sobre meio ambiente se imbricam com as atribuições de mesma natureza 

sobre urbanismo. Devem dispor os entes locais sobre a proteção de mananciais, manguezais, 

áreas non aedificandi para proteção ambiental, florestas urbanas, matérias cumulativamente 

urbanas e ambientais. 

Saliente-se, ainda, a questão do patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico, e 

paisagístico, também tratado como meio ambiente cultural, a ser detalhado posteriormente. Esse 

patrimônio, quando consubstanciado em bens materiais, como edifícios, pode entrar em 

confronto com a higidez do meio ambiente natural resguardado a partir das margens de águas 

correntes. Desse modo, cumpre verificar que a competência para legislar sobre sua proteção é 

concorrente, bem como o é a atribuição de editar leis sobre a responsabilidade por danos a esses 

bens de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico (art. 24, VII e VIII, CF). 

Complementa a Carta Política que os municípios devem proteger o patrimônio histórico-cultural 

local; a incumbência não é só administrativa, como legislativa também, desde que em respeito à 

legislação federal e estadual acerca do assunto (art. 30, IX). 

Abordadas as competências para edição de leis relacionadas às matas ribeirinhas urbanas, 

ressalte-se que para a matéria não explicitada pela Constituição, ou seja, para o remanescente, a 

competência legislativa será dos estados-membros (art. 25, § 1o, CF). 

Oportuno observar, por fim, que existem matérias de competência concorrente que 

despertam um interesse estadual e municipal mais intenso que outras, razão pela qual há mais 

legislações nos âmbitos regionais e locais. É o caso da vegetação ribeirinha ocorrente em regiões 

urbanas. A regulação uniforme, no caso, pode ser prejudicial, em razão de o fator físico ou 

natural, e mesmo urbanístico, diferenciar-se ao longo do vasto território brasileiro. 

Veja-se, a nível comparativo, por exemplo, que não parece ser necessária a disposição de 

regras particulares de proteção ao consumidor para alguns estados-membros e municípios. As 
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regras de mercado e consumo não cambiam muito de local para local. Não obstante, é 

concorrente a competência para legislar sobre produção e consumo (art. 24, V, CF).  

Sendo assim, sobre matérias de relativa invariabilidade ou constância ao longo do 

território, a lei federal pode ir mais além. De modo diverso, quando outras razões justificarem, a 

legislação da União deve ser mais perfunctória e abstrata. Todavia, o tema será mais bem 

destrinchado adiante. 

 

2.3.3.4 Definição a partir da norma ambiental mais restritiva 
 

Existe um posicionamento de que a divisão de competências em matéria ecológica entre 

os entes federativos se dá pela norma, federal, estadual ou municipal mais restritiva, quer dizer: 

mais favorável ao meio ambiente. 

A origem dessa orientação jurídica, para Antunes, está na Constituição pátria de 1934101, 

a qual determinava que competia à União legislar sobre florestas, o que não excluía a 

possibilidade de legislação suplementar dos estados, de, atendendo às peculiaridades locais, 

suprir as lacunas ou deficiências da legislação federal, desde que não dispensassem as exigências 

da legislação federal (art. 5o, XIX, “j”, e § 3o).  

Mesmo ausente na Carta hoje vigente norma dessa natureza, muitos ecologistas seguem 

essa diretriz, com supedâneo principal no princípio da precaução. O princípio foi adotado na 

Declaração de Estocolmo nos termos seguintes: 

Princípio 15: De modo a proteger o meio ambiente, o princípio da precaução deve ser 
amplamente observado pelos Estados, de acordo com suas capacidades. Quando houver 
ameaça de danos sérios ou irreversíveis, a ausência de absoluta certeza científica não 
deve ser utilizada como razão para postergar medidas eficazes e economicamente 
viáveis para prevenir a degradação ambiental. 

 

                                                 
101 ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito Ambiental. 8. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005. p. 473. 
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Interpretando o princípio convencionado, para Machado, a precaução caracteriza-se pela 

ação antecipada diante do risco ou do perigo102. Como o prejuízo para o meio ambiente muitas 

vezes se mostra irreversível ou de difícil reparação, em casos de atividades potencialmente 

devastadoras, sua proibição se dá antes de qualquer comprovação científica. Havendo dúvida ou 

risco de dano ecológico, prevalece o ambiente, resumindo-se no seguinte brocado: in dubio pro 

natura. 

Idéia bastante louvável e necessária nos dias atuais, com vistas à preservação da vida com 

qualidade. Para a recomposição de danos provenientes de uma queimada ou um derramamento de 

petróleo em ecossistema marinho, valores em dinheiro se mostram insuficientes. Além disso, há 

os perigos oferecidos com o uso de energia nuclear, entre outros, que podem colocar o meio 

ambiente em desvantagem, de forma catastrófica ou irreversível. 

Muitos autores103 suplantam o princípio da precaução para a distribuição de regras de 

competências entre os entes federativos, entendendo que deverá prevalecer a norma federal, 

estadual ou municipal mais favorável ao meio ambiente. 

Já que a aplicação do princípio é proposta em regras constitucionais de competências, 

cabe a análise de amplitude do seu poder normativo. As declarações de princípios de 

Conferências Internacionais carecem da normatividade inerente aos tratados e convenções 

internacionais (arts. 5o, §§ 2o e 3o, 49, I, e 84, VIII, da Constituição Federal), do que não difere a 

de Estocolmo. 

Todavia, um país, ao aderir a uma Organização Internacional, o faz voluntariamente e por 

isso passa a aceitar certo número de obrigações decorrentes de seu ingresso na entidade, devendo 

                                                 
102 MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2006. p. 64. 
103 Podem ser citados, nessa linha: MACHADO, Paulo Affonso Leme. O Município e o Direito Ambiental, Revista 
Forense, v. 317, Rio de Janeiro: Forense, p. 190, jan./mar. 1992; FREITAS, Vladimir Passos de. A Constituição 
Federal e a Efetividade das Normas Ambientais. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002. p. 68. 
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engajar-se com os fins e propósitos da Organização104. O Brasil deve respeito à precaução. E 

mais: inegável a força normativa dos princípios, como efetivas normas jurídicas. 

Sem embargo, vê-se que o princípio da precaução trata de risco de degradação, por 

incertezas científicas, não de repartição de atribuições entre entes políticos. A sua aplicação em 

distribuição de competências legislativas em matéria ambiental resulta ampliativa e, de certo 

modo, forçada. Além disso, mesmo se reconhecendo a normatividade do princípio da precaução, 

sua aplicação para fins de divisão de competências importa em indevida desconsideração toda a 

sistematização constitucional. A enumeração de atribuições, a competência remanescente, a 

limitação contida na expressão normas gerais, o conceito de interesse local, enfim, tudo abdicado 

em prol da norma mais restritiva mostra-se inválido. 

De mais a mais, apesar da nobreza do interesse ambiental, existem outros que, em 

situações concretas, podem ser tidos como preponderantes em conflito com o meio ambiente, 

como o direito à alimentação, à habitação. Não parece razoável que, independentemente de 

qualquer hipótese, deva sempre prevalecer a norma mais restritiva, apenas com subsídio no 

princípio da precaução. 

Há quem encontre, ainda, embasamento constitucional para a utilização do princípio da 

precaução para favorecer a regra mais restritiva. Magalhães entende que, como a dicção 

constitucional no trato com a competência legislativa concorrente refere-se à “conservação da 

natureza” e “proteção do meio ambiente”, além do que dispõe o art. 225 da Carta de 1988, seria 

um contra-senso qualquer interpretação da competência legislativa concorrente dos entes 

                                                 
104 MIRRA, Álvaro Luiz Valery. Direito Ambiental: o princípio da precaução e sua aplicação judicial. Revista de 
Direito Ambiental, n 21, São Paulo: RT, p. 96, jan./mar. 2001. 
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federados que prejudicasse essa proteção105. De fato, indiscutível a preocupação do Constituinte 

com a preservação e conservação do meio ambiente, todavia, questão distinta é considerar isso 

como fator de alteração da divisão de competências ambientais entre os entes federativos.  

Nesse diapasão, oportuna a observação de Krell de que foram rejeitadas, na Constituinte, 

várias propostas com o objetivo de fazer vigorar sempre o dispositivo legal que mais protegesse o 

meio ambiente, não importando que ele fosse federal, estadual ou municipal106. Lembra o autor 

que o Anteprojeto da Comissão pela Ordem Social (art. 111) quis estabelecer a competência 

concorrente da União, dos estados e municípios pelo “estabelecimento de restrições legais e 

administrativas visando à proteção ambiental e à defesa dos recursos naturais, prevalecendo o 

dispositivo mais severo”. O Projeto da Subcomissão de Segurança, Saúde e Meio Ambiente 

conferia também aos municípios a competência para estabelecer limitações legais e 

administrativas relacionadas à proteção ambiental, mesmo havendo já dispositivo sobre a matéria, 

para suprir lacunas ou deficiências por atender a interesses locais – “desde que não dispensem ou 

diminuam as exigências anteriores” – no art. 40107. 

Já se denota do Texto Constitucional que tais proposições não foram acolhidas. Com 

percuciência, observa Guimarães que a adoção de uma proteção máxima fere o sistema 

federativo, embora seja uma tese muito simpática aos ambientalistas e defensores da natureza em 

geral108. 

                                                 
105 MAGALHÃES, Vladimir Garcia. Competência concorrente em matéria ambiental: proteção ao meio ambiente e 
justiça. Aprodab. Disponível em: < http://www.aprodab.org.br/biblioteca/doutrina/vm01.doc >. Acesso em: 5 set. 
2006, p. 3.  
106 KRELL, Andreas Joachim. Autonomia municipal e proteção ambiental: critérios para definição das competências 
legislativas e das políticas locais. In: KRELL, Andreas Joachim. (Org.). A Aplicação do Direito Ambiental no 
Estado Federativo. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005. p. 183-4. 
107 KRELL, Andreas Joachim. Autonomia municipal e proteção ambiental: critérios para definição das competências 
legislativas e das políticas locais. In: KRELL, Andreas Joachim. (Org.). A Aplicação do Direito Ambiental no 
Estado Federativo. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005. p. 183. 
108 GUIMARÃES, Verônica Bezerra. As competências federativas para o controle da poluição do ar causada por 
veículos automotores. In: KRELL, Andreas Joachim. (Org.). A Aplicação do Direito Ambiental no Estado 
Federativo. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005. p. 183. p. 217. 
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Portanto, a divisão de competências, mesmo em matéria ambiental, entre os três entes 

políticos segue a disciplina constitucional já tratada, sem consideração comparativa ao grau de 

restrição ou proteção ecológica eventualmente estabelecida pela lei editada nos níveis federal, 

estadual ou municipal. 
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CAPÍTULO III - NORMAS AMBIENTAIS FEDERAIS APLICÁVEIS ÀS 
VEGETAÇÕES MARGINAIS AO LONGO DE ÁGUAS CORRENTES 
URBANAS  
 
3.1 O arcabouço legal dos espaços florestais especialmente protegidos 
 

Quando entrou em vigor o art. 225, § 1o, III, da Carta de 1988, por certo já havia espaços 

territoriais especialmente protegidos no sistema normativo pátrio, entre eles, a própria flora 

situada às margens de águas correntes. Como foi dito (capítulo primeiro, item 1.1.3), enquadram-

se as matas ciliares nessa dicção magna de área de proteção por sua particular tutela legal, 

exatamente pela Lei nº 4.771, de 15/9/1965. 

O dispositivo constitucional em referência foi regulamentado posteriormente pela Lei no 

9.985/2000, a qual institui também o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza 

(SNUC). Para alguns juristas, com o advento dessa lei, passaram os espaços especialmente 

protegidos, do art. 225, § 1o, III, CF, à condição de unidades de conservação109, submetendo-se à 

tutela da Lei do SNUC. Como esse diploma normativo não faz referência a áreas protegidas em 

outras leis, seguindo-se essa corrente doutrinária, deve-se entender que as unidades são descritas 

exemplificativamente pela lei de 2000. Sem embargo, parece mais ajustado entender as unidades 

de conservação como mais uma espécie de espaço protegido nos moldes constitucionais do art. 

225, § 1o, III. 

Observe-se que, durante certo período, por força do art. 18 da Lei no 6.938/81, as florestas 

e as demais formas de vegetação natural de preservação permanente, relacionadas no art. 2º da 

Lei nº 4.771/65, foram consideradas reservas ou estações ecológicas. E, por isso, também 

consideradas unidades de conservação, pela Resolução no 11, de 3/12/1987, do CONAMA.  

                                                 
109 Nesse sentido: FREITAS, Vladimir Passos de. A Constituição Federal e a Efetividade das Normas 
Ambientais. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002. p. 138 e ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito 
Ambiental. 8. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005. p. 531 e 533. 
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Entretanto, foi a própria Lei no 9.985/2000, no seu art. 60, que revogou o mencionado art. 

18, o que importou em não mais tomar as florestas e vegetações naturais do art. 2o do Código 

Florestal como reservas ou estações ecológicas, e, conseqüentemente, unidades de conservação. 

Atualmente, as florestas e vegetações marginais estão fora do regime das unidades de 

conservação. 

Se a Lei do SNUC quisesse tornar todos os espaços ambientais já protegidos legalmente 

como unidades de conservação, tê-lo-ia feito. Todavia, além de se omitir na referência a outros 

espaços já existentes, cuidou de revogar o art. 18 da Lei no 6.938/81, por força do qual, 

combinadamente com a Resolução no 11 do CONAMA, as florestas e vegetações marginais do 

art. 2o do Código Florestal terminavam por ser consideradas unidades de conservação. 

Quanto ao art. 55 da Lei no 9.985/2000, a determinação de reavaliação das unidades de 

conservação e áreas protegidas criadas com base nas legislações anteriores, conforme 

regulamento, é orientada pelo art. 40 do Decreto 4.340/2002. Conforme dicção deste, tal 

reavaliação dar-se-á por ato normativo de mesmo nível que a criação, no caso da área de 

preservação permanente em estudo, apenas por lei.  

Portanto, no que disciplina o art. 225 da Constituição Federal e traz conceitos importantes 

em matéria ambiental, acredita-se aplicável a Lei no 9.985/2000 às florestas e vegetações naturais 

de preservação permanente, o que não implica afirmar ser esta flora uma modalidade de unidade 

de conservação.  

No mesmo diapasão, Milaré considera a flora marginal de águas correntes dentro do 

grupo de Área de Preservação Permanente, como uma forma de espaço territorial protegido, nos 

termos constitucionais, tal como as unidades de conservação110. Classifica o autor os espaços 

                                                 
110 MILARÉ, Édis. Direito do Ambiente: doutrina, jurisprudência, glossário. 3. ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2004. p. 315. 
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territoriais de proteção em Áreas de Proteção Especial, art. 13, I, da Lei no 6.766/79; Áreas de 

Preservação Permanente, arts. 2o e 3o do Código Florestal; Reserva Legal, art. 16 do Código 

Florestal; e Unidades de Conservação, art. 2o Lei no 9.985/2000111. Para todas elas recai a 

constitucional vedação de qualquer uso que comprometa a integralidade dos atributos que 

justifiquem sua proteção e exigência de lei para sua alteração e supressão. 

A flora em estudo, ou seja: as florestas e vegetações naturais ocorrentes às margens de 

águas urbanas, estão compreendidas entre as áreas de preservação permanente do art. 2o do 

Código Florestal – as APPs, o qual ainda determina a preservação desses ecossistemas florestais 

próximos a reservatórios de água, encostas de morros, entre outros. São as chamadas áreas de 

preservação permanente legais ou ope legis. Já no art. 3o do Código Florestal são estabelecidas 

áreas de preservação permanente administrativas, declaradas por ato do Poder Público quando 

destinadas a uma das hipóteses relacionadas nesse dispositivo. As áreas de preservação 

permanentes administrativas não são enfocadas no presente trabalho. 

Passa-se, agora, aos contornos jurídicos federais das matas ribeirinhas de águas correntes 

urbanas, previstas no art. 2o, a, e parágrafo único, do Código Florestal. 

 

3.2 A abrangência do art. 2o do Código Florestal para as matas ciliares de 
águas correntes urbanas 

 

A principal fonte normativa relativa às vegetações marginais com vigência no âmbito 

federal é a Lei nº 4.771, de 15/9/1965, o Código Florestal. De acordo com seu art. 1º: 

Art. 1º As florestas existentes no território nacional e as demais formas de vegetação, 
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. 

                                                 
111 MILARÉ, Édis. Direito do Ambiente: doutrina, jurisprudência, glossário. 3. ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2004. p. 315.  
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Parágrafo único. As ações ou omissões contrárias às disposições deste Código na 
utilização e exploração das florestas são consideradas uso nocivo da propriedade (art. 
302, XI b, do Código de Processo Civil). 

 
Como se pode observar, o objeto da lei em referência são florestas e vegetações, cuja 

proteção especial se dá por sua utilidade às terras que ocupam. Essa flora passa a ser 

caracterizada como bem de interesse comum a todos os habitantes do País. Sendo de interesse 

comum, o uso nocivo dessa flora já é antecipadamente vedado. E, assim, sob perspectiva 

sistemática e principiológica, confere a disciplina normativa uma limitação aos locais nela 

tratados. Hão de ser respeitados os ecossistemas florestais. 

Especificamente sobre as florestas e vegetações às margens de águas correntes, dispõe o 

art. 2º da Lei, com redação dada pela Lei nº 7.803 de 18/7/1989, que: 

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 (cinqüenta) metros para os cursos d'água que tenham de 10 (dez) a 50 
(cinqüenta) metros de largura;  

3 - de 100 (cem) metros para os cursos d'água que tenham de 50 (cinqüenta) a 200 
(duzentos) metros de largura;  

4 - de 200 (duzentos) metros para os cursos d'água que tenham de 200 (duzentos) a 600 
(seiscentos) metros de largura;  

5 - de 500 (quinhentos) metros para os cursos d'água que tenham largura superior a 600 
(seiscentos) metros; [...]  

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 leis de uso do solo, respeitados os princípios e limites a 
que se refere este artigo.  

Percebe-se que o dispositivo transcrito estabelece distâncias mínimas pormenorizadas a 

serem respeitadas ao longo dos rios ou de cursos d’água, no País, onde haja florestas e demais 

formas de vegetação natural.  
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As regras de afastamentos transcritas pretendem incidir imediatamente sobre esses locais, 

a depender tão-somente da largura dos rios, para qualquer região do País com correntes de água 

na largura tratada na Lei, independentemente de quaisquer condições físicas particulares, 

hidrológicas, morfológicas ou climáticas. A variante urbanística, igualmente, foge à preocupação 

da lei, já que é restringida do mesmo modo, podendo ainda receber maior proteção por normas de 

urbanização. Deixa-se, todavia, para oportunamente questionar-se a validade desses limites 

espaciais expostos para a União em zonas urbanas. 

Observe-se que é estatuído legalmente um regime de preservação ambiental e não de 

simples conservação. Se no vernáculo tais expressões se assemelham, diferentemente, em termos 

jurídicos, há substancial distinção. A compreensão semântica desses termos, pela doutrina, é feita 

pela Lei no 9.985/2000, suplantando-se o sentido de preservação nesse diploma normativo para as 

florestas e vegetações naturais do art. 2o do Código Florestal112.  

Com efeito, é a exegese que advém da Lei no 9.985/2000. Percebe-se a dessemelhança 

nem tanto pela definição de conservação e preservação no art. 2o da Lei, mas principalmente no 

trato, pelo art. 7o, das categorias de unidades de conservação. Enuncia o dispositivo, no § 1o, ser 

objetivo básico das unidades de proteção integral preservar a natureza, admitindo-se somente o 

uso indireto de seus recursos naturais, com exceção dos casos previstos na própria Lei do SNUC, 

enquanto que se objetiva nas unidades de uso sustentável a compatibilização da conservação da 

natureza com o uso sustentável de parcela dos seus recursos naturais. 

Logo, ao cuidar da proteção integral do ecossistema, quando apenas se permite seu uso 

indireto, usa a Lei do SNUC a expressão “preservar”, reservando “conservar” para o uso 

sustentável. Preservar, então, compreende a quase intocabilidade, implicando absoluta higidez do 

                                                 
112 FRANCO, José Gustavo de Oliveira. Direito Ambiental Matas Ciliares: conteúdo jurídico e biodiversidade. 
Curitiba: Juruá, 2005. p. 54. 
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ambiente em apreço e o uso indireto das áreas preservadas, enquanto que conservação importa 

em uso sustentável. Na hipótese das florestas e vegetações em estudo determina-se, portanto, a 

preservação, nelas buscando-se uma proteção integral.  

Foi visto anteriormente que florestas são formações vegetais mais densas, com presença 

marcante de árvores. O fato de o Código Florestal abarcar “as demais formas de vegetação” faz 

incidir sua proteção em vegetais de outras tipificações, tais como, o cerrado, a caatinga, o 

mangue, entre outros, dotados também de grande importância para o ecossistema em que se 

localizam. Veja-se que o art. 2o da Lei Geral de Florestas dispõe sobre “florestas e demais formas 

de vegetação natural”. Como parece evidente, natural é o que é produzido pela natureza, sem a 

interferência humana. 

Como o foco de proteção do Código são as florestas, ao que parece, elas podem ser 

naturais ou plantadas, que continuam sob a égide da Lei; o mesmo não se aplica às demais formas 

de vegetação, as quais, para serem incluídas na proteção das florestas, devem ser naturais. Nesse 

ponto, adequado o raciocínio de Silva, observando que: 

A interpretação correta é a de que tal adjetivo (“natural”) só se refere à vegetação, não 
qualificando florestas. Por isso está no singular. Essa compreensão lógico-gramatical do 
texto confirma-se com o disposto no art. 12, que mostra que as florestas plantadas 
também podem ser consideradas de preservação permanente, ao declarar que nelas, se 
não consideradas de preservação permanente, é livre a extração de lenha e demais 
produtos florestais ou a fabricação de carvão.113

 
Resta claro, portanto, que estão protegidas pelo Código Florestal as florestas, naturais ou 

plantadas, e as vegetações naturais. Todavia, cumpre indagar sobre a incidência da Lei sobre as 

situações em que inexiste esse tipo de flora, ou seja, sobre áreas não revestidas. 

Resolve Machado a questão, abrangendo, na dicção legal, as áreas não plantadas, 

incumbindo aos proprietários das terras, mesmo públicas, o dever de reflorestamento, com o 

                                                 
113 SILVA, José Afonso da. Direito Ambiental Constitucional. 5. ed. São Paulo: Malheiros, 2004. p. 172. 
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auxílio do art. 18 do Código Florestal114. Segundo os termos desse dispositivo, “nas terras de 

propriedade privada, onde seja necessário o florestamento ou o reflorestamento de preservação 

permanente, o Poder Público Federal poderá fazê-lo sem desapropriá-las, se não o fizer o 

proprietário.” 

A questão não se mostra muito clara. É que o art. 18 mencionado inclui em sua dicção 

“onde seja necessário”, o que poderia ocorrer por meio de determinação administrativa, como 

ocorre nas áreas de preservação permanente estabelecidas por ato do Poder Público (art. 3º do 

Código Florestal). Indiscutível, por exemplo, a imposição de reflorestamento no caso da reserva 

florestal legal, também prevista na Lei no 4.771/65 (art. 16). Pelo art. 99 da Lei Federal nº 

8.171/91 “obriga-se o proprietário rural” à recomposição vegetal em sua propriedade, fazendo-o 

explicitamente. E “quando for o caso”, expresso no texto, significa indiscutivelmente a aplicação 

para todos os casos de reserva florestal legal. Contudo, esse instituto é distinto do aqui tratado e a 

flora por ele protegida é exclusivamente rural. 

Com o advento da MP no 1956-50, de 26 de maio de 2000, permanecendo-se com 

sucessivas reedições até a MP no 2.166-67, de 24/8/2001, a redação do art. 1º, § 2º, II, da Lei no 

4.771/65 passou a conter a definição da área de preservação permanente, na forma seguinte:  

II - área de preservação permanente: área protegida nos termos dos arts. 2o e 3o desta 
Lei, 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; 

 
Agora, com a definição normativa, vê-se que a preservação permanente é efetivamente da 

área, coberta ou não por vegetação nativa. 

                                                 
114 MACHADO, Paulo Affonso Leme. Florestas de preservação permanente e o Código Florestal Brasileiro. Revista 
dos Tribunais, n. 535, São Paulo: RT, p. 24, maio 1980. 
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Para Silva, floresta nativa, em sentido amplo, seria aquela abrangida pela distribuição 

natural da região115. Então, nativa pode ser entendida como natural. Existindo ou não vegetação 

nativa ou natural, incide a proteção da Lei, ou seja: também sobre áreas marginais não revestidas. 

É o que parece igualmente condizer com a intenção da norma de 2001, ao referir-se à “área”, 

denotando uma expressão de espaço, e, ao incluir na função ambiental dessa área de preservação 

uma série de itens que exigem uma ampla proteção florestal. 

Atualmente, com o advento da medida provisória, o mencionado entendimento de 

Machado de que o art. 18 da Lei no 4.771/65 incide sobre as florestas e vegetações marginais ope 

legis se mostra como o mais adequado. Quanto ao dever de reflorestamento, aludido pelo autor, 

tratar-se-á em seqüência, por item próprio.  

Auxiliando essa compreensão de abrangência de áreas não revestidas pelo art. 2o do 

Código Florestal, salutar a interpretação sistemática oportunizada pelos arts. 38 e 48 da Lei de 

Crime Ambientais, Lei no 9.605, de 13/2/1998, como sugere Paccagnella116. A Lei de Crimes 

Ambientais tipifica as seguintes condutas: 

Art. 38. Destruir ou danificar florestas de preservação permanente, mesmo que em 
formação, ou utilizá-la com infringência das normas de proteção; 

Art. 48. Impedir ou danificar a regeneração natural de florestas e demais formas de 
vegetação. 

 
Constitui crime ambiental não apenas destruir ou danificar florestas de preservação 

permanente, mas também impedir ou danificar a regeneração natural delas ou de outras florestas 

e formas de vegetação. E assevera Paccagnella que “qualquer ato que simplesmente impeça ou 

dificulte a natural regeneração de tal vegetação, já é por si só ilícito”, exemplificando com o caso 

do uso de grade para plantio, ou o uso de tais áreas como pastagens, o que impediria, por si só, a 

                                                 
115 SILVA, José Afonso da. Direito Ambiental Constitucional. 5. ed. São Paulo: Malheiros, 2004. p. 177. 
116 PACCAGNELLA, Luís Henrique. Função socioambiental da propriedade rural e áreas de preservação 
permanente e reserva florestal legal. Revista de Direito Ambiental, n. 9, São Paulo: RT, p. 8, out./dez. 1997. 
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regeneração natural da mata ciliar117. Desse modo, a construção ou edificação, em áreas de 

preservação permanente, impedindo a regeneração natural da mata, já seria uma ilegalidade.  

Sem embargo, como o conteúdo do art. 48, além de cuidar de matéria penal é bastante 

geral para toda a flora, poder-se-ia compreendê-lo como de aplicação apenas aos casos em que a 

lei ambiental determinasse o reflorestamento. Outras matas existem, inclusive hoje, em que é 

possível o corte.  

Portanto, verifica-se como incontestável a preservação permanente da área como um todo, 

coberta ou não por vegetação, apenas com o advento da MP no 1956-50, de 26/5/2000, 

permanecida com a MP no 2.166-67, de 24/8/2001. 

Veja-se, ainda, que a vegetação nativa da Mata Atlântica recebe também a ingerência da 

Lei no 11.428/2006, notadamente dos arts. 30 e 31, quando situadas em áreas urbanas.  

Considere-se, por fim, a eventualidade de existência de manguezais e mangues nas áreas 

ribeirinhas. O manguezal é um ecossistema litorâneo ocorrente em terrenos baixos, sujeito à ação 

das marés, formado por vasas lodosas recentes ou arenosas, aos quais se associa, com 

predominância, a vegetação natural de mangue, com influência flúvio-marinha, típica de solos 

limosos de regiões estuarinas, encontrando-se dispersa descontinuamente ao longo da costa 

brasileira, do Estado do Amapá ao de Santa Catarina118. O Código Florestal constitui, em 

dispositivo próprio, como área de preservação permanente as restingas estabilizadoras de 

mangues (art. 2o, “f”). Além disso, por sofrerem a influência de marés, os manguezais são 

terrenos de marinha e, portanto, bens da União (art. 2o, do Decreto-lei 9.760/46 e art. 20, VII, 

CF), recebendo também a proteção da Lei no 11.428/2006. 

                                                 
117 PACCAGNELLA, Luís Henrique. Função socioambiental da propriedade rural e áreas de preservação 
permanente e reserva florestal legal. Revista de Direito Ambiental, n. 9, São Paulo: RT, p. 8, out./dez. 1997. 
118 Definição dada pela Resolução no 303/2002 do CONAMA (art. 2o, IX). 
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3.3 Subsídio da Resolução nº 303/2002 do CONAMA ao conceito de APP e 
demais aspectos de sua compreensão 
 

No contexto de compreensão minuciosa do art. 2o do Código Florestal, e do que reserva a 

legislação federal às matas ciliares, inclusive as urbanas, indispensável o estudo da Resolução nº 

303, de 20/3/2002 do CONAMA. 

O Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) foi criado pela Lei nº 6.938, de 

31/8/1981, diploma instituidor da Política Nacional do Meio Ambiente. Entre as competências do 

CONAMA, relacionadas no art. 8º dessa lei, está a de “estabelecer normas, critérios e padrões 

relativos ao controle e à manutenção da qualidade do meio ambiente com vistas ao uso racional 

dos recursos ambientais, principalmente os hídricos” (inc. VII). O ato normativo em referência, 

estabelecido pelo CONAMA para disciplinar as vegetações ribeirinhas, foi a mencionada 

Resolução nº 303/2002. 

Resoluções são atos administrativos, em regra, normativos, expedidos pelas autoridades 

do Executivo, diferentes de seu Chefe, ou pelos presidentes de tribunais, órgãos legislativos e 

colegiados administrativos, para disciplinar matéria de sua competência específica119.  

Salutar esclarecer que a referida atribuição normativa não compreende a de regulamentar 

diretamente a lei, a qual é conferida privativamente ao Presidente da República, nos termos do 

art. 84, inc. IV, da Constituição Federal. A resolução constitui-se em ato administrativo inferior 

ao regulamento. Além disso, não se permite a inovação, com inserção de restrições a direitos e 

liberdades, por ato normativo inferior à lei, como a resolução, em face do princípio da reserva 

legal, previsto no art. 5º, II, da Constituição da República. 

Analisando o citado art. 5º, II, da Carta Magna, observa Mello que “o preceptivo não diz 

‘decreto’, ‘regulamento’, ‘portaria’, ‘resolução’ ou quejandos. Exige lei para que o Poder Público 

                                                 
119 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Municipal Brasileiro. 9. ed. São Paulo: Malheiros, 1997. p. 166. 
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possa impor obrigações aos administrados”120. Há, assim, a garantia no ordenamento jurídico 

pátrio de que só a lei pode inovar, insurgir-se de modo inaugural, constituindo-se ela, sim, em 

fonte primária do direito. Relativamente às resoluções, acrescenta que se o regulamento não pode 

criar direitos ou restrições à liberdade, às propriedades e atividades dos indivíduos que já não 

estejam estabelecidos e restringidos na lei, tampouco poderão fazê-lo instruções, portarias ou 

resoluções121. 

Nesse contexto é que devem ser observadas as resoluções do CONAMA, e no momento 

especificamente a Resolução nº 303/2002. Dispõe esse ato normativo que “constitui Área de 

Preservação Permanente a área situada” (art. 3º), passando a relacionar as diversas situações já 

previstas no art. 2º do Código Florestal. Como é possível observar, pela dicção da resolução, é 

inconfundível que as APPs compreendem a área por completo, independentemente do que nela 

existir de vegetação. E, no caso, afasta-se qualquer ilegalidade desse ato normativo, já que apenas 

reflete o ditado pela Medida Provisória nº 2.166-67/2001. Refere-se esta, como visto, à área 

protegida nos termos dos arts. 2o e 3o desta Lei, coberta ou não por vegetação nativa. 

Acrescenta a resolução em comento, em consideração ao fato de comumente os terrenos 

marginais possuírem inclinações diversas entre si, que a medição da largura de preservação faz-se 

em projeção horizontal (art. 3º). De observar-se, finalmente, que a mencionada resolução 

conceitua a expressão “nível mais alto”, prevista no art. 2º, “a”, da Lei nº 4.771/65, ponto inicial 

para a contagem das distâncias mínimas determinadas na Lei. Consoante o art. 2º, I, da Resolução 

302/2002, nível mais alto é o “nível alcançado por ocasião da cheia sazonal do curso d’água 

perene ou intermitente”, o que demanda uma fiscalização de campo para a sua adequada fixação. 

                                                 
120 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 15. ed. São Paulo: Malheiros, 2003. p. 
312. 
121 Ibid., p. 337-8. 
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A especificação e conceituação de termos técnicos pelo CONAMA se fazem necessárias em 

muitas questões ambientais, esclarecendo, como no caso, com exatidão o objeto legal. 

Como já visto, a Resolução no 303/2002 igualmente define manguezais, e determina 

constituírem-se estes, em toda sua extensão, área de preservação permanente (art. 2o, IX, e art. 3o, 

X), em consonância com o sistema legal já referido sobre o assunto. 

Assim, analisados pontos importantes trazidos pela Resolução 302/2002 do CONAMA, 

examina-se a seguir o regime jurídico de alteração e supressão das matas ribeirinhas, tratado pela 

legislação federal, o que inclui o exame tanto do Código Florestal quanto da Resolução nº 

369/2006.  

 

3.4 Regime de alteração e supressão da mata de preservação permanente  
 

Viu-se que as áreas de preservação permanente podem ser legais, contidas no art. 2o da 

Lei no 4.771/65, e administrativas, estas previstas no seu art. 3o. Estabelece o § 1o do último 

dispositivo que “a supressão total ou parcial de florestas de preservação permanente só será 

admitida com prévia autorização do Poder Executivo Federal, quando for necessária à execução 

de obras, planos, atividades ou projetos de utilidade pública ou interesse social”. Diante disso, 

discutia-se se esse parágrafo incidiria nas áreas de preservação permanente ope legis, do art. 2º, 

ou apenas sobre as previstas naquele art. 3º, administrativas.  

A técnica legislativa utilizada, ao que parece, indicava tratar-se de regra relativa à cabeça 

do artigo, ou seja, às florestas de preservação permanente administrativas. Além disso, razoável 

que se considerasse que apenas nas hipóteses em que pode o Poder Executivo criar áreas de 

preservação, como no art. 3º, pudesse também extingui-las, ocorrida uma das hipóteses do § 1º.  
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Se havia essa celeuma anteriormente, após a entrada em vigor da Constituição Federal, o 

§ 1º do art. 3º resulta inaplicável, ao menos no que toca às florestas de preservação permanente 

legais, do art. 2º. Como já afirmado, a Constituição Federal cuida da integridade de espaços 

territoriais especialmente protegidos, os quais seriam definidos pelo Poder Público em função do 

direito de todos a um meio ambiente ecologicamente equilibrado (art. 225, § 1º, III). Considerou-

se também que, dada a amplitude constitucional na configuração desse espaço, as florestas de 

preservação permanente legais, em estudo, enquadram-se na norma magna. 

Assim, tais áreas de preservação permanente ope legis, sendo espaços territoriais 

especialmente protegidos, têm “a alteração e a supressão permitidas somente através de lei, 

vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua 

proteção” (inc. III). Não obstante, posteriormente, por sucessivas medidas provisórias, sendo a 

atual de n º 2.166-67/2000, foi dada nova redação ao art. 4º do Código Florestal, estabelecendo-se 

situações em que se torna possível a supressão de vegetação em área de preservação permanente. 

A aplicação, em dispositivo próprio, afasta dúvidas quanto à referência às florestas de 

preservação permanente legais. Eis o teor da regra: 

Art. 4o A supressão de vegetação em área de preservação permanente somente poderá 
ser autorizada em caso de utilidade pública ou de interesse social, devidamente 
caracterizados e motivados em procedimento administrativo próprio, quando inexistir 
alternativa técnica e locacional ao empreendimento proposto. 

§ 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 em área de preservação permanente situada em área 
urbana, dependerá de autorização do órgão ambiental 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. 

§ 3o O órgão ambiental competente poderá autorizar a supressão eventual e de baixo 
impacto ambiental, assim definido em regulamento, da vegetação em área de 
preservação permanente. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L4771.htm#art4
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L4771.htm#art4
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§ 4o O órgão ambiental competente indicará, previamente à emissão da autorização para 
a supressão de vegetação em área de preservação permanente, as medidas mitigadoras e 
compensatórias que deverão ser adotadas pelo empreendedor. 

§ 5o A supressão de vegetação nativa protetora de nascentes, ou de dunas e mangues, de 
que tratam, respectivamente, as alíneas “c” e “f” do art. 2o deste Código, somente poderá 
ser autorizada em caso de utilidade pública. 

§ 6o Na implantação de reservatório artificial é obrigatória a desapropriação ou 
aquisição, pelo empreendedor, das áreas de preservação permanente criadas no seu 
entorno, cujos parâmetros e regime de uso serão definidos por resolução do CONAMA. 

§ 7o É permitido o acesso de pessoas e animais às áreas de preservação permanente, para 
obtenção de água, desde que não exija a supressão e não comprometa a regeneração e a 
manutenção a longo prazo da vegetação nativa. 

 

Entendendo que esse art. 4º e seus parágrafos violavam o preceito constitucional relativo a 

espaço territorial especialmente protegido, foi proposta pelo Procurador Geral da República 

medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade (ADI-MC 3540/DF) objetivando a sua 

declaração de inconstitucionalidade de modo emergencial. 

Mediante decisão monocrática, datada de 25/7/2005, o então Presidente do Supremo 

Tribunal Federal, Min. Nelson Jobim, suspendeu, ad referendum do Plenário, a eficácia do art. 4º, 

caput, e parágrafos 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º e 7º, da Lei nº 4.771/65, com essa redação atualizada. Não 

tardou muito para que a medida fosse não referendada pelo Tribunal Pleno, por julgamento 

datado de 1º/9/2005. Embora a votação tenha sido por maioria, o Min. Nelson Jobim reformulou 

seu entendimento, proferindo voto de não manutenção de sua decisão anterior, acolhendo a 

posição do relator, Min. Celso de Mello. 

O entendimento do STF foi de que a MP 2.166-67/2000 não violava o art. 225, § 1º, III, 

da Constituição Federal, em suma, porque somente estariam sujeitas ao princípio de reserva legal 

a alteração ou supressão do regime jurídico em si pertinente aos espaços territoriais 

especialmente protegidos. Está, conforme essa decisão, permitido a cada um dos entes federativos 

– União, estados, Distrito Federal e municípios – autorizar, licenciar ou permitir a execução de 

obras e/ou a realização de serviços no âmbito desses espaços, desde que, além de observadas as 
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restrições, limitações e exigências abstratamente previstas em lei, não resulte comprometida a 

integridade dos atributos que justificaram a instituição de regime jurídico de proteção especial. 

Em substancioso voto, o ministro relator, Celso de Mello, acolhendo manifestação da 

Presidência da República, interpretou do texto normativo impugnado que ele autoriza a supressão 

de vegetação em área de preservação permanente, o que diferiria da alteração ou supressão de 

espaços territoriais especialmente protegidos, na dicção constitucional. Para o ministro, enquanto 

a Constituição exige reserva legal para a supressão do todo, a medida provisória trata de 

supressão de parte. Ainda de acordo com a manifestação abrigada pelo ministro, evita-se o 

elevado grau de casuísmo ao verificar-se que o desígnio do constituinte foi o de exigir lei 

autorizativa genérica de supressão. 

Em sentido contrário, o Ministro Carlos Britto, para a ocasião, expôs que: 

E já começo a me preocupar, porque suprimir é extinguir, extirpar, arrancar, erradicar, 
eliminar; e vegetação, o que é? Não é uma árvore, não são duas árvores, é coletivo de 
vegetal. Então, é todo um conjunto de espécimes botânicos. De repente, fica o Poder 
Executivo autorizado – os órgãos administrativos e entidades de caráter administrativo -, 
a seu talante, a processar esse tipo de supressão, definindo cada órgão, em ato 
administrativo próprio, as situações de utilidade pública ou interesse social. Aqui, 
lembro-me do seguinte: quando se trata de desapropriar um bem individual, 
notadamente um imóvel, quem define, quem lista as hipóteses de interesse social, de 
utilidade social, de necessidade pública é a lei, lei formal. Aqui, não. Tudo fica a critério 
das entidades administrativas, com o que me parece uma agravante. 

 

Chega o ministro referido a propor uma interpretação conforme para a norma 

infraconstitucional, deixando claro que essa autorização não significa desnaturar o espaço e, 

tampouco, extirpá-lo ou extingui-lo, o que pareceu supérfluo ao Min. Nelson Jobim, ao qual 

pareceu estar isso obter dictum. O Min. Carlos Britto conclui pelo referendo da decisão 

monocrática suspensiva da norma. 

Quanto ao Min. Marco Aurélio, afirmou este a invalidade da MP 2.166-67/2000, diante da 

impossibilidade, no seu entendimento, de uma medida provisória regulamentar, em lugar de lei 
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formal e material, dispositivo da Constituição. E mais: a medida presidencial referida, além disso, 

não encerra por si mesma a alteração quanto à supressão de vegetação, autoriza a delegação ao 

Poder Executivo. Concluiu-se do decisum do Supremo Tribunal Federal o reconhecimento 

jurisprudencial da inserção da flora marginal de águas correntes no conceito constitucional de 

espaço especialmente protegido, mas a declaração de validade da utilização e supressão dessa 

vegetação, como atualmente estatuído no art. 4o do Código Florestal.  

O fato é que, por força de decisão do STF na ADI-MC 3540/DF, permanece plenamente 

aplicável o art. 4º do Código Florestal, com redação dada pela MP 2.166-67/2000. 

Pedidos e licenças para supressão de vegetação deverão ser publicados em Diário Oficial 

e ficar disponíveis, no respectivo órgão, em local de fácil acesso ao público, listagens e relações 

contendo os dados a eles referentes, conforme art. 4o, II, da Lei no 10.650, de 16/4/2006.  

O CONAMA, com o desiderato de definir os casos excepcionais em que pode ser 

autorizada a intervenção ou supressão de vegetação em área de preservação permanente, editou a 

Resolução nº 369, de 28/3/2006. Sobre esse ato normativo, há alguns pontos relevantes. Ele 

estabelece outros casos, além das situações relacionadas no art. 1º, § 2º, do Código Florestal, com 

redação dada pela MP 2.166-67/2000, de utilidade pública e interesse social, para fins de 

intervenção ou supressão de vegetação em APP, consoante permite a própria medida provisória. 

Importante observar, nesse contexto, que a resolução permite a intervenção ou supressão de 

vegetação em APP para fins de regularização fundiária, como caso de interesse social. 

No tocante à situação de supressão de vegetação em APP de área urbana, a resolução, 

extrapolando o art. 4º, § 2º, já transcrito, coloca procedimento diverso para municípios com mais 

de vinte mil habitantes, para os quais estaria dispensada a anuência do órgão ambiental estadual; 

e permite a substituição do plano diretor por lei de diretrizes urbanas (art. 4º, § 2º). O tratamento 

se mostra ilegal por, desnecessariamente, dispor em dissonância com a MP 2.166-67/2000 
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regulamentada, a qual não traz parâmetro populacional, apenas exigindo conselho municipal 

deliberativo e plano diretor, com necessária anuência do órgão ambiental estadual em todos os 

casos de área urbana. É cediço que ato normativo inferior não revoga o superior. 

Em contrapartida, o CONAMA, na resolução em referência, dá a devida importância aos 

planos diretores municipais, colocando, p. ex., a necessidade de que sejam respeitados para que 

se faça a implantação de área verde de domínio público em área de preservação permanente 

urbana (art. 8º). Há atenção também quanto à disciplina municipal de uso e ocupação do solo e 

das ZEIS, nos casos de regularização fundiária (art. 9º, § 3º). Apresenta-se louvável a idéia de 

contemplação, contida na resolução, de previsão, no Plano de Regularização Fundiária 

Sustentável, pelo Poder Público municipal, de “áreas verdes com espaços livres e vegetados com 

espécies nativas, que favoreçam a infiltração de água de chuva e contribuam para a recarga dos 

aqüíferos” (art. 9º, VI, c).  

Sendo assim, a supressão de vegetação em área de preservação permanente deve respeito 

às limitações estabelecidas no Código Florestal e na Resolução nº 369 do CONAMA, no que esta 

tiver validade.  

 
3.5 A relação da preservação das matas ciliares com o direito de propriedade 

 
3.5.1 Direito de propriedade versus direito ao meio ambiente? 

 
Do que se desenvolveu até aqui, pode-se afirmar que as áreas situadas às margens de 

águas correntes, ainda que urbanas, recebem uma limitação normativa, a título de preservação 

ecológica. A questão é a relação dessas restrições com o direito de propriedade sobre os terrenos 

lá situados. O direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, como já salientado, recebeu, 

em 1988, substanciosa proteção constitucional, ocupando a posição de direito fundamental de 

terceira geração ou dimensão, na preferência de alguns.  
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Sob outra vertente, o direito de propriedade posiciona-se como direito fundamental de 

primeira dimensão, ou seja, liberdade negativa, diretamente oponível ao Estado. O Texto Magno 

vigente garante, tanto no caput como no inc. XXII, o direito de propriedade. Observa-se, 

contudo, que esse direito individual não é conferido de modo absoluto nos termos magnos. Além 

da necessária ponderação com outros direitos extraídos diretamente da Carta de 1988, deve o 

direito de propriedade observância à sua função social, como direciona o art. 5o, XXIII, e 170, III, 

também constitucionais.  

A função social da propriedade rural recebe contornos ambientais da própria Carta 

Magna, colocando-se como um dos requisitos para seu cumprimento a utilização adequada dos 

recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente (art. 186, II). Relativamente à 

propriedade urbana, sua função social é estabelecida pelos planos diretores municipais, consoante 

dita o art. 182, § 2o, CF, o que, com a consideração da importância constitucional à ecologia, e os 

direcionamentos determinados pelo Estatuto da Cidade, Lei no 10.257/2001, norma geral de 

urbanismo, tem também presente uma perspectiva ambiental. Acresça-se que a ordem econômica 

deve respeito aos princípios da função social da propriedade e da defesa do meio ambiente (art. 

170, CF). 

Diante desse contexto, pode-se afirmar que o direito de propriedade e o direito ao meio 

ambiente ecologicamente equilibrado ocupam o mesmo nível de dignidade constitucional122. 

Nesse contexto, surge um problema de colisão entre direitos fundamentais, a ser submetido a uma 

“ponderação de valores”, constituindo-se a função social e o respeito ambiental da propriedade 

em uma proibição prima facie e não absoluta ao exercício desse direito individual123. 

                                                 
122 CAMPOS JÚNIOR, Raimundo Alves. O Conflito entre o Direito de Propriedade e o Meio Ambiente: e a 
questão da indenização das áreas de preservação florestal. Curitiba: Juruá, 2004. p. 136. 
123 Ibid., p. 144-5. 
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Aplica Alexy a teoria dos princípios à colisão de direitos fundamentais, de modo a, com o 

auxilio da ponderação, evitar o entorpecimento desses direitos e buscar uma otimização deles, 

mediante método racional124. Ele, considerando as implicações do princípio da proporcionalidade 

nos subprincípios de idoneidade, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito, gradua em 

três níveis a satisfação de cada direito fundamental e a afetação neles para fins de solução da 

colisão125. Bastante interessante é a diretriz doutrinária de Alexy para os casos de efetivo 

conflito, em que a resolução do caso prefere uma ponderação em graus ao sacrifício de direitos 

fundamentais. Sem embargo, na maioria dos casos, o direito de propriedade deve respeito e 

submissão à preservação do meio ambiente, devendo qualquer real prejuízo ser resolvido 

pecuniariamente. 

Nesse passo, Santos não vislumbra colisão quando se coteja o direito de propriedade com 

o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, elucidando que: 

Nos contornos decorrentes da adoção de normas constitucionais de natureza ambiental, 
podemos afirmar que, na interpretação sistemática da Constituição, necessária à 
definição do âmbito normativo do direito de propriedade, conclui-se que não há, entre as 
condutas abrangidas pela proteção ao direito de propriedade, direitos a poluir, desmatar, 
degradar ou a outras condutas incompatíveis com a proteção do meio ambiente126. 

 

E complementa o autor que, em situações de anulação prática do próprio instituto da 

propriedade, os ônus devem ser repartidos por toda a sociedade, através de um dever de 

indenizar, suportado pelo Poder Público127. 

Com efeito, inexiste propriamente um conflito entre os direitos de propriedade e ao meio 

ambiente em equilíbrio ecológico, não se devendo, para a defesa do primeiro, comprometer-se o 
                                                 
124 ALEXY, Robert. Colisão de direitos fundamentais e realização de direitos fundamentais no Estado de Direito 
Democrático. Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, a. 37, nº 217, p. 75 e 77-8, jul./set. 1999. 
125 Id. Epílogo a la Teoría de los Derechos Fundamentales (Traduzido por Carlos Bernal Pulido). Madrid: Colegio 
de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y Bienes Muebles de Espana, 2004. p. 38 e 49. 
126 SANTOS, Gustavo Ferreira. Direito de propriedade e direito a um ambiente ecologicamente equilibrado: colisão 
de direitos fundamentais? Revista de Informação Legislativa, a. 37, n. 147, Brasília: Senado Federal, p. 24-5, 
jul./set. 2000. 
127 Ibid., p. 25. 
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segundo. Todavia, nos casos em que, para a higidez ambiental, o direito de propriedade termine 

aniquilado em algum de seus atributos básicos, deve ser compensado indenizatoriamente o seu 

titular. 

Fixadas as diretrizes constitucionais, passa-se ao exame de algumas questões envolvendo 

a interferência das matas ciliares sobre o direito de propriedade, sob um enfoque urbano. Inicia-se 

pela própria natureza jurídica dessa restrição ambiental à propriedade. 

 

3.5.2 A função social da propriedade e o respeito à flora ciliar 
 

Segundo a doutrina civilista tradicional, o direito de propriedade seria absoluto, exclusivo 

e perpétuo. Absoluto pelo fato de conferir ao titular o poder de usar, gozar e dispor da coisa da 

maneira que melhor lhe aprouver; exclusivo por não poder ser exercido concomitantemente por 

mais de uma pessoa; e perpétuo pela duração ilimitada, passando aos sucessores com a morte do 

titular. A propriedade seria tida, então, como um dos mais sólidos direitos garantidos pelo 

ordenamento jurídico. O abrandamento desse rigor viria logo com o reconhecimento de institutos 

de Direito Administrativo de restrição à propriedade, tais como, a limitação administrativa, a 

servidão e a desapropriação, que, respectivamente, atingiriam os caracteres de absoluto, exclusivo 

e perpétuo do direito, como é usual a demonstração nas lições sobre a matéria. Essas restrições 

são fundadas no interesse coletivo, superior ao particular. 

O ideário da propriedade como função social já existia nos escritos de Augusto Comte, 

profundamente difundido por Duguit, que não concebia esse direito como subjetivo, mas como 

função social do detentor da riqueza, alcançando grande aceitação no meio jurídico. A doutrina 

da Igreja Católica influencia também na configuração atual do direito de propriedade, 

assegurador de justiça social, mais especificamente, com a contribuição de João XXIII, na 
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Encíclica Mater et Magistra (15/5/1961), e de Paulo VI, na Octagesima Adveniens 

(14/5/1971)128.  

Assim é que se observa o preceito adotado na Lei Fundamental de Bonn, de 1949: “Art. 

14, nº 2: A propriedade obriga. Seu uso deve, ao mesmo tempo, servir ao bem da comunidade”, 

tomando por base o art. 153, nº 3, da Constituição de Weimar, de 1919. É esta a mensagem do 

constitucionalismo do segundo pós-guerra129. Atualmente, a propriedade é entendida como 

vinculada à sua função social. Entendimento este bastante acertado. Como só há sentido na 

garantia do direito de propriedade em função da vida em sociedade, o exercício das prerrogativas 

do dono deve, por sua vez, ajustar-se às necessidades de seu meio social.  

De todo o modo, foi visto que a Carta Política em vigor refere-se expressamente à função 

social da propriedade e determina, em muitos de seus dispositivos, a conservação e preservação 

ecológica. E, segundo o art. 1.228, § 1o, do Código Civil atual, “o direito de propriedade deve ser 

exercido em consonância com suas finalidades econômicas e sociais e de modo que sejam 

preservados, de conformidade com o estabelecimento em lei especial, a flora, a fauna, as belezas 

naturais, o equilíbrio ecológico e o patrimônio histórico e artístico, bem como evitada a poluição 

do ar e das águas”. Sem embargo, com a constitucionalização do regime fundamental da 

propriedade, a disciplina desta pelo Direito Civil é tão-somente das relações civis a ela 

referentes130.  

Entendido que a função social corresponde à estrutura do próprio direito de propriedade, 

sendo limite interno a esta, importa indagar-se se a preservação das matas ciliares integra esse 

conceito. Em princípio, oportuno que se esclareça a opção deste texto de não distinguir a 

                                                 
128 DALLARI, Adilson Abreu. Desapropriações para fins Urbanísticos. Rio de Janeiro: Forense, 2001. p. 33. 
129 NOBRE JUNIOR, Edilson Pereira. Desapropriação para fins de reforma urbana. Revista de Direito 
Administrativo, n. 228, Rio de Janeiro: Renovar, p. 85, abr./jun. 2002. 
130 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 16. ed. São Paulo: Malheiros, 1999. p. 276. 
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limitação administrativa da função social da propriedade. A razão é que, embora alguns autores, 

como Silva131, considerem que as limitações administrativas apenas condicionem o exercício do 

direito de propriedade sem interferir na sua estrutura, outros, como Mello, entendem que a 

limitação administrativa corresponde ao perfil do direito132.  

A distinção, para fins de enquadramento do regime legal das matas ciliares, mostra-se 

supérflua. Importa efetivamente se as limitações legais estão inseridas na estrutura do direito de 

propriedade, sendo internas a ele, e, desse modo, se estariam compreendidas na função social da 

propriedade estabelecida constitucionalmente. 

Para a mais abalizada doutrina, as restrições do art. 2o do Código Florestal aos terrenos 

ribeirinhos representam limitações internas do próprio direito de propriedade. São compreendidas 

na função social da propriedade, já nascendo o direito vinculado ao cumprimento da higidez 

ambiental. Nesse passo, Campos Júnior afirma que os espaços protegidos com as áreas de 

preservação permanente o são pela configuração intrínseca do direito de propriedade, 

caracterizando-se a restrição, assim, como aspecto ambiental da função social da propriedade133. 

Nicolao Dino de Castro e Costa Neto igualmente considera que o regime que grava essa flora 

constitui-se em limite interno à propriedade, operando seus reflexos no seu próprio núcleo 

definidor134. 

Com efeito, não se imagina que alguém, ao adquirir uma área às margens de um rio, com 

vasta flora em seu contorno, possa irrogar-se no direito de devastá-la, ao seu talante. A 

                                                 
131 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 16. ed. São Paulo: Malheiros, 1999. p. 284. 
132 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 15. ed. São Paulo: Malheiros, 2003. p. 
776. 
133 CAMPOS JÚNIOR, Raimundo Alves. O Conflito entre o Direito de Propriedade e o Meio Ambiente: e a 
questão da indenização das áreas de preservação florestal. Curitiba: Juruá, 2004. p. 176-7. 
134 COSTA NETO, Nicolau Dino de Castro e. Proteção Jurídica do Meio Ambiente: 1. Florestas. Belo Horizonte: 
Del Rey, 2003. p. 203-4. 
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propriedade de um bem implica também responsabilidade de adequá-lo às condições de bem-

estar da sociedade. Constitui-se isso em cumprimento da função social da propriedade.  

Considerada a restrição de preservação das matas ciliares como aspecto ambiental da 

função social da propriedade, passa-se ao estudo específico de seu domínio.  

 

3.5.3 Domínio das áreas de preservação permanente ciliares 
 

As florestas e vegetações naturais se encontram em áreas marginais, e, para exame do 

domínio desses locais, faz-se imprescindível um estudo inicial acerca dos chamados “terrenos 

reservados”. A denominação remonta à Lei no 1.507/1867, a qual reservava para servidão 

pública, em seu art. 39, as margens dos rios navegáveis e dos que se fazem navegáveis, fora do 

alcance das marés, com exceção das concessões legítimas realizadas até a data de publicação da 

lei. O espaço reservado abrangia a zona de sete braças contadas do ponto médio das enchentes 

ordinárias para o interior. 

Sobre os terrenos reservados também dispunha o Decreto nº 4.105/1868. Atualmente seu 

conceito encontra-se no Código de Águas, Decreto no 24.643/1934, cujo art. 14 estabelece que 

“os terrenos reservados são os que, banhados pelas correntes navegáveis, fora do alcance das 

marés, vão até a distância de 15 (quinze) metros para a parte de terra, contados desde o ponto 

médio das enchentes ordinárias”. Ainda seguindo os termos do Código de Águas, em seu art. 31 

determina-se que “pertencem aos estados os terrenos reservados as margens das correntes e lagos 

navegáveis, se, por algum título, não forem do domínio federal, municipal ou particular”. E, no 

parágrafo único, é estatuída a servidão pública do local para o aproveitamento industrial das 

águas e da energia hidráulica, e para navegação. 
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Então, infere-se, do normativo mencionado até aqui, que os terrenos reservados são 

estaduais, se não compuserem o domínio federal, municipal ou particular, por título legítimo. 

Todos eles se sujeitam à servidão pública para o aproveitamento industrial das águas e da energia 

hidráulica, e para navegação. E apenas se considera área reservada, para esse regime especial, a 

faixa marginal de 15 metros de correntes navegáveis. As margens de correntes não navegáveis 

nem flutuáveis, concorrentes na formação de outras apenas flutuáveis, submetem-se à servidão de 

trânsito, numa faixa de 10 metros, para os agentes públicos em execução de serviços (art. 12 do 

Código de Águas). 

Existem também os ditos “terrenos marginais”, que compõem os terrenos reservados de 

propriedade da União. São federais, assim, conforme o art. 1o, “b” e “c”, do Decreto-lei no 

9.760/46, os terrenos marginais dos rios navegáveis, em Territórios Federais, se não pertencerem 

a particulares, por título legítimo; e os terrenos marginais de rios e ilhas neste situadas, na faixa 

de fronteira do território nacional e nas zonas onde se faça sentir a influência das marés.  

Importante referir-se, ainda, à Súmula no 479 do STF, com o seguinte teor: “As margens 

dos rios navegáveis são de domínio público, insuscetíveis de expropriação e, por isso mesmo, 

excluídas de indenização”. Comentando esse enunciado, Di Pietro observa que os julgados que o 

originaram retratavam situações em que os particulares apresentam títulos não emanados do 

Poder Público, justificável pela presunção em favor da propriedade pública, no Brasil, pela a sua 

origem histórica; a súmula, para a autora, não abrange as hipóteses em que os particulares 

apresentem títulos públicos de aquisição135. 

De todo modo, deve atentar-se ao estabelecido no art. 20, III, CF, de que são bens da 

União “os lagos, rios e quaisquer correntes de água em terrenos de seu domínio, ou que banhem 

mais de um Estado, sirvam de limites com outros países, ou se estendam a território estrangeiro 
                                                 
135 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 14. ed. São Paulo: Atlas, 2002. p. 581. 
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ou dele provenham, bem como os terrenos marginais e as praias fluviais”. Acerca desse 

dispositivo constitucional, há quem entenda que os terrenos marginais nele referidos são os assim 

chamados pelo Decreto-Lei no 9.760/1946136. O Superior Tribunal da Justiça parece compartilhar 

desse entendimento em diversos de seus julgados, nos quais se afirma que os terrenos reservados 

nas margens das correntes públicas, como o caso dos rios navegáveis, são, segundo o art. 11 do 

Código de Águas, bens públicos dominiais, salvo se por algum título legítimo não pertencerem ao 

domínio particular, não se aplicando neste último caso a Súmula no 479 do STF137.  

Oportuno esclarecer que os terrenos reservados não englobam os de marinha e seus 

acrescidos, já que desconsiderados como tais os espaços sob alcance das marés. Correspondem os 

terrenos de marinha à faixa de 33 metros a contar da linha de preamar média do ano de 1831, e 

seus acrescidos aos que se tiverem formado para o lado do mar ou dos rios e lagoas, em 

seguimento aos terrenos de marinha, consoante art. 2o e art. 3o do Decreto-Lei no 9.760/46; áreas 

estas de propriedade da União, sujeitas a regime enfitêutico pelo art. 49, § 3o, do ADCT da Carta 

de 1988. Sendo assim, para a flora ocorrente às margens de rios e canais sob influência de água 

oceânica, o regime incidente é o dos terrenos de marinha e seus acrescidos, caso de muitas 

regiões de manguezais.  

Como a abrangência dos terrenos reservados limita-se a 15 metros e os de marinha na 

situação acima especificada a 33 metros, acerca do restante do espaço, inexiste discussão sobre o 

domínio, que pode ser, não sendo terreno de marinha ou seus acrescidos, livremente particular. 

                                                 
136 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 14. ed. São Paulo: Atlas, 2002. p. 582. 
137 Como exemplos dessa posição do STJ podem ser citados: BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp 
784867/SP. Relator: Luiz Fux. 2 de fevereiro de 2006. Diário da Justiça, Brasília, DF, fev. 2006, p. 236. Disponível 
em: < http://www.stj.gov.br/SCON/jurisprudencia/doc.jsp?livre=784867&&b=ACOR&p=true&t=&l=10&i=3>. 
Acesso em: 12 abr. 2006; BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. AgRg no REsp 396620/PR. Relator: Humberto 
Gomes de Barros. 18 de março de 2003. Diário da Justiça, Brasília, DF, mar. 2003, p. 152, Disponível em: 
<http://www.stj.gov.br/SCON/jurisprudencia/doc.jsp?livre=396620&&b=ACOR&p=true&t=&l=10&i=2>. Acesso 
em: 12 abr. 2006; BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp 443370 SP. Relatora: Eliana Calmon. 20 de abril de 
2004. Diário da Justiça, Brasília, DF, ago. 2004, p. 183. Disponível em: < http://www.stj.gov.br/SCON/ 
jurisprudencia/doc.jsp?livre=443370&&b=ACOR&p=true&t=&l=10&i=6>. Acesso em: 12 abr. 2006. 

http://www.stj.gov.br/SCON/
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Apenas observando-se o território nacional, percebe-se que a propriedade das áreas 

confinantes com leitos de rios e canais é de titularidade diversa, pública ou particular. Em zonas 

urbanas, os imóveis que circundam os espaços ribeirinhos variam entre edificações residenciais 

ou comerciais, prédios públicos ou, como desejável, extensa vegetação ciliar. 

Existem algumas restrições de ordem ambiental que exigem a propriedade pública para a 

instituição, como as estações ecológicas e os parques e florestas nacionais referidos na Lei no 

9.985/2000. No caso da proteção relativa às florestas e vegetações naturais marginais não foi 

exigido o domínio público, variando a titularidade de acordo do local em que esteja situada a 

flora em questão. 

Portanto, somente os 15 metros marginais referidos no Código de Águas e os 33 metros 

de terrenos à beira de águas influenciadas pelas marés se presumem como bens públicos 

dominiais, podendo, ainda, ser particulares, se estes possuírem título aquisitivo legítimo, ou seja, 

emanado do Poder Público competente. Quanto à área restante, a propriedade pode ser livremente 

particular ou pública. 

 

3.5.4 Quanto à pertinência ou não de indenização da área atingida 
 
É cediço que apenas se indeniza o prejuízo efetivamente sofrido, e na medida exata de sua 

recomposição. De igual modo sucede com eventuais reparações por força de limitações ao direito 

de propriedade em locais destinados à preservação de florestas e vegetações naturais ribeirinhas. 

Para cumprimento das restrições legais em exame, muitos dos proprietários das áreas demandam 

judicialmente contra o Poder Público ressarcimento por desapropriação indireta. Aqui se 

analisará quanto ao cabimento de pleito nesse sentido. 
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Expõe didaticamente Benjamin situações de desapropriação indireta, isto é, que ensejam 

indenização pela Administração Pública em razão de restrições ambientais, com origem ou não 

no Código Florestal, nas seguintes hipóteses: 

a) aniquilar o direito de exclusão (dando a espaço privado fins de uso comum do povo, 
como ocorre com a visitação pública nos Parques estatais); 

b) eliminar, por inteiro, o direito de alienação; 

c) inviabilizar, integralmente, o uso econômico, ou seja, provocar a total interdição da 
atividade econômica do proprietário, na completa extensão daquilo que é seu138. 

 

Segue essa classificação o caminho das faculdades inerentes ao direito real de 

propriedade, as quais, consoante o art. 1.228 do Código Civil, traduzem-se em: usar, gozar e 

dispor da coisa, e o direito de reavê-la de quem injustamente a possua ou a detenha em seu poder. 

A prerrogativa de uso certamente que impõe a sua exclusividade. Se a todos fosse 

permitida a utilização do bem, à revelia do proprietário, não seria esta uma faculdade específica 

sua. Desse modo, na medida em que a restrição ambiental à propriedade permite o acesso público 

do bem, isso interfere na faculdade de uso pelo titular. A eliminação do direito de alienação, por 

sua vez, interfere na faculdade de dispor da coisa, visto que a disposição envolve o poder de 

consumir o bem, alterar sua substância, aliená-lo ou gravá-lo139. 

Quanto à última situação de indenização apontada pelo jurista referido, além de também 

intervir de algum modo na prerrogativa de disposição, reduz a faculdade de gozar frutos do bem. 

Sem uso econômico, o imóvel deixa de apresentar vantagens ao seu proprietário. E, muito 

embora Benjamin se preocupe em vislumbrar, de modo geral, as situações em que advenha o 

dever de indenização pela Administração Pública, no caso das APPs ope legis, antecipa a 

                                                 
138 BENJAMIN, Antônio Herman V. Desapropriação, reserva florestal legal e áreas de preservação permanente. In: 
FIGUEIREDO, Guilherme José Purvin de (Org.). Temas de Direito Ambiental e Urbanístico. São Paulo: Max 
Limonad, 1998. p. 72-3. 
139 VENOSA, Silvio de Salvo. Direito Civil. v. 5. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2002. p. 159. 
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inexistência de reparabilidade, justamente por se tratar de limitação interna ao direito de 

propriedade140.  

Ora, se as restrições relativas às áreas de preservação permanente em estudo estão 

compreendidas na função social da propriedade, não há que se falar em ressarcimento. Tais 

limitações, por serem internas, compõem o próprio perfil do direito de propriedade sobre esses 

espaços, sem seu esvaziamento. 

Outro argumento a se considerar é que as determinações de respeito às florestas e 

vegetações naturais ciliares por força do art. 2o do Código Florestal, de todo modo, não ensejam a 

responsabilidade civil do Estado. Sabe-se que este responde objetivamente pelas ações, lícitas ou 

ilícitas, de seus agentes no exercício de suas funções ou a pretexto de exercê-las (art. 37, § 6o, 

CF). A aplicação das restrições do art. 2o aludido, como decorrem diretamente da lei, situam-se 

na zona de licitude.  

E, no caso de responsabilidade civil estatal por comportamentos lícitos, seu fundamento 

repousa no princípio da igualdade, quer dizer: o agravo suportado apenas por alguns em razão de 

atividades desempenhadas no interesse de todos é indenizado para uma repartição equânime 

desse ônus, exigindo-se, portanto, especialidade do dano141. O fato é que as limitações em 

comento são gerais e não especiais. Qualquer pessoa que se encontre na situação descrita na lei 

submete-se à sua ingerência. Então, na hipótese, inexistindo condição de especialidade, ou de 

oneração particular por ações em benefício de todos, igualmente falta dever de reparação.  

                                                 
140 BENJAMIN, Antônio Herman V. Desapropriação, reserva florestal legal e áreas de preservação permanente. In: 
FIGUEIREDO, Guilherme José Purvin de (Org.). Temas de Direito Ambiental e Urbanístico. São Paulo: Max 
Limonad, 1998. p. 77. 
141 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 15. ed. São Paulo: Malheiros, 2003. p. 
866 e 881. 
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Outra vertente da mesma característica de generalidade é que, como presumivelmente a 

ninguém é dada a escusa de desconhecimento da lei, a aquisição de área marginal já importa a 

responsabilidade pela preservação das matas adjacentes.  

De mais a mais, a postura ecológica pode ser economicamente proveitosa ao titular da 

área de preservação legal em referência. Nesse aspecto, Benjamin, com percuciência, afirma que 

apenas excepcionalmente, no mundo atual, com o crescente mercado de plantas ornamentais, 

piscicultura, essências e ecoturismo, depara-se com áreas em que a única possibilidade de 

exploração é o desmatamento integral e rasteiro, de modo a viabilizar a agricultura e a 

pecuária142. No mesmo diapasão segue Campos Júnior, entendendo que as áreas de preservação 

permanente continuam com seu valor econômico mantido143. 

Em meios urbanos, a solução também parece viável. Tais áreas podem servir a parques 

ecológicos, como o Parque do Cocó em Fortaleza (CE) e o Parque Ecológico do Rio Camboriú 

(SC). O aproveitamento econômico da área não necessita, por sua vez, ser público, podendo 

particulares, mediante parcerias, ou diretamente, explorar ecologicamente o local com opções de 

lazer para visitação pública remunerada ou alienar para quem deseje fazê-lo. A fitoterapia pode 

ser também desenvolvida.  

O art. 18, § 1o, do Código Florestal, estabelece o dever de indenização pelo Poder Público 

das culturas mantidas em terras privadas onde haja florestamento ou reflorestamento de 

preservação permanente. A ilação devida ao dispositivo é que pode apenas referir-se às áreas de 

preservação administrativas, do art. 3o do Código, únicas passíveis de ressarcimento.  

                                                 
142 BENJAMIN, Antônio Herman V. Desapropriação, reserva florestal legal e áreas de preservação permanente. In: 
FIGUEIREDO, Guilherme José Purvin de (Org.). Temas de Direito Ambiental e Urbanístico. São Paulo: Max 
Limonad, 1998. p. 77. 
143 CAMPOS JÚNIOR, Raimundo Alves. O Conflito entre o Direito de Propriedade e o Meio Ambiente: e a 
questão da indenização das áreas de preservação florestal. Curitiba: Juruá, 2004. p. 193. 
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Sem embargo, oportuno ressaltar que, como leis estaduais ou municipais, neste caso por 

referência expressa do art. 2o, parágrafo único, do Código Florestal podem ampliar as limitações 

incidentes em áreas de preservação permanente, a situação pode modificar-se. Se eventuais 

restrições, estaduais ou municipais, aniquilarem especialmente faculdades inerentes ao direito de 

propriedade ou seu valor econômico, surgirá o dever de reparação pelos respectivos entes 

federativos. Além disso, está facultada ao Poder Público, obviamente, a promoção de 

desapropriação da área, caso deseje promover a preservação mais direta da área, até por meio da 

implantação de parques ecológicos. 

Existindo o dever de ressarcimento, elucida Benjamin que em seu montante não se inclui 

o valor da mata, ou da APP, já que se caracterizam como limites internos ao direito de 

propriedade144. Esse posicionamento não é compartilhado, contudo, pelo Supremo Tribunal 

Federal, o qual considera impossível o tratamento dessa vegetação como elemento neutro na 

apuração do valor devido pelo Estado expropriante, sob pena de violação aos postulados que 

asseguram os direito de propriedade e a justa indenização145. Nas razões do voto, o Min. 

Maurício Corrêa ainda expõe que não deve ser tomada a mesma base de cálculo das matas 

exploráveis, mas também não reduzi-las a zero. Em julgamento mais recente do STF146, no voto 

do Min. Eros Grau ficou consignado que no valor da indenização há de conter o da cobertura 

vegetal, tendo em vista o seu potencial turístico e ecológico. O assunto se mostra pacificado nesse 

Tribunal. 

                                                 
144 BENJAMIN, Antônio Herman V. Desapropriação, reserva florestal legal e áreas de preservação permanente. In: 
FIGUEIREDO, Guilherme José Purvin de (Org.). Temas de Direito Ambiental e Urbanístico. São Paulo: Max 
Limonad, 1998. p. 79. 
145 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. RE 267817/SP. Recurso Extraordinário. Relator: Maurício Corrêa. 29 de 
outubro de 2002. Diário da Justiça, Brasília, DF, nov. 2002, p. 00042. Disponível em: 
<http://www.stf.gov.br/jurisprudencia/nova/pesquisa.asp>. Acesso em: 10 maio 2006. 
146 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. AI-AgR 369469/SP. Relator: Eros Grau. 31 de agosto de 2004. Diário da 
Justiça, Brasília, DF, set. 2004, p. 00068. Disponível em: <http://www.stf.gov.br/jurisprudencia/nova/pesquisa.asp>. 
Acesso em: 10 maio 2006. 
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A discussão de inclusão do valor da vegetação no montante da indenização parece 

delicada. Entretanto, assiste razão ao STF na medida em que sobreleva o valor econômico da 

vegetação, já reconhecido acima, e se percebe a injustiça de o proprietário poder explorar 

ecologicamente o local, mas, se expropriado, perder esse valor agregado. Ressalte-se, mais uma 

vez, que tão-somente pela observância do art. 2o do Código Florestal inexiste necessidade de 

expropriação da área de respeito às matas ciliares, salvo se assim o desejar o Poder Público. 

Enfim, razão não há para se indenizar os proprietários de áreas marginais sujeitas às 

restrições federais de respeito às florestas e vegetações naturais ribeirinhas. Quanto a eventuais 

limitações de ordem regional, ou local, deve ser analisado caso a caso, sempre na perspectiva de 

apenas reparar casos de esvaziamento do direito de propriedade, de ordem restrita ou particular. 

 

3.5.5 Acerca da obrigação de reflorestar 
 

O tema presente relaciona-se intrinsecamente com a questão do direito adquirido e com a 

natureza da obrigação incidente sobre as áreas de preservação permanente. A vigência do Código 

Florestal é relativamente antiga, dos idos de 1965; todavia, vem, desde então, sofrendo alterações 

o seu art. 2o. As metragens expressas na lei, em abstração quanto à validade ou não dessa 

descrição numérica de afastamento pela União para preservação de matas ciliares urbanas, foram 

ampliadas, e a sua aplicação nas cidades apenas se deu a partir de 1989, mais precisamente pela 

Lei nº 7.803 de 18/7/1989. Diante disso, muitos casos há de situações já consolidadas de não 

preservação ou aquisição de lotes já desmatados ou onde não mais exista a vegetação ciliar, 

notadamente no perímetro urbano. 

Entende, todavia, Paccagnella, cuidando de áreas rurais, que o não cumprimento da 

função social faz com que o direito de propriedade não exista, razão pela qual não haveria de 
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falar-se em direito adquirido à degradação ambiental147. Também considera Franco inexistir 

direito adquirido em relação às APPs, por contrariar o interesse público e pela função social da 

propriedade148. 

E mais: atribui-se, comumente, à obrigação de preservação permanente, já que incidente 

sobre o direito real de propriedade, a condição de propter rem. As obrigações reais, in rem, ob ou 

propter rem, caracterizam-se pela origem e transmissibilidade automática, provêem da existência 

de um direito real e se impõem ao seu titular, sem que esse cordão umbilical jamais se rompa, 

não podendo o adquirente recusar-se assumi-las, seja qual for o título translativo.149. Há, 

inclusive, exemplos nos tribunais, como o STJ, tratando da obrigação incidente sobre as áreas de 

preservação permanente como propter rem, geralmente em zonas rurais, e determinando a 

impossibilidade de exploração econômica objetivamente, mesmo que se adquira o terreno já 

desmatado150. 

Desse modo, não importaria a data de entrada em vigor da legislação, incidiria para 

qualquer espaço a obrigação de reflorestamento. Tratando-se a preservação de matas ciliares 

como obrigação real, a transferência da propriedade implica igualmente a transmissão dessa 

restrição à propriedade. E, havendo efetivamente a obrigação de recomposição florestal, esta deve 

ser feita preferencialmente por espécies nativas, em conformidade com o art. 19, parágrafo único, 

do Código Florestal. 

Ocorre que, se a maior parte dos julgados cuida de áreas rurais, a determinação de 

reflorestamento não se mostra de tão simplista solução nos perímetros urbanos. Nestes locais, é 

                                                 
147 PACCAGNELLA, Luís Henrique. Função socioambiental da propriedade rural e áreas de preservação 
permanente e reserva florestal legal. Revista de Direito Ambiental, n. 9, São Paulo: RT, p. 17, out./dez. 1997. 
148 FRANCO, José Gustavo de Oliveira. Direito Ambiental Matas Ciliares: conteúdo jurídico e biodiversidade. 
Curitiba: Juruá, 2005. p. 103. 
149 GOMES, Orlando Gomes. Obrigações. 15. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2002. p. 21. 
150 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp 343741/PR. Relator: Franciulli Netto. 4 de junho de 2002. Diário 
da Justiça, Brasília, DF, out. 2002, p. 225. Disponível em: <http://www.stj.gov.br/SCON/jurisprudencia 
/doc.jsp?livre=343741&&b=ACOR&p=true&t=&l=10&i=3>. Acesso em: 10 maio 2006. 
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comum a concentração de imóveis edificados com proximidade à área ribeirinha, muitas dessas 

construções, inclusive, tombadas pela importância cultural. No Município do Recife, por 

exemplo, nos espaços marginais, há, além de inúmeras outras edificações, o Palácio do Campo 

das Princesas, de grande valor histórico-cultural, construído em 1841, além de funcionar como 

residência oficial do Governador do Estado de Pernambuco; o Teatro de Santa Isabel, tombado 

desde 1949; a sede da Prefeitura e a sede do Tribunal Regional Federal da 5a Região, todos 

levantados antes de 2000. 

A referência ao ano de 2000 justifica-se pela consideração de que a preservação 

permanente apenas passou a ser da área, revestida por vegetação ou não, com a entrada em vigor 

da MP no 1956-50, de 26 de maio de 2000, permanecida com a MP no 2.166-67, de 24/8/2001, 

conforme já comentado. Até essa data, nos locais onde inexistia a vegetação natural ou floresta 

ciliar era possível a edificação em zona ribeirinha. E das edificações legitimamente nela 

levantadas não parece razoável a simples demolição por fundamento na inexistência do direito 

adquirido de poluir. 

É verdade que em situações de tal estirpe a questão a ser sopesada não é tanto o direito 

adquirido, mas sim a consideração de outros valores e direitos, tão importantes quanto o direito 

fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, tais como: o direito à habitação, à 

sadia qualidade de vida, ao patrimônio artístico ou histórico-cultural, entre outros. De todo modo, 

a proteção à segurança jurídica, fundamento básico do direito adquirido, é matéria afeta a essa 

problemática. 

Do exposto, vê-se que a regra é de aplicação imediata da obrigação de preservar área 

ribeirinha como um todo, devendo ser reflorestada, caso não mais existente a vegetação típica do 

local. A obrigação em questão, já que incidente sobre direito real, independeria da 

responsabilidade do atual proprietário pela ausência de mata ciliar. No caso de áreas urbanas, 
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principalmente onde há edificações, a obrigação de reflorestar pode ceder espaço a outros 

interesses também protegidos pelo sistema jurídico, sendo considerável a segurança jurídica do 

patrimônio imobiliário existente no local. Esses outros interesses jurídicos, cuja natureza se 

revela preponderantemente urbanística e cultural, examinam-se no capítulo quinto, a seguir. 

 

3.5.6 A fiscalização das matas ribeirinhas urbanas 
 
Sendo áreas urbanas, a fiscalização da aplicação das normas florestais federais 

examinadas foi designada como de incumbência dos municípios, pelo art. 22, parágrafo único, do 

Código Florestal, devendo a União, ainda consoante o dispositivo, atuar supletivamente. Como é 

cediço, nas zonas urbanas é o Município quem faz o controle dos usos e assentamentos, em 

conformidade com sua legislação. A atribuição configura nítido interesse local e corresponde 

com a incumbência constitucional de promover adequado ordenamento territorial do art. 30, VIII, 

CF. 

Então, a fiscalização ambiental, referida no art. 22 da Lei no 4.771/65, pelas 

municipalidades deve ocorrer em paralelo, no controle preventivo, à apreciação dos pedidos de 

licenças edilícias nas cidades. Além da verificação dos projetos quanto ao atendimento das 

limitações urbanísticas de recuos ou afastamentos, reserva de área verde, entre outros, 

procederiam os entes locais à análise de preservação de áreas de preservação permanente. 

Certamente que o controle não se subsume apenas a essa hipótese, sendo desejável uma 

fiscalização municipal permanente e repressiva, notadamente nos casos de ocupações 

clandestinas em áreas florestais.  

Conferindo uma lei federal, como o preceito do art. 22 aludido, atribuições aos 

municípios, indaga-se se estariam estes jungidos ao cumprimento dessas determinações. Para 

Krell: 
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[...] as Constituições Estaduais e a legislação ordinária federal e estadual não podem 
criar obrigações para os municípios. Uma obrigação jurídica dos entes locais para o 
desempenho de determinadas tarefas e serviços públicos deve emanar necessariamente 
da própria Constituição Federal como, por exemplo, a aplicação mínima de recursos nas 
áreas de educação e, desde 2000, da saúde pública151. 

 

Assim, devido à autonomia municipal, uma determinação aos entes locais deve decorrer 

diretamente da Constituição. No caso, a Carta Política determina como dever do Município 

defender e preservar o meio ambiente e competência administrativa para exercê-lo (arts. 225 e 

23). A atribuição da Lei Geral de Florestas, portanto, apresenta uma matriz constitucional. 

Todavia, o mesmo dever de proteção ao meio ambiente que é destinado às 

municipalidades atribui-se à coletividade e aos demais entes políticos, como a própria União 

Federal. Sendo assim, a responsabilidade dos municípios pela fiscalização de respeito às APPs 

parece coadunar mais com o seu encargo de polícia das construções que exsurgir tão-somente do 

Código Florestal ou de seu dever constitucional, compartilhado, de proteção ao meio ambiente.  

O Tribunal de Justiça de São Paulo já decidiu, fundamentando-se no art. 225 c/c art. 30, 

VIII, CF, pela obrigatoriedade do Município de promover a desocupação de área de preservação 

permanente ocupada por loteamento irregular, com o dever de impedir novas ocupações, sob 

pena de multa152. Dessa forma, existe sim, por seu dever de ingerência no uso e ocupação do solo 

citadino, a responsabilidade dos municípios quanto à fiscalização de áreas marginais de cursos 

d’águas urbanas, podendo ser obrigados a atuar, quando for o caso.  

Sem prejuízo dessa atuação local, o IBAMA, como ente federal, pode também vistoriar as 

áreas de preservação permanente nos terrenos ribeirinhos, até mesmo quando questionado por 

provocação do Município. Seria esta, de certo modo, uma atuação supletiva federal ressalvada 

                                                 
151 KRELL, Andreas Joachim. (Org.). A Aplicação do Direito Ambiental no Estado Federativo. Rio de Janeiro: 
Lumen Juris, 2005. p. 177-8. 
152 SÃO PAULO (Estado). Tribunal de Justiça de São Paulo. ApCív 208.833-5/6-00. Relator: Des. Magalhães 
Coelho, 13 de maio de 2003. Revista de Direito Ambiental, n. 39, São Paulo: RT, p. 245-247, jul./set. 2005. 
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pelo próprio art. 22 do Código Florestal e consentânea com a determinação constitucional de ação 

conjunta na proteção ao meio ambiente (arts. 23, VI e VII, e 225).  

Como exemplo jurisprudencial, oportuno citar decisão do TRF da 4a Região, em que se 

consideram legítimos os autos de infração e embargos lavrados pela fiscalização do IBAMA, em 

área de preservação permanente, do art. 2o, “f”, do Código Florestal, mesmo tendo havido 

autorização de construção pelo Município de Florianópolis153. 

Essa prerrogativa de fiscalização do IBAMA, contudo, não o autoriza a criar deveres às 

municipalidades, com interferência no exercício de suas competências constitucionais. Desse 

modo, concorda-se com a posição do TRF da 5a Região de que “destoa do nosso modelo 

federativo sujeitar os municípios, no desempenho da atividade de concessão de licenças para uso 

e parcelamento do solo, à autorização prévia de uma autarquia federal, ainda que a pretexto de 

proteger o meio ambiente”154. 

E, por fim, é a própria Constituição que autoriza a proteção do meio ambiente pelo 

Ministério Público, ou pela sociedade, perante o Poder Judiciário (art. 129, III, e art. 5o, LXXIII). 

Assim, estão estes legitimados a denunciar e tentar impedir o desrespeito às matas ciliares.  

                                                 
153 BRASIL. Tribunal Regional Federal da 4a Região. Agravo Regimental em AI 2003.04.01.003197-3/SC. Relatora: 
Marga Inge Barth Tessler. Fórum de Direito Urbano e Ambiental, a. 2, n. 8, Belo Horizonte: Fórum, mar./abr. 
2003.  
154 BRASIL. Tribunal Regional Federal da 5a Região. Agravo de Instrumento no 62093/PB. Relator: Paulo Machado 
Cordeiro. 10 de maio de 2005, Diário da Justiça - DATA: 31/10/2005 - PÁGINA: 76, Disponível em: < 
http://www.trf5.gov.br/atenas/index.jsp>. Acesso em: 10 maio 2006. 
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CAPÍTULO IV - ASPECTOS DO URBANISMO E DOS BENS 
HISTÓRICOS E ARTÍSTICOS NAS ÁREAS RIBEIRINHAS DE 
PRESERVAÇÃO PERMANENTE  
 
4.1 A importância de outros interesses nas áreas de preservação permanente 
urbanas 
 

Desde o início do trabalho, alertou-se para o fato de que o meio ambiente é integrado não 

apenas de recursos naturais, mas também do patrimônio levantado pelo homem, de interesse aqui 

o imobiliário, urbanístico e cultural. De fato, meio ambiente, na visão moderna, é entendido não 

apenas como a natureza, mas também como as modificações antrópicas nela introduzidas; assim, 

é possível classificar o meio ambiente em natural, compreendendo a água, a flora, o ar, a fauna, e 

cultural, abrangendo as obras de arte, imóveis históricos, museus, belas paisagens, enfim tudo o 

que possa contribuir para o bem-estar e a felicidade do ser humano155. Há também a consideração 

particular do meio ambiente artificial, apartado do cultural, representando o urbanismo, que além 

de sua importância própria, indiscutivelmente contribui para a formação e manutenção da sadia 

qualidade de vida. 

A questão é que o tratamento jurídico das matas ciliares ocorrentes em ambientes 

citadinos não prescinde do aspecto urbanístico do local. Quando se tratou da obrigação de 

reflorestamento da vegetação ribeirinha onde ela não mais existir, viu-se que essa perspectiva não 

pode dissociar-se da consideração do espaço envolvido. Muitas áreas marginais das cidades 

brasileiras já se encontram parcial ou totalmente edificadas, algumas construções representando a 

cultura antiga do País, estando, inclusive, tombadas. 

Em tais situações, de edificação consolidada, a solução drástica, como uma demolição, 

não parece ser o caminho mais viável e recomendável, devendo a solução jurídica ser tomada 

                                                 
155 FREITAS, Vladimir Passos de. A Constituição Federal e a Efetividade das Normas Ambientais. 2. ed. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2002. p. 93. 
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com razoabilidade. Muitos casos concretos aconselharão a utilização de ponderação (vide terceiro 

capítulo, item 3.5.1). Nesse procedimento, o direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado receberia peso, assim como o direito à habitação, ao livre exercício de atividades 

econômicas e de propriedade, juntamente com a política constitucional de pleno desenvolvimento 

das funções sociais da cidade e bem-estar de seus habitantes. 

Então, faz-se necessário no trato das florestais ciliares em meios urbanos, a consideração 

de outros interesses coletivos, envolvidos especialmente com o urbanismo. O cuidado aqui 

reclamado não se volta à prevalência do meio ambiente construído pelo homem, em detrimento 

do natural, mas uma necessária conciliação de interesses de ordens distintas e, sob certa 

perspectiva, mutuamente imbricadas. 

Como já foi destrinchada a importância da Carta de 1988 a esses interesses, passa-se a 

analisar, ainda que perfunctoriamente, a disciplina infraconstitucional do meio ambiente artificial 

e cultural. 

 

4.2 A regulação do meio ambiente urbano 
 
4.2.1 A Lei de Parcelamento do Solo Urbano e o Estatuto da Cidade 

 
A Lei no 6.766/1979 dispõe, como norteamento nacional, sobre o parcelamento do solo 

urbano, substituindo o Decreto-lei no 58/1937. A urbanização de um espaço importa, em 

princípio, na sua divisão em quadras e lotes, no arruamento ou criação de vias públicas para 

circulação e instalação de equipamentos públicos, tais como: rede de esgotos, saneamento, 

iluminação. É sobre tais aspectos que versa essencialmente o diploma federal referido. 
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No art. 1o, parágrafo único, a Lei de Parcelamento ressalva a possibilidade de 

estabelecimento de normas complementares pelos estados, Distrito Federal e municípios, 

adequando-se, nesse ponto, na limitação constitucional de normas gerais (art. 24, I).  

De importância direta para o presente trabalho, é colocada no art. 4o, III, da Lei, como 

requisito para a aprovação do loteamento, a reserva, ao longo das águas correntes e dormentes, 

“de uma faixa non aedificandi de 15 (quinze) metros de cada lado, salvo maiores exigências da 

legislação específica”. Áreas non aedificandi são as reservadas dentro de terrenos de propriedade 

privada que ficam sujeitas à restrição ao direito de construir, destinadas a cumprir outras funções 

sociais da cidade, ou seja: por razões de interesse urbanístico, coletivo156. As limitações de áreas 

non aedificandi são eminentemente urbanísticas, e não implicam necessário reflorestamento, 

podendo ser cultivadas para plantio, ocupadas por áreas verdes, ou desnudas de flora. 

Conciliando-se o art. 4o, III, da Lei no 6.766/79, com o art. 2o, “a”, do Código Florestal, 

dois caminhos podem ser seguidos. Para os que entendem que a preservação é de florestas e 

vegetação natural existentes, o Código Florestal tutela especificamente estas e a Lei de 

Parcelamento estabeleceria uma restrição mais completa, da área por inteiro, revestida ou não, de 

impossibilidade de edificação. 

Compreendendo-se as áreas de preservação permanente como restrição incidente em 

espaços cobertos ou não por vegetação, a restrição do Código Florestal passa, em sua natureza, a 

ser mais estrita, já que não apenas se proíbe a edificação, mas também se veda a agricultura e a 

pecuária no local, ou mesmo as gramíneas, preferindo-se o reflorestamento. Com o advento da 

MP no 1956-50/2000, permanecida com a MP no 2.166-67/2001, essa se mostra como a 

interpretação mais adequada. 

                                                 
156 SILVA, José Afonso da. Direito Urbanístico Brasileiro. 4. ed. São Paulo: Malheiros, 2006. p. 272-3. 
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As metragens estabelecidas nos diplomas normativos referidos são díspares. Na época da 

entrada em vigor da Lei de Parcelamento, o limite invariável de 15 metros nela previsto era maior 

que o mínimo de 5 metros, para os cursos d’água com menos de 10 metros de largura, 

estabelecido na redação original da Lei no 4.771/65. Após as modificações do Código Florestal, 

os 15 metros da Lei de Parcelamento passam a ser menor que o afastamento mínimo, de 30 

metros, disposto no Código Florestal. 

Observe-se, ainda, que a possibilidade de supressão de vegetação do art. 4o do Código 

Florestal, com redação pela MP no 2.166-67/2001, não incide nos limites da Lei de Parcelamento, 

restando estes absolutos.  

Pela própria redação do art. 4o, III, da Lei no 6.766/79, ressalvando a existência de 

maiores exigências, inexiste razão para a não aplicação cumulativa das duas restrições às áreas 

marginais, previstas na Lei de Parcelamento e no Código Florestal. Contudo, por razões diversas, 

ao longo do trabalho (vide quinto capítulo), restará a percepção de invalidade das especificações 

de metragens do art. 2o, “a”, do Código Florestal, para algumas áreas urbanas.  

No tocante, ainda, às normas federais de urbanismo, imperiosa a referência à Lei no 

10.257, de 10/7/2001, autodenominada Estatuto da Cidade, a qual estabelece diretrizes gerais da 

política urbana no Direito pátrio. Entre essas diretrizes gerais da política urbana (art. 2º), há, entre 

outras, as seguintes: 

I – garantia do direito a cidades sustentáveis, entendido como o direito à terra urbana, à 
moradia, ao saneamento ambiental, à infra-estrutura urbana, ao transporte e aos serviços 
públicos, ao trabalho e ao lazer, para as presentes e futuras gerações; 

[...] 

IV – planejamento do desenvolvimento das cidades, da distribuição espacial da 
população e das atividades econômicas do Município e do território sob sua área de 
influência, de modo a evitar e corrigir as distorções do crescimento urbano e seus efeitos 
negativos sobre o meio ambiente; 

V – oferta de equipamentos urbanos e comunitários, transporte e serviços públicos 
adequados aos interesses e necessidades da população e às características locais; 
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VI – ordenação e controle do uso do solo, de forma a evitar: 

a) a utilização inadequada dos imóveis urbanos; 

b) a proximidade de usos incompatíveis ou inconvenientes; 

c) o parcelamento do solo, a edificação ou o uso excessivos ou inadequados em relação à 
infra-estrutura urbana; 

d) a instalação de empreendimentos ou atividades que possam funcionar como pólos 
geradores de tráfego, sem a previsão da infra-estrutura correspondente; 

e) a retenção especulativa de imóvel urbano, que resulte na sua subutilização ou não 
utilização; 

f) a deterioração das áreas urbanizadas; 

g) a poluição e a degradação ambiental; 

[...] 

XIII – audiência do Poder Público municipal e da população interessada nos processos 
de implantação de empreendimentos ou atividades com efeitos potencialmente negativos 
sobre o meio ambiente natural ou construído, o conforto ou a segurança da população; 

[...] 

XIV – regularização fundiária e urbanização de áreas ocupadas por população de baixa 
renda mediante o estabelecimento de normas especiais de urbanização, uso e ocupação 
do solo e edificação, consideradas a situação socioeconômica da população e as normas 
ambientais; 

 

Conforme se observa, evidente o tratamento pela Lei no 10.257/2001 do urbanismo na 

perspectiva já vista, de forma abrangente e voltada para a política social. Verifica-se também, no 

Estatuto mencionado, que há um imbricamento legal das questões urbanísticas com as ecológicas, 

demonstrando a impossibilidade de sua dissociação em ambientes citadinos. 

São diversos os instrumentos de política urbanística enumerados no Estatuto da Cidade: o 

plano nacional de desenvolvimento econômico e social, o plano diretor, a disciplina do uso e da 

ocupação do solo, o zoneamento ambiental, a usucapião especial de imóvel urbano, o direito de 

superfície, o direito de preempção, a outorga onerosa do direito de construir, as operações 

urbanas consorciadas, a transferência do direito de construir, o estudo de impacto de vizinhança, 

entre muitos de um rol exemplificativo.  
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Destaca-se como fundamental para o estabelecimento da política urbana o instrumento 

urbanístico de planejamento, através da instituição do plano diretor, objeto do estudo em 

seqüência. 

 

4.2.2 O Plano Diretor 
 
4.2.2.1 Delimitação da planificação no âmbito local 
 

Quando se estudou repartição constitucional de competências, viu-se que o planejamento 

no Brasil inicia-se no nível federal, incumbindo à União a elaboração e execução de planos 

nacionais e regionais de ordenação do território e de desenvolvimento econômico e social (art. 

21, IX, CF). Não sendo matéria pacífica na doutrina, Silva qualifica de urbanísticos os planos 

nacionais de ordenação do território acima mencionados. Consoante o autor, essa planificação 

visa a aplicar nacionalmente os princípios do urbanismo, com o fito de estabelecer diretrizes 

gerais para a organização dos espaços habitáveis, e, assim, também o desenvolvimento urbano do 

território pátrio157.  

Portanto, a atribuição federal de dispor sobre normas gerais de urbanismo abrange, 

também, a atividade planificadora. Como o território compreendido é bastante extenso, com 

diferenças físicas e econômicas sensíveis, aconselha-se um nível bastante acentuado de abstração 

dos planos nacionais, devendo estreitar-se um pouco mais quando da regionalização da 

planificação. 

Os estados-membros, além de serem competentes para legislar suplementarmente sobre 

direito urbanístico (art. 24, I e §§, CF), poderão instituir, por lei complementar, regiões 

                                                 
157 SILVA, José Afonso da. Direito Urbanístico Brasileiro. 4. ed. São Paulo: Malheiros, 2006. p. 114. 
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metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões (art. 25, § 3o)158. A interferência dos 

estados-membros na planificação urbanística certamente que se vincula aos aspectos regionais de 

seu âmbito de governo. Não obstante, os entes regionais não precisam envolver todos os aspectos 

de seu território em um só plano, podendo dispor acerca de setores especiais, tais como, as 

florestas e vegetações marginais. 

Entretanto, muito cuidado com o exercício da participação estadual de modo a não invadir 

o interesse peculiarmente local na atividade de planejamento urbanístico, sendo o campo mais 

eficaz e concreto desse pertinente ao plano diretor e zoneamento local. Nesse sentido, Silva 

observa que “não será adequado ao Estado o exercício de função urbanística de efeito direto e 

concreto intra-urbano, salvo nas regiões metropolitanas e aglomerações urbanas e em alguns 

outros setores muito especiais”159.  

Em verdade, a participação do Poder Público municipal na atividade urbanística, 

notadamente a de planejamento, mostra-se mais acentuada e interferente na atuação dos 

particulares. Nesse passo, Saule Júnior entende que o Município tem competência preponderante 

para a execução da política urbana, tendo como principal instrumento o plano diretor160. A ênfase 

no planejamento urbanístico pelas municipalidades é dada também por Silva, ao afirmar que a 

atuação mais concreta e eficaz da função urbanística é exercida no nível municipal161. 

As municipalidades, além de exercitarem sua autonomia organizacional, mediante a 

edição de sua própria Lei Orgânica, devem dirigir os destinos da cidade através do plano diretor. 

A Carta de 1988 voltou sua atenção a essa importante ferramenta de planificação, colocando-a 

como instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão urbana (art. 182, § 1º). E, 
                                                 
158 A respeito das implicações da criação de metrópoles para o tema deste trabalho, examinar-se-á posteriormente 
(item 5.3.8 do quinto capítulo). 
159 SILVA, José Afonso da. Direito Urbanístico Brasileiro. 4. ed. São Paulo: Malheiros, 2006. p. 127.  
160 SAULE JÚNIOR, Nelson. Novas Perspectivas do Direito Urbanístico Brasileiro. Ordenamento constitucional 
da política urbana. Aplicação e eficácia do plano diretor. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 1997. p. 105. 
161 SILVA, José Afonso da. Direito Urbanístico Brasileiro. 4. ed. São Paulo: Malheiros, 2006. p. 99. 
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ainda na compreensão do Texto Magno, essa política objetiva o pleno desenvolvimento das 

funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes (art. 182, caput). 

Tanto a Constituição Federal quanto o Estatuto da Cidade não deixam dúvidas 

relativamente à forma legal do plano e à titularidade municipal para sua edição (arts. 182 e 40, 

respectivamente). E, antes mesmo da atenção do Constituinte de 1988 com o planejamento 

municipal, as municipalidades, principalmente as mais desenvolvidas, já elaboravam seus planos 

diretores. 

De modo simplificado, identificam-se três fases do plano diretor. Na primeira, havia 

apenas o cuidado com a estética urbana, ou seja, com o embelezamento da cidade, sem aprovação 

por ato jurídico, do que é exemplo a decisão da Comissão de Melhoramentos da Cidade do Rio 

de Janeiro, em 1875, de elaborar um plano abrangente para reforma da cidade162. Com o passar 

do tempo, buscou-se o exercício da planificação municipal mediante uma integração dos aspectos 

físico, econômico, social e administrativo do território. Esse diagnóstico abrangente e 

interdisciplinar, com auxílio técnico e científico, foi bastante influenciado pela idéia do Plano 

Piloto de Brasília, notadamente pela publicação do edital para a construção da capital nacional 

em 1956163. Coloca-se essa como a segunda fase do plano diretor. 

A perspectiva passou de estática a dinâmica, fazendo-se da planificação um instrumento 

para o crescimento adequado da cidade, projetando-se o futuro. A análise compreendia a área do 

Município como um todo, urbanizada ou não. Ocorre que muitos desses planos integrados, 

classificados como de segunda fase, dissociavam-se da realidade local, e apresentavam 

recomendações demasiadamente genéricas. A operacionalidade restava diminuta. 

                                                 
162 PINTO, Victor de Carvalho. Direito Urbanístico: plano diretor e direito de propriedade. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2005. p. 118. 
163 SILVA, José Afonso da. Direito Urbanístico Brasileiro. 4. ed. São Paulo: Malheiros, 2006. p. 119-120. 
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As causas de tal fracasso, para Silva, estavam na exigência de integração e sofisticação no 

planejamento urbanístico municipal, afirmando, especificamente quanto ao aspecto econômico 

dessa espécie de plano, que: 

A ênfase, assim, no conteúdo econômico do plano diretor de desenvolvimento integrado 
desviou as Municipalidades de sua função urbanística precípua, que consiste na 
implantação de um processo de planejamento urbanístico típico, caracterizado pela 
ordenação dos espaços habitáveis. [...] A faceta mais importante que os Municípios 
podem desenvolver nesse campo constitui ainda um aspecto mais tipicamente de 
ordenação do solo que de planejamento econômico. Referimo-nos ao aspecto econômico 
do uso do solo urbano, pois o plano há de projetar, a longo prazo, a necessidade do solo 
para fins residenciais, para ruas e para espaços livres, para atender à demanda crescente, 
segundo previsões estabelecidas.164

 

Com efeito, diante da divisão de competências entre os entes políticos e da estrutura das 

municipalidades brasileiras, já se denota o insucesso da elaboração de planos urbanísticos com 

extensão para fatores distanciados do urbanismo e de tamanha complexidade, como a seara 

econômica. É certo que o planejamento da cidade vai interferir diretamente no exercício de 

atividades econômicas no solo urbano e isso merece ser, obviamente, levado em consideração. 

Todavia, a regulação da economia incumbe à União; tais aspectos, no planejamento municipal, 

servem como referências de preparação arquitetônica e funcional da cidade para abarcar as novas 

demandas da comunidade, dividindo-se e desenvolvendo-se o espaço citadino utilitariamente.  

Esse enfoque segue em sintonia com a previsão do Constituinte 1988, de regramento 

municipal com vistas ao cumprimento da função social da cidade e ao bem-estar de seus 

habitantes (art. 182). Está, sim, inserida nos meandros municipais a preocupação com a 

habitabilidade e harmonização do meio urbano.  

Seguindo-se o exposto do art. 40, § 2º, do Estatuto da Cidade, deve a lei de planificação 

municipal englobar o município como um todo, entendendo-se assim a área urbana e rural. Ainda 

que a parte rural da municipalidade não se caracterize como de expansão urbana, a consideração 

                                                 
164 SILVA, José Afonso da. Direito Urbanístico Brasileiro. 4. ed. São Paulo: Malheiros, 2006. p. 102. 
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de sua extensão é benéfica para a acomodação do território municipal globalmente. Conquanto 

não haja interferência do plano diretor na zona rural, seu diagnóstico é útil para a verificação de 

demanda habitacional, a reserva de espaços para atividades econômicas e equipamentos públicos, 

entre outras formas de caracterização das áreas municipais. Todavia, o enfoque deverá ser 

urbanístico, como se vê do direcionamento dado pela Carta de 1988 (art. 182), ao cuidar do plano 

diretor como instrumento básico da política urbana, garantidora do pleno desenvolvimento das 

funções sociais da cidade.  

Antecipa a Constituição Federal a incumbência do plano diretor de definir a função social 

da propriedade urbana, a qual é atendida através do cumprimento das exigências fundamentais de 

ordenação da cidade nele expressas (art. 182, § 2°). A Lei nº 10.257/2001 também estabelece um 

conteúdo mínimo obrigatório para o plano diretor: a delimitação das áreas sujeitas às medidas de 

parcelamento, edificação ou utilização compulsória, como exigido no art. 182, § 4º, da 

Constituição; outros instrumentos urbanísticos tratados na lei, quais sejam: o direito de 

preempção, a outorga onerosa do direito de construir, a alteração de uso do solo, as operações 

urbanas consorciadas a transferência do direito de construir; e um sistema para seu 

acompanhamento e controle. 

Tais matérias, contudo, não esgotam o conteúdo do plano diretor, que deverá ser bem 

mais abrangente. Para uma maior explicitação de tais temas, toma-se como base a Resolução nº 

34, de 1º/7/2005 do Conselho das Cidades (MP 2.220/2001 e Dec. 5.031/2004), a qual estabelece 

orientações e recomendações quanto ao conteúdo mínimo do plano diretor. Chama-se a atenção, 

nesse normativo, para o papel do plano diretor de conter ações e medidas que assegurem o 

cumprimento da função social da cidade e da propriedade urbana, bem como estratégias para o 

desenvolvimento da cidade e para a reorganização territorial do município, considerando sua 

adequação aos espaços territoriais adjacentes (art. 2º). 
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As funções sociais da cidade e da propriedade urbana, por sua vez, definem-se com a 

destinação de cada porção do território do Município. Orienta o Conselho das Cidades a 

estabelecer espaços coletivos de suporte à vida na cidade; áreas de proteção, preservação e 

recuperação do meio ambiente natural e construído, do patrimônio cultural, histórico, artístico, 

paisagístico e arqueológico; acessibilidade e mobilidade sustentável de todos os cidadãos por 

meio do desenho dos espaços públicos e do sistema viário básico; e áreas para todas as atividades 

econômicas (art. 3º).  

A universalização do acesso à água potável, aos serviços de esgotamento sanitário, à 

coleta e disposição de resíduos sólidos e ao manejo sustentável das águas pluviais, de forma 

integrada às políticas ambientais, de recursos hídricos e de saúde, deve, igualmente, ter previsão 

no plano diretor, garantindo-se, por suas normas, terra urbanizada para todos os segmentos 

sociais, especialmente para a moradia da população de baixa renda e das populações tradicionais 

(art. 3º).  

Como se vê, o conteúdo do plano diretor tem papel fundamental no ordenamento da 

cidade e na divisão de seus espaços. Ao tema ora em estudo, importa a recomendação federal, 

através da mencionada resolução, para que o planejamento local estabeleça espaços destinados à 

preservação do meio ambiente, para a terra urbanizada, dispondo a municipalidade sobre cada 

porção de seu território. É indiscutível, diante do art. 2o do Estatuto da Cidade e do art. 225 da 

CF, a necessidade de o Município levar em consideração, na elaboração do plano diretor, os 

recursos naturais de seu território, com vistas à sua preservação, e a efetiva criação de novas 

reservas ambientais. Sendo assim, o planejamento municipal não se restringe a sua realidade 



 124

política, social e econômica, mas haverá de ter em conta o ecossistema em que se insere, 

principalmente a bacia e sub-bacia hidrográfica de que faz parte165.  

O Estatuto da Cidade impõe a revisão decenal do plano diretor (art. 40, § 3o), para que 

possa evoluir conforme as demandas da sociedade. Como instrumento de planejamento deve ser 

anterior às políticas de execução, criando estratégias para ela; a atualização constante, mediante 

novos diagnósticos dos fatos sociais, mostra-se imperiosa nesse mister.  

Outra regra importante da Lei no 10.257/2001 (art. 40, § 4º), que acompanha o preceito do 

art. 29, XII da Lei Maior, é a de previsão da participação da população na formulação do plano 

diretor. Essa gestão democrática direta pode ser feita por meio de audiências públicas e debates, 

bem como com a própria fiscalização e controle social, garantindo-se a publicidade e o acesso de 

informações relativos ao processo de elaboração da lei municipal em questão166. 

 

4.2.2.2 A definição da função social da propriedade urbana 
 

Um dos conteúdos do plano diretor, vistos anteriormente, é o estabelecimento da função 

social da propriedade urbana, por determinação constitucional expressa (art. 182, § 2o). Um 

imóvel citadino que cumpra as regras fundamentais de ordenação urbanísticas relacionadas no 

plano diretor estará também cumprindo sua função social. 

Essas normas fundamentais devem ter relação direta com os aspectos sociais de melhor 

habitabilidade da cidade e com a proteção do meio ambiente. Acerca dessa previsão no plano 

diretor, ela se dá tanto em razão do dever municipal de defesa e preservação dos recursos naturais 

quanto pela interferência mútua entre o ambiente artificial e o natural.  

                                                 
165 MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2006. p. 380. 
166 Ao impedir ou deixar de garantir esses preceitos, o Prefeito incidirá em ato de improbidade administrativa (art. 
52, VI do Estatuto da Cidade). 
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Então, a propriedade urbana, perante o plano diretor, não apenas deve respeito ao 

regramento básico de posturas, mas também recebe incumbências socioambientais, como a de 

adequação a padrões de higiene, de cooperação com o saneamento, de combate à poluição, de 

reserva de matas, entre outras obrigações determinadas direta ou principiologicamente no 

instrumento de planejamento. É o plano diretor quem fixará a função social da propriedade 

urbana. 

Sem dúvida o Município se mostra como o ente político mais apto para essa atribuição. 

Tem ele uma visão mais concreta dos imóveis do seu território e o que factivelmente pode fazer 

para seguir uma diretriz social e ambiental. Podem as municipalidades, também, sentir mais de 

perto os problemas que atormentam suas zonas urbanas. Desse modo, a determinação de respeito 

à função social da propriedade se torna mais útil e efetiva. 

Desejou-se um maior espaço para divagar sobre essa competência municipal no 

desiderato de possibilitar uma reflexão conjunta com a compreensão anterior (capítulo terceiro, 

item 3.5.2) de que as regras relativas à preservação permanente de matas ciliares teriam a 

natureza de função social da propriedade. Ora, se é acertada essa posição de inserção das 

limitações APPs no conteúdo função social, como se viu que era, a participação das 

municipalidades na seara, através dos planos diretores, é digna de consideração. 

Sob uma perspectiva, os municípios entrecortados por correntes de águas têm a 

prerrogativa, e o correlato dever, de estabelecer no seu planejamento, ou por lei municipal 

complementar, normas de preservação das vegetações ribeirinhas. E, assim agindo, estaria 

fazendo dessa obrigação parte da função social a ser cumprida pelas propriedades urbanas. 

Todavia, por outra perspectiva, poderia, de modo radical, inferir-se que a propriedade urbana 

apenas se sujeita ao cumprimento das normas relativas às APPs constantes do plano diretor. 

Decerto que não. 
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A razão é que o plano diretor deve respeito às diretrizes gerais estatuídas pela União, 

competente para estabelecer normas gerais de direito urbanístico e ambiental, e às regras 

regionais dos estados, conforme foi estudado. Então, ainda que suas normas sejam mais brandas 

que as federais e estaduais, a compreensão sistemática é que essa omissão não implica 

contrariedade às normas válidas dos outros entes, também de observância obrigatória. 

E mais: a função social, como parte do conteúdo estrutural do direito de propriedade deve 

ter uma amplitude mais elástica de modo a nela inserir-se uma idéia de consonância com toda a 

disciplina normativa do Estado federal. Na teoria, ou imaginando-se uma omissão legislativa 

municipal no estabelecimento da função social da propriedade urbana, a questão se mostra, 

assim, de simples ilação. O proprietário do terreno urbano deve respeito ao normativo federal e 

regional, ainda que o Município não tenha encorajado a questão. 

Todavia, e no caso de a legislação urbanística local entrar em conflito com a da União ou 

do Estado, como se resolve? De pronto, é possível afirmar que, embora exista competência 

federal e estadual acerca de matérias urbanísticas, sua aplicação mais direta e concreta é feita 

municipalmente, seja pelo plano diretor (art. 182, §§ 1o e 2o, CF), seja pela ordenação do solo 

urbano (art. 30, VIII). E se a colisão for entre normas urbanísticas municipais e normas 

ambientais estaduais e federais? Se a primeira indagação sobeja de difícil posicionamento 

apriorístico, a segunda mais ainda, já que nem sempre é fácil apartar as questões urbanas das 

ambientais ou excluir alguma delas do estabelecimento da sadia qualidade de vida nas cidades. 

A matéria será aprofundada em capítulo próximo, ao se tratar do art. 2o, parágrafo único, 

do Código Florestal, que envolve diretamente a matéria. 

Não obstante, pode-se concluir, sem quaisquer entrelinhas, que a definição da função 

social da propriedade urbana pelo plano diretor torna este um instrumento importante para a 

disciplina das áreas de preservação permanente.  
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4.2.2.3 O complemento trazido pelas Leis de Uso e Ocupação e Parcelamento do 
Solo, pelos Códigos de Obras e Edificações e demais normas edilícias 
 

As normas municipais implementadoras das diretrizes urbanísticas, segundo a orientação 

técnica da NBR 12.267, de 1992, editada pela ABNT, constituem-se em plano diretor, lei de uso, 

ocupação e parcelamento do solo, e código de obras e edificações.  

Alguns entendem que o plano diretor, pela diretriz constitucional, seria auto-aplicável167, 

devendo já dispor diretamente sobre zoneamento citadino, índices urbanísticos, loteamento, 

parcelamento, uso e ocupação do solo, proteção ambiental, para a imediata incidência de seus 

instrumentos. A já citada Resolução nº 34/2005, do Conselho das Cidades, recomenda a 

consolidação no plano diretor de toda legislação incidente sobre o uso e a ocupação do solo no 

território municipal (art. 3º, V). Entretanto, não se vislumbra, mediante uma interpretação 

constitucional, essa necessidade de concentração da legislação urbanística local no plano diretor. 

Parece mais razoável deixar ao talante da autonomia municipal a decisão quanto à 

aplicação direta, ou mediante regulamentação, das normas planificadoras relativas a edificações, 

parcelamentos e loteamentos, uso e ocupação do solo e proteção do meio ambiente. A separação 

das leis locais urbanísticas em diplomas diversos pode facilitar o aceleramento das políticas 

urbanísticas, para dinamizar os debates legislativos, voltados para textos menores.  

Sem embargo, o plano diretor não pode também se resumir ao nível programático e 

principiológico. Veja-se que o estabelecimento de índices urbanísticos é indispensável para a 

aplicação de muitos dos instrumentos de previsão obrigatória no plano diretor (art. 42, II, do 

Estatuto da Cidade), e as regras de zoneamento, acaso previstas no plano diretor de forma 

programática, fazem desaparecer muito da função eminentemente legal desse planejamento. 

                                                 
167 PINTO, Victor de Carvalho. Direito Urbanístico: plano diretor e direito de propriedade. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2005. p. 133. 
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O controle da ocupação do solo ou modo de povoamento do território visa a garantir à 

cidade uma distribuição eqüitativa e funcional de sua densidade, ou seja, densidades edilícia e 

populacional compatíveis com a infra-estrutura urbana e equipamentos de cada área168.  

Zonear uma cidade é dividi-la de forma a estabelecer espaços ou zonas onde é permitido o 

exercício de funções determinadas. Numa zona exclusivamente residencial, por exemplo, 

costuma-se vedar a instalação de estabelecimentos comerciais. Desse modo, o uso do imóvel 

urbano vai depender de onde esteja situado, de acordo com a lei de zoneamento. Os usos 

permitidos ainda recebem limitações outras como de poluição sonora, de horário. 

O parcelamento do solo urbano, além das diretrizes gerais da Lei Federal no 6.766/79, 

deve observância à legislação municipal. Define esta a dimensão mínima para a quadra e para o 

lote, os requisitos para o desmembramento e desdobro de lote, condições em que se dá, na 

aprovação do loteamento, a doação de áreas para a formação de equipamentos públicos, o 

procedimento para sua aprovação municipal, entre muitas normas relativas ao parcelamento do 

solo.  

Estabelece normativamente, ainda, o Município o controle das edificações. As limitações 

de afastamento a serem observadas pela edificação, as taxas de ocupação e os coeficientes de 

aproveitamento, o alinhamento ou limite entre a propriedade urbana e a via pública, a reserva de 

áreas non aedificandi e verdes no imóvel, o gabarito das construções, todas são normas 

municipais relacionadas à ocupação do solo urbano. 

Tais matérias urbanísticas, ainda que se opte por sua concentração temática no plano 

diretor, são, na maioria das vezes, setorizadas por leis edilícias específicas, auxiliando na divisão 

dos processos municipais de aprovação e fiscalização. 

                                                 
168 SILVA, José Afonso da. Direito Urbanístico Brasileiro. 4. ed. São Paulo: Malheiros, 2006. p. 252. 
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O interessante é que muitas das áreas de preservação permanente se situam em zonas de 

forte urbanização, nas quais, por bastante tempo, as limitações aplicáveis diziam respeito apenas 

à melhor divisão do espaço para a formação de lotes, o exercício de atividades comerciais ou 

econômicas em geral, ou recreação. O ambiente natural, no decorrer do processo de urbanização, 

foi, por diversas vezes, esquecido e substituído pelo artificial. 

 

4.2.2.4 O que deve prevalecer: a edificação ilegal ou o reflorestamento? 
 
A política urbana estabelecida no Estatuto da Cidade e até na sistemática constitucional 

consideram que a urbanização adequada necessita do respeito ao ambiente natural. Ocorre que, na 

realidade das cidades brasileiras, muitas áreas de preservação permanente encontram-se 

desrespeitadas pela urbanização.  

Algumas edificações, embora antigas e anteriores à legislação florestal, impedem a 

recomposição ambiental do meio. Outras, mais recentes, apesar de se compatibilizarem com o 

ambiente urbano tradicional no local, foram levantadas em contrariedade com a legislação 

ecológica vigente. 

A solução do caso deve ser ponderada. A demolição pode, além de desfavorecer o 

urbanismo e a habitabilidade da região, valores constitucionalmente protegidos, apresentar pouca 

utilidade em termos ambientais ou a ele ser nocivo169. Em contrapartida, a impunidade e o pouco 

caso com os recursos naturais também não encontram guarida no espírito jurídico. 

O TRF da 4ª Região decidiu, embora reconhecendo no caso a violação ao art. 2º, “a”, I, do 

Código Florestal, que “a reparação do dano pela adoção de medidas compensatórias, apresenta-se 

                                                 
169 A colocação considera a poluição sonora e aérea geradas por uma demolição. 
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mais vantajosa, do ponto de vista ambiental, do que o retorno ao status quo ante”170. A situação 

fática era a realização de ilegítimas obras de retificação e canalização de aproximadamente 150 

metros do Ribeirão Caetana, com o objetivo de construir estabelecimento comercial, em área 

urbana da cidade de ltajaí (SC). Nas razões do voto, restou consignado que: 

A reparação, embora preferencial, não é a única sanção a ser aplicada ao causador do 
dano: nas hipóteses em que a reparação é impossível ou inviável, tem-se por adequada a 
indenização do dano. Além disso, a reparação do dano não significa necessariamente o 
restabelecimento da situação existente antes da intervenção do poluidor. A uma, porque 
o restabelecimento dessa situação não traria qualquer vantagem de natureza ambiental – 
já que, como demonstrado nos autos, a área encontrava-se extensamente degradada –, 
não sendo possível impor à empresa obrigação de reparar danos anteriores causados por 
terceiros, e que não se relacionam com a sua intervenção na área. A duas, porque tem 
sido admitida a reparação do dano através da adoção de medidas compensatórias, 
especialmente nas hipóteses em que a compensação apresenta-se mais vantajosa, do 
ponto de vista ambiental, do que o retorno ao status quo ante. Daí ser possível a solução 
negociada do litígio mediante reparação do dano ambiental através de medidas de 
natureza compensatória, sendo exatamente esse o teor do ajustamento de conduta – a 
empresa obrigou-se a prestar assistência material à fundação estadual do meio ambiente 
e a disponibilizar 10 mil mudas para o reflorestamento de áreas de preservação 
permanente... Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento à apelação. 

 

Outro julgado, também do TRF da 4a Região, aplicou a teoria do fato consumado, mesmo 

considerando a supremacia do meio ambiente, já que, no caso, verificou o Tribunal que a 

paralisação e demolição da obra não surtiria benefício algum ao meio ambiente e que o dano 

ambiental era bastante reduzido (supressão de restinga em imóvel com medidas perimetrais de 

30m de frente a leste e 60m nas laterais). Então, mesmo tendo a construção sido levantada em 

área de preservação permanente, já que se situava em loteamento urbanizado e ocupado desde 

1991, atendendo, presumivelmente, às regras urbanísticas e ambientais vigentes à época, e com 

fundamento no princípio da proporcionalidade, ou seja: grandes prejuízos financeiros para a 

construtora ré sem garantia de recuperação vegetal primitiva da área, e na ausência de evidências 

de ameaça ao equilíbrio ecológico, sendo noticiado nos autos de que, em frente ao 

                                                 
170 BRASIL. Tribunal Regional Federal da 4a Região. Apelação em ação civil pública nº 2001.72.08.001740-9/SC. 
Relatora: Maria de Fátima Freitas Labarrère. 13 de maio de 2003. Diário da Justiça, Brasília, DF, maio 2003, p. 
183. Disponível em: < http://www.trf4.gov.br/trf4/jurisjud/resultado_pesquisa.php>. Acesso em: 12 abr. 2006. 
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empreendimento, remanesce importante e significativa área de preservação devidamente 

delimitada e identificada com placas, decidiu o Tribunal pela inviabilidade de demolição; e, por o 

empreendimento ter sido licenciado pelos órgãos competentes, demonstrando a boa-fé da 

construtora, não houve condenação desta à indenização171. 

A reparação pecuniária, com aplicação direta do produto ao ambiente natural, pode ser a 

saída para muitas situações. Ignorar a importância do urbanismo e aplicar a demolição de área 

construída, mesmo que ilegalmente, em favor do reflorestamento, pode ensejar seqüelas sociais 

ou naturais também consideráveis.  

A idéia aqui propugnada é de uma preservação inteligente e útil do meio ambiente, já que 

a aplicação literal e utópica da legislação ecológica pode ensejar danos sociais e até ambientais 

conseqüentes. 

 

4.3 A relevância do patrimônio imobiliário cultural nas regiões marginais de 
preservação 
 

Vislumbra-se, nessa oportunidade, embate nas hipóteses de existência de bens culturais 

imóveis nas áreas marginais de preservação. Podem ser, por exemplo, palácios e teatros antigos, 

ruínas, igrejas, construções com arquitetura gótica, renascentista, barroca, neoclassicista, ou de 

destaque pelo trabalho escravo, obras artísticas, patrimônio este que, em sua maioria, pela própria 

natureza memorial, foi levantado quando, ao contrário de sofrer política florestal, o adensamento 

em regiões ribeirinhas era valorizado pela proximidade com a água doce corrente. Considerando 

a maior probabilidade de superveniência das leis florestais à confecção desses bens imóveis, resta 

claro que a legislação preservacionista, tampouco a obrigação de reflorestamento, a eles não é 

                                                 
171 BRASIL. Tribunal Regional Federal da 4a Região. Apelação Cível: 2003.72.00.004185-0/SC. Relator: Luiz 
Carlos de Castro Lugon. 22 de agosto de 2006. Diário da Justiça, Brasília, DF, out. 2006, p. 713. Disponível em: < 
http://www.trf4.gov.br/trf4/jurisjud/resultado_pesquisa.php>. Acesso em: 12 ago. 2006. 
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aplicável de modo a desfigurá-los. Todavia, imagine-se, por exemplo, uma representação artística 

grandiosa em APP erguida ilegalmente, em contrariedade à legislação vigente à época. 

O novo Código Civil apresenta posicionamento quanto à prevalência de interesses em 

casos de acessões de bens móveis a imóveis, especialmente na situação de edificação ilegal em 

terreno. A questão envolve invasão em direito de propriedade, e não descumprimento de restrição 

sobre ele, mas demonstra a preocupação preliminar da lei com o valor dos bens. Quem planta ou 

edifica em terreno alheio, perde em favor do proprietário as plantas e construções; se agiu de boa-

fé, terá direito à indenização (art. 1.255, CC). Se a construção ou plantação exceder 

consideravelmente o valor do terreno, aquele que, de boa-fé, plantou ou edificou adquirirá a 

propriedade do solo, indenizando o antigo titular (art. 1.255, parágrafo único, CC).  

Interessante é o caso da especificação, que, embora trate de bens móveis, aplica-se aos 

bens artísticos, sendo clássico exemplo o de tintas e telas em relação à pintura. Se a matéria-

prima era alheia e o especificador agiu de boa-fé, sendo impossível a reversão ao estado anterior, 

será do especificador a propriedade do produto, com indenização ao original dono da matéria; 

mesmo agindo de má-fé e reversível o estado, se o valor da mão-de-obra for consideravelmente 

superior ao da matéria-prima, o especificador é quem fica com a propriedade, indenizando o dono 

da matéria (art. 1.270, CC). Aqui a exigência de boa-fé e a reversibilidade são deixadas de lado, 

em face do excepcional valor da mão-de-obra envolvido. 

Sem embargo, a solução civil mostra-se inaplicável à situação de devastação e edificação 

em espaço ciliar, que por envolver recursos naturais, de interesse coletivo, é essencialmente de 

direito público indisponível. Não se pode tratar um solo destinado à preservação ambiental, como 

se fosse apenas individual o seu interesse. 

O patrimônio cultural, por sua vez, também é de amplitude coletiva, direito público 

indisponível, tutelável, inclusive, mediante ação popular e ação civil pública, por disposição 
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constitucional expressa (art. 5o, LXXIII, e art. 129, III). Além disso, tais bens, naturais e 

culturais, pela própria natureza peculiar, não se resolvem facilmente em expressões monetárias.  

Não obstante, talvez a sugestão civil de ponderação de valores possa ajudar na resolução 

de casos concretos. Quando a recomposição florestal depender da destruição de um bem cultural, 

erguido ilegalmente em área marginal, vale sopesar cada um deles. A opção por um deles, a 

priori, se mostra pouco cautelosa, aconselhando-se o exame casuístico.  

Tarefa anterior e necessária é, com certeza, a identificação, ou o conhecimento das 

condições para a integração de um bem imóvel ao patrimônio histórico ou artístico nacional, ou 

seja: para a sua proteção jurídica. 

Para o Decreto-lei no 25/1937, o patrimônio histórico e artístico nacional é formado pelo 

conjunto de bens cuja conservação seja de interesse público, pela vinculação a fatos históricos 

imemoráveis, ou pelo excepcional valor arqueológico ou etnográfico, bibliográfico ou artístico 

(art. 1o). Contudo, tais bens, segundo o Decreto-lei, só são considerados parte do patrimônio 

histórico e artístico depois de inscritos nos livros de tombo (art. 1o, § 1o). 

Não parece ter sido esse o espírito da Constituição. Veja-se que seu art. 216, § 1o, expõe 

como meios de promoção e proteção do patrimônio cultural brasileiro, a serem realizados pelo 

Poder Público com a colaboração da comunidade: inventários, registros, vigilância, tombamento 

e desapropriação, ressalvando-se outras formas de acautelamento e preservação. Desse modo, 

pode haver casos em que, muito embora o bem ainda não tenha passado pelo procedimento de 

inscrição em livro de tombo, indiscutivelmente integra o patrimônio artístico ou histórico 

nacional. 

De todo o modo, o tombamento é o instrumento mais apto a evidenciar o valor histórico e 

artístico de um bem no regime jurídico brasileiro. Como visto no início do trabalho, a 

competência administrativa e legislativa de proteção do patrimônio cultural divide-se entre os três 
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níveis federativos (arts. 23, III, 24, VII e 30, IX, CF) 172. Assim, União, estados e municípios 

podem tombar um mesmo bem se este contiver, simultaneamente, interesse nacional, estadual ou 

regional e local; mas se o bem contiver apenas um valor estadual ou municipal, não pode a União 

tombar o bem por falta dos pressupostos legais constitucionais e por invasão da competência das 

outras unidades federadas, da mesma forma que não pode o Estado tombar um bem que não 

contenha importância estadual ou supramunicipal173.  

A disciplina federal acerca do tombamento concentra-se no Decreto-lei no 25, de 

30/11/1937. E nele se prevê um procedimento para a inscrição de um bem cultural no Livro do 

Tombo. Se o bem for público, o tombamento dá-se de ofício, devendo apenas, para sua eficácia, 

ser notificada a entidade proprietária da coisa, ou sob cuja guarda estiver (art. 5o do Decreto-lei no 

25/1937). No caso de bens particulares, o tombamento pode ser voluntário, mediante iniciativa ou 

anuência por escrito de seu proprietário, ou compulsório, encetada pelo Poder Público, contra a 

vontade do titular do bem (arts. 7o e 8o do Decreto-lei no 25/1937). Claro que a discordância do 

proprietário lhe proporciona o direito de impugnação (art. 9o).  

O procedimento federal de tombamento exige a manifestação de um órgão técnico. É o 

Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional (IPHAN), autarquia criada pelo Decreto no 

99.492/1990, com base na Lei no 8.029/1990. O ato final do tombamento é a inscrição em um dos 

Livros do Tombo, que são: o Livro Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico, o Livro Histórico, o 

Livro das Belas Artes e o Livro das Artes Aplicadas. Considera-se provisório ou definitivo o 

tombamento conforme esteja apenas iniciado com a notificação ao proprietário ou concluído com 

                                                 
172 No mesmo sentido: FREITAS, Vladimir Passos de. A Constituição Federal e a Efetividade das Normas 
Ambientais. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002. p. 111. Considera o autor em estágio avançado de 
evolução o Município que é dotado de legislação específica quanto ao patrimônio cultural. 
173 MUKAI, Toshio. Direito Urbano-Ambiental Brasileiro. São Paulo: Dialética, 2002. p. 158-9. 
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a inscrição no Livro do Tombo; seus efeitos, todavia, são equiparados legalmente, apenas não se 

transcrevendo no Registro de Imóveis o provisório (art. 10 do Decreto-lei no 25/1937). 

Como efeito do tombamento, a coisa tombada, se pública, torna-se inalienável por 

natureza, e se particular, na alienação onerosa, dá direito de preferência à União, estados e 

municípios, nessa ordem (arts. 11 e 22). O bem não pode ser destruído, demolido ou mutilado; e 

sua reparação, pintura ou restauração necessitam de prévia autorização do IPHAN (art. 17). Se o 

proprietário do bem não dispuser de recursos para conservação e reparação da coisa, deve 

comunicar o fato ao IPHAN (art. 19). E os bens tombados sujeitam-se à vigilância permanente 

pelo órgão técnico referido (art. 20 do Decreto-lei no 25/37). Até os proprietários de imóveis 

vizinhos da coisa tombada, segundo o art. 18 do Decreto-lei, recebem restrições de, através de 

construção ou exposição de anúncios e cartazes, reduzir ou impedir a visibilidade do bem. 

Essas restrições decorrentes do tombamento, por serem parciais, não geram, de regra, 

direito à indenização. Além disso, não estão abrangidos no cumprimento da função social da 

propriedade os comportamentos lesivos ao patrimônio cultural, bem jurídico coletivo este posto a 

salvo pela Constituição174. Sem embargo, se as obrigações de conservação e manutenção do bem 

tombado onerarem desproporcionalmente a propriedade sobre ele incidente, parece ser o caso de 

expropriação pelo Poder Público que o tombou. 

Tecidas essas considerações, infere-se que, as coisas formadoras do patrimônio histórico e 

artístico pátrio, notadamente quando sujeitas às restrições do tombamento, merecem cuidado 

especial. Aspecto este a ser levado em conta, mesmo sem a precipitada determinação abstrata da 

preponderância do bem cultural imóvel, quando situados em áreas de preservação permanente.  

                                                 
174 GALIZA, Andréa. A proteção ao patrimônio cultural e o direito de propriedade na Constituição de 1988 – uma 
análise da possibilidade de colisão. Revista da Secretaria de Assuntos Jurídicos, Recife, a. 7, n. 7, p. 99-100, abr. 
2001. 
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CAPÍTULO V - A COMPETÊNCIA PARA ESTABELECER NORMAS DE 
AFASTAMENTO PROTETORAS DAS VEGETAÇÕES CILIARES 
URBANAS 

5.1 O art. 2º e parágrafo único do Código Florestal 
 

A perspectiva deste trabalho, no pertinente à disciplina da legislação federal sobre 

florestas, foi, em geral, de aceitação ou legitimidade, salvo algumas considerações singulares, 

notadamente quanto ao poder regulamentar do CONAMA. A grande questão a examinar-se, 

diretamente relacionada às áreas urbanas, é quanto à compatibilidade do art. 2o, parágrafo único, 

do Código Florestal com o regime constitucional de 1988. Sendo assim, observe-se o que dispõe 

o art. 2º da Lei, com redação atualizada, sobre as florestas e vegetações às margens de águas 

correntes urbanas: 

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 (cinqüenta) metros para os cursos d'água que tenham de 10 (dez) a 50 
(cinqüenta) metros de largura;  

3 - de 100 (cem) metros para os cursos d'água que tenham de 50 (cinqüenta) a 200 
(duzentos) metros de largura;  

4 - de 200 (duzentos) metros para os cursos d'água que tenham de 200 (duzentos) a 600 
(seiscentos) metros de largura;  

5 - de 500 (quinhentos) metros para os cursos d'água que tenham largura superior a 600 
(seiscentos) metros; [...] 

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 leis de uso do solo, respeitados os princípios e limites a 
que se refere este artigo. 

 

Como se vê, o dispositivo transcrito estabelece distâncias mínimas pormenorizadas que 

devem ser respeitadas ao longo dos rios ou de curso d’água, mesmo de regiões urbanas, no País, 

para proteger florestas e demais formas de vegetação natural. Assim, é dotado de aplicação 
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imediata como regras de afastamentos a depender tão-somente da largura dos rios, para qualquer 

região do País com correntes de água na largura tratada na Lei, independentemente de condições 

outras, hidrológicas, morfológicas, climáticas ou urbanísticas do local.  

 

5.2 O descompasso da distinção legal entre áreas rurais e urbanas 
 

Dissipando eventual dúvida existente entre regiões rurais e urbanas, o Código Florestal, 

em seu parágrafo único do art. 2º, considera serem áreas urbanas as compreendidas nos 

perímetros urbanos definidos por lei municipal, para efeito das determinações contidas no 

dispositivo. A incidência desse preceito recai também sobre as regiões metropolitanas e 

aglomerações urbanas, as quais não deixam de constituir-se em áreas urbanas, que englobam 

mais de um município, havendo como diferencial nas regiões metropolitanas um município-pólo. 

Em tais locais, de acordo com o parágrafo único do art. 2º da Lei nº 4.771/65, deverá ser 

observado o disposto nos respectivos planos diretores e leis de uso do solo, desde que respeitados 

os princípios e limites a que se refere o art. 2º. Há quem defenda que o preceito em referência, 

notadamente com a expressão “limites”, dispõe que “a lei municipal não pode fixar padrões mais 

rigorosos do que os contidos na federal, que constitui, por assim dizer, o seu teto”175. Não parece 

que seja assim o intento normativo do mencionado parágrafo único. 

Com efeito, pela norma legal, os planos diretores e as leis de uso do solo apenas poderão 

ampliar obrigações e deveres do art. 2º, o que inclui, certamente, as distâncias constantes da sua 

alínea a, fazendo com que, conseqüentemente, as regiões urbanas sejam mais restritivas que as 

rurais. Para estas incidiriam apenas as prescrições desse Código Federal. A irrazoabilidade da Lei 

é notória. 
                                                 
175 MAGRI, Ronald Victor Romero; BORGES, Ana Lúcia Moreira. Vegetação de preservação permanente e área 
urbana - Uma interpretação do parágrafo único do Código Florestal. Revista de Direito Ambiental, n. 2, São Paulo: 
RT, p. 75, abr./jun. 1996. 
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É certo que as áreas verdes urbanas, notadamente as ribeirinhas, necessitam de proteção 

legal, como as rurais, importando ecológica e ambientalmente, garantidoras da saúde e do bem-

estar da população de um modo geral. Todavia, deve considerar-se que a alteração do meio 

ambiente natural é bem menos profunda nas regiões campestres, ainda quando há nelas 

explorações agrícolas, pecuárias ou extrativistas.  

Na cidade brasileira, em comparação à região rural, denota-se uma maior concentração de 

pessoas habitando, onde se vê grande presença de prédios e outras construções residenciais 

concentradas; a circulação, igualmente, é maior, exigindo-se mais vias e estacionamentos para o 

tráfego; o comércio e a indústria demandam uma área ampliada; até a própria recreação, traçada 

por teatros, museus, entre outros, terminam por substituir o meio ambiente natural por outro, 

artificial ou cultural. Reconheça-se, assim é que se estabelecem os centros urbanos.  

E não se propugna aqui uma devastação do meio ambiente urbano. Mas, sim, a 

consideração de que há outros interesses a serem considerados nas cidades, como a garantia à 

moradia, ao transporte eficaz, aos equipamentos e serviços públicos. Os centros citadinos devem 

cumprir sua função social de modo adequado, desempenhando as municipalidades papel 

substancial em tal configuração. 

Enfim, a distinção legal resulta incompreensível, optando por limitar superiormente as 

vegetações ciliares localizadas em regiões urbanas, onde o meio ambiente natural cede mais com 

a insurgência do artificial e cultural, relativamente às rurais. E, a despeito de os comentários aqui 

expendidos fugirem de certo modo da seara jurídica, são razões de ordem política que não podem 

ser excluídas pelo aplicador do Direito, em sua interpretação. De todo o modo, essa perspectiva 

prepara uma análise de compatibilidade do parágrafo único do art. 2º em questão perante a 

Constituição, abordada em seqüência. 
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5.3 A invalidade do parágrafo único do art. 2º do Código Florestal 
 
5.3.1 O exame de legitimidade do art. 2º do Código Florestal em áreas urbanas 
  

Como se sabe, o Código Florestal, Lei nº 4.771/65, foi editado sob a égide da Constituição 

brasileira de 1946. Para alguns, essa lei foi simplesmente recepcionada pela nova Carta, 

enquadrando-se no conceito de norma geral176. A situação, todavia, não parece ser de tão simples 

resolução. É certo que assiste razão a essa corrente doutrinária para grande parte dos assuntos 

legislados. O conceito de área de preservação permanente, o seu regime de uso e supressão, entre 

outras, indiscutivelmente são matérias de ordem geral. 

De outra parte, cumpre ainda considerar que o Código Florestal recebeu alterações 

posteriores a 1988, especialmente no tocante à inserção de um parágrafo único no art. 2o, não 

tendo particularmente muito clara sua legitimidade, diante do regime da atual Carta da República.  

Nesse ponto o estudo se mostra intrigante. É que, além de a Lei ter sido editada em 

regime constitucional não mais vigente, parte da redação de seu art. 2º sofreu alterações por leis 

posteriores à Carta Magna de 1988. É o caso do parágrafo único mencionado. O fato é que a Lei 

no 4.771/65 é bastante antiga, e por ela passaram regimes constitucionais distintos, ao tempo em 

que sofreu também alterações legislativas. Com base em tal perspectiva, percebe-se que a 

evolução temporal desse artigo do Código Florestal envolve tanto o fenômeno da recepção 

quanto o da constitucionalidade de leis. 

Se a norma legal é anterior à Constituição, o caso é de sua recepção ou não pela nova 

ordem jurídica. De modo diverso, tratando-se de preceito de lei ulterior à entrada em vigor de 

uma Carta Constitucional, o exame de adequação é de constitucionalidade. A diferença entre 

recepção e constitucionalidade, longe de ser meramente teórica, apresenta efeitos práticos. O 

                                                 
176 PACHECO FILHO, Celso Antônio. Curso de Direito Ambiental Brasileiro. São Paulo: Saraiva, 2005. p. 103. 
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ponto de consideração é que estar recepcionada uma lei pela nova ordem constitucional envolve 

critérios de direito intertemporal; não se fala em vícios no caso, já que era a norma legítima no 

regime em que foi produzida. De modo diverso, uma lei inconstitucional é considerada 

efetivamente inválida, produzida em desconformidade com o ordenamento jurídico vigente à sua 

época. Nesse aspecto, a nuance importa para fins de controle de constitucionalidade. Um juiz, ao 

julgar um caso concreto, afasta a regra não-recepcionada, baseado nos princípios de colisão no 

tempo, em que o conflito é apenas aparente. Contudo, a inconstitucionalidade requer declaração 

de invalidade, mediante juízo próprio. 

O Supremo Tribunal Federal, a corte específica para o exame abstrato de 

constitucionalidade das leis, atualmente se nega, em ações diretas de inconstitucionalidade, ao 

conhecimento de questões que envolvam a compatibilidade de direito anterior com a nova 

Constituição177.  

Em atenção a sucessivas alterações do art. 2o do Código Florestal ao longo da evolução 

temporal das Constituições brasileiras, optou-se por uma cuidadosa comparação entre a Carta de 

1988 e as anteriores, desde 1946, no tema relativo à titularidade da competência para legislar 

sobre florestas urbanas ribeirinhas. 

O que se aspira nesta oportunidade é, mediante comparações, examinar a amplitude 

normativa de um dispositivo legal, dos idos de 1965, quer dizer: editada em outro regime 

constitucional, nos seguintes, especialmente no atualmente em vigor. Além disso, objetiva-se 

inserir-se nesse contexto, além da evolução constitucional, a legislativa, operada no Código 

Florestal, tendo em vista as modificações posteriores à Constituição hoje vigente.  

 

                                                 
177 Nesse sentido: BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADI 7/DF. Relator: Min. Celso de Mello. 07 de fevereiro de 
1992. Diário da Justiça, Brasília, DF, set. 1992. Disponível em: <http: 
www.stf.gov.br/jurisprudencia/nova/pesquisa.asp>. Acesso em: 20 out. 2005. 
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5.3.2 Repartição de competências para legislar sobre florestas citadinas em 1988 
 

Como a prioridade do exame aqui realizado é de aplicação às cidades do art. 2º do Código 

Florestal, Lei Federal nº 4.771/65, no regime constitucional hoje vigente, o paralelo realizado 

toma como parâmetro básico o Texto Magno de 1988. Viu-se, no primeiro capítulo, que a 

Constituição atual não trata especificamente das florestas urbanas, o que exige do intérprete a 

conjugação das normas magnas relativas às florestas em si com os preceitos referentes ao 

urbanismo.  

Acerca da competência para legislar sobre florestas, é esta dada concorrentemente à 

União, aos estados e ao Distrito Federal (CF, art. 24, VI). Explicita a Carta de 1988, ainda, nos 

parágrafos do mesmo artigo: 

§ 1º - No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a 
estabelecer normas gerais. 

§ 2º - A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a 
competência suplementar dos Estados. 

§ 3º - Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a competência 
legislativa plena, para atender a suas peculiaridades. 

§ 4º - A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei 
estadual, no que lhe for contrário. 

 

Observa-se que, de modo algum, foi estabelecida hierarquia entre as normas dos entes 

políticos referidos, em respeito ao regime federativo adotado desde a primeira Constituição 

republicana brasileira, de 1891. Além disso, estatui-se que a competência da União restringir-se-

ia à formulação de normas gerais, o que, inegavelmente, traz uma conotação própria. Cuida-se, 

assim, de competência concorrente limitada.  

A conceituação de normas gerais não é tarefa simples quando se parte para a prática. 

Identificar um preceito legal como princípio ou diretriz resta dificultado em alguns casos 
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concretos, por isso grande parte da doutrina se concentra no aspecto negativo178. As normas, para 

serem gerais, assim, não podem apresentar determinadas características.  

As normas gerais, a partir da síntese doutrinária proposta por Moreira Neto, seriam 

institutos que: 

a) estabelecem princípios, diretrizes, linhas mestras e regras jurídicas gerais; 

b) não podem entrar em pormenores ou detalhes nem, muito menos, esgotar o assunto 
legislado; 

c) devem ser regras nacionais, uniformemente aplicáveis a todos os entes públicos; 

d) devem ser regras uniformes para todas as situações homogêneas; 

e) só cabem quando preencham lacunas constitucionais ou disponham sobre áreas de 
conflito; 

f) devem referir-se a questões fundamentais; 

g) são limitadas, no sentido de não poderem violar a autonomia dos Estados; 

h) não são normas de aplicação direta179. 

 

No âmbito jurisprudencial, o Min. Carlos Velloso, na ADI 927-MC-RS, expôs seu 

entendimento sobre normas gerais como aquelas que apresentam, em regra, generalidade maior 

que as leis, com o sentido de diretriz, princípio geral, sendo “a moldura do quadro a ser pintado 

pelos estados e municípios no âmbito de suas competências”180. São idéias que expõem o caráter 

limitativo da competência emprestada ao ente central, na previsão do art. 24 da Constituição da 

República, à União Federal. 

Comentou-se, no primeiro capítulo, acerca de certa posição doutrinária segundo a qual as 

normas relativas à proteção ambiental teriam um significado próprio; com base no princípio da 

precaução, prevaleceria a norma federal, estadual ou municipal mais restritiva. Inferiu-se, 

                                                 
178 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Comentários à Constituição Brasileira de 1988. v. 1. 2. ed., São 
Paulo: Saraiva, 1997. p. 189. 
179 MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo Competência concorrente limitada. Revista de Informação Legislativa, 
a. 25, nº 100, Brasília: Senado Federal, p. 148-9, out./dez. 1988. 
180 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADI-MC 927/RS. Relator: Min. Carlos Velloso. 03 de novembro de 1993. 
Diário da Justiça, Brasília, DF, nov. 1994. Disponível em: <http: 
www.stf.gov.br/jurisprudencia/nova/pesquisa.asp>. Acesso em: 20 set. 2005. 
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todavia, na ocasião, que o princípio referido não teria a força, no regime jurídico nacional, para 

alterar a divisão de competências legislativas ambientais entre os entes federativos estabelecida 

constitucionalmente. Com postura assemelhada a então combatida, Talden Farias compreende 

que a expressão “normas gerais” adquire sentido diferenciado quando se refere às matérias de 

interesse coletivo, como o meio ambiente, não importando a minuciosidade a que possam chegar. 

Segundo o autor, a proteção ambiental recomendaria a elaboração de normas mais específicas e 

detalhadas, evitando-se a degradação181. 

Percebe-se, do posicionamento exposto a indevida importação, em dissonância com a 

Constituição de 1988, para a matéria legislativa ambiental, do conceito de competência 

cumulativa ou clássica. Meio ambiente e florestas estão previstos no art. 24, CF, no qual há 

explícita limitação à União para o estabelecimento de normas gerais, ou seja: a competência é 

não-cumulativa ou limitada. Se fosse mais adequada para a legislação ambiental outra técnica de 

repartição de atribuições, a Carta Magna é que teria o poder de escolha, não o intérprete. Não 

podem ser maquiados os limites de competência outorgados à União pelo Constituinte de 

enunciação apenas de normas gerais, nem diante da nobreza do interesse coletivo existente na 

proteção ambiental. Relativamente à legislação florestal, pela Carta de 1988, se federal, 

restringida está ao sentido de diretriz, de princípio, sem ser exaustiva ou pormenorizada; sua 

edição não visa à aplicação direta. 

Passando-se a destrinchar a competência suplementar dos estados-membros, são 

oportunas algumas observações. O termo suplementar no § 2° do art. 24 em comento compreende 

                                                 
181 FARIAS, Talden. Da edificação urbana à margem de rios e de outros reservatórios de água em face do Código 
Florestal. Revista de Interesses Difusos, v. 22, p. 3.092, nov./dez. 2003. 
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tanto a competência complementar quanto a supletiva. É complementar na existência de normas 

gerais editadas pela União, sendo supletiva na ausência delas182. 

Na ADI 3098-SP183, de notar a elucidação do já referido Min. Carlos Velloso acerca da 

competência dos demais entes federativos, a partir do art. 24 da Constituição de 1988. Em seu 

voto, o Ministro explicita que no § 2° a competência é para o preenchimento de vazios da lei 

federal, sendo assim competência concorrente vertical, não-cumulativa; as normas gerais da 

União existem e a legislação estadual simplesmente as suplementará em termos de 

regulamentação, o que também é atribuído aos municípios, art. 30, II. E complementa, no mesmo 

voto: 

Na competência concorrente do § 3° do art. 24 da Constituição do Brasil, tem-se que o 
direito federal também afasta o direito estadual (§ 4°). Inexistindo lei federal sobre 
normas gerais, exercerão os Estados competência legislativa plena, a fim de preencher a 
lacuna, ou seja, a falta da lei federal. Assim o farão, entretanto, para atender a suas 
peculiaridades (§ 3°). Sobrevindo a lei federal de normas gerais, suspende esta a eficácia 
da lei estadual no que esta compreender princípios, normas gerais e no que contiver, 
também, particularidades incompatíveis com a norma geral federal. É o caso, portanto, 
do direito federal afastando o direito estadual. 

 

Os municípios, colocados como entes da Federação na Constituinte de 1988, recebem 

matérias específicas para legislar, sendo-lhes reservados a predominância para editar leis sobre 

assuntos de interesse local, bem como a competência para suplementar a legislação federal e a 

estadual no que couber (art. 30, I e II, CF). 

Acerca de florestas, o Texto de 1988 deixa de conferir explicitamente a prerrogativa 

legislativa aos entes locais, foi o que igualmente se deu nas demais cartas constitucionais em 

exame. A despeito de estar ausente menção específica na Constituição vigente, parece ser 

permitida aos municípios a produção de leis florestais, na medida do que couber ao seu interesse 
                                                 
182 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Comentários à Constituição Brasileira de 1988. v. 1. 2. ed., São 
Paulo: Saraiva, 1997. p. 183. 
183 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADI-MC 3098/SP. Relator: Min. Carlos Velloso. 24 de novembro de 2005. 
Diário da Justiça, Brasília, DF, mar. 2006. Disponível em: <http: 
www.stf.gov.br/jurisprudencia/nova/pesquisa.asp>. Acesso em: 20 set. 2006. 
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particular, ou de modo suplementar às leis federais e estaduais já existentes, desde que com estas 

consoantes.  

Observe-se que, para o Min. Carlos Velloso, conforme o seu voto acima transcrito184, a 

atribuição de competência suplementar às municipalidades pelo art. 30, II, CF, é a mesma da que 

é atribuída aos estados, no art. 24, ou seja: concorrente não-cumulativa. Compartilha-se com essa 

posição, entendendo-se que, no campo de sua competência suplementar, além da observância às 

normas gerais editadas pela União, os municípios devem respeito aos preceitos enunciados pelos 

estados, os quais, mesmo que não se limitem à generalidade, não podem interferir no interesse 

peculiarmente local.  

Todavia, não parece ser adequada a interpretação do art. 30, II, CF, apenas outorgando o 

exercício de competência administrativa municipal, quer dizer: de regulamentar leis federais e 

estaduais, sem legislar, como entende Ferreira Filho185. Ora, a redução da autonomia dos 

municípios mostra-se injustificável, até porque estes não se constituem em simples partes do 

Poder Executivo de outros entes políticos, com atribuição meramente regulamentar. 

Esclarece-se, por oportuno, que, mesmo estando o legislador municipal jungido à norma 

legal federal ou estadual porventura existente sobre florestas, ter-se-á que analisar, em situações 

concretas, a possibilidade de predominância de outra competência municipal, como a de 

promover a ordenação urbana, com supedâneo nos arts. 30, VIII, e 182, § 1º, da Constituição 

Federal de 1988. Não se olvide, nesse ponto, que as municipalidades, diante da autonomia a elas 

conferida, além da autorizada interferência florestal, apresentam círculo próprio de competências 

legislativas para outras matérias, notadamente urbanísticas, expressamente mencionadas na Carta 

                                                 
184 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADI-MC 3098/SP. Relator: Min. Carlos Velloso. 24 de novembro de 2005. 
Diário da Justiça, Brasília, DF, mar. 2006. Disponível em: <http: 
www.stf.gov.br/jurisprudencia/nova/pesquisa.asp>. Acesso em: 20 set. 2006. 
185 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Comentários à Constituição Brasileira de 1988. v. 1. 2. ed., São 
Paulo: Saraiva, 1997. p. 212. 
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de 1988, e mediante sua interpretação sistemática. Assuntos estes diretamente confrontantes, em 

áreas urbanas, com a disciplina florestal. 

Passada essa análise do regime constitucional atual, aborda-se, em continuidade, a 

competência legislativa conferida à União, em matéria de florestas urbanas, nas demais Cartas 

Políticas. 

 

5.3.3 Disposições constitucionais brasileiras (desde 1946) relativas à extensão da 
competência federal para legislar sobre florestas urbanas 
 

Assim, exposta, sucintamente, a distribuição de competência legislativa em matéria 

florestal no âmbito na Constituição de 1988, passa-se, na ordem crescente de cronologia, ao 

exame da Constituição de 1946, então existente no Brasil à época do advento da Lei Federal nº 

4.771/65. De acordo com o art. 5º, XV, “l”, da Carta de 1946186, competia à União, sem 

limitações, legislar sobre florestas. Essa competência federal, que poderia ser exaustiva da 

matéria, não excluía a legislação estadual supletiva ou complementar, por remissão expressa do 

art. 6º, seguinte. Sobre o assunto, elucidativo o comentário de Falcão e Dias: 

O art. 6º, em relação a certas matérias da competência legislativa federal, permite aos 
Estados elaborar legislação supletiva ou complementar; pode, pois, a própria lei federal 
vir a conceder poderes aos Estados para legislar a respeito, mas as leis resultantes nem 
por isso serão federais; terão o caráter de leis locais e pode ocorrer que venha lei federal 
posterior regulando o assunto totalmente. Nessa hipótese, há que notar que o direito 
federal afasta a vigência do estadual, mas o fato de baixar uma codificação não significa 
por si só, acentua Herrfahrdt, que o legislador federal tivesse pretendido uma 
codificação exaustiva.187

 

Prudente que se ressalte a desnecessidade de a lei federal conceder ou delegar poderes aos 

estados para que exercessem, na época, sua competência legislativa supletiva ou complementar. É 

                                                 
186 “Art. 5º - Compete à União: [...] XV - legislar sobre: [...] l) riquezas do subsolo, mineração, metalurgia, águas, 
energia elétrica, floresta, caça e pesca;” 
187 FALCÃO, Alcino Pinto; DIAS, José de Aguiar. Constituição Anotada, v. 1, Rio de Janeiro: José Konfino, 1956. 
p. 57.  
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certo, todavia, que, como com propriedade expuseram os juristas, o direito federal afastava o 

estadual.  

Quanto aos municípios, não se pode compreender que tivessem poder para editar leis 

florestais sob a égide da Carta de 1946. No seu art. 28, apesar de se garantir autonomia 

municipal, mediante a enumeração de alguns poderes, entre eles, não se especificavam assuntos 

de sua manifestação legislativa, o que prejudica o entendimento quanto à possibilidade de sua 

contribuição na matéria. Todavia, parece acertado afirmar pela possibilidade de lei municipal, na 

época, sobre seu “interesse peculiarmente local”, no que se inserem os aspectos eminentemente 

urbanos dos espaços reservados a matas marginais. 

Oportuno que se observe a menor expressão do municipalismo na época, em comparação 

a 1988. Muito embora coubesse desde o tempo colonial e imperial a incumbência das Câmaras 

locais na disposição sobre matéria edilícia188, a autonomia dos municípios, que era reduzida em 

relação aos dias atuais, apenas foi tomando força ao longo do tempo; o urbanismo também não 

foi tratado pela Constituição de 1946. 

Na época do advento do Código Florestal, a União poderia dispor sobre o que lhe 

aprouvesse, e até esgotar a matéria. Pela Carta de hoje, o poder central está limitado à edição de 

normas gerais, no que ultrapassá-la será inconstitucional por invadir a esfera de competência dos 

outros entes. Não obstante, como se concebeu da competência suplementar na Constituição de 

1988 compreendendo a supletiva e a complementar, o entendimento era o mesmo em 1946. 

Servia a supletiva, no regime de Dutra189, para suprir a lacuna de lei federal e a complementar 

para acrescentar disposições mais esmiuçadas, particulares, às já editadas pela União. 

                                                 
188 SILVA, José Afonso da. Direito Urbanístico Brasileiro. 4. ed. São Paulo: Malheiros, 2006. p. 54-5. 
189 A Assembléia Constituinte de 1946 foi formada durante a presidência de Eurico Gaspar Dutra, o qual governou o 
País de 1946 a 1951, eleito em seguida à queda do Estado Novo getulista. 
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Portanto, em resumo, quando entrou em vigor o Código Florestal, a competência para 

legislar sobre florestas era da União. Esta poderia exaurir, se o quisesse, a enunciação de normas 

sobre o tema, inclusive, fazendo-o na Lei nº 4.771/65. No entanto, restando algum ponto omisso 

nessa lei, os estados poderiam complementá-la, ou, por hipótese, não existindo legislação sobre a 

matéria, poderiam editar lei supletiva. Quanto aos municípios, ao legislarem sobre seu “peculiar 

interesse”, poderiam interferir em áreas marginais urbanas, mas a pouca força de suas câmaras 

não lhes davam muita oportunidade para dispor com emancipação sobre o assunto. 

Muito embora a Carta de 1967 tivesse repetido a determinação, constante em 1946, de 

competência da União para legislar sobre florestas, em seu art. 8º, XVII, h, sem prejuízo da 

competência supletiva legislativa dos estados para algumas matérias arroladas no § 2º, nessa 

esfera não incluiu florestas. Em sendo assim, a competência legislativa de florestas era privativa 

da União, nada podendo ser acrescido pelos estados e Distrito Federal. 

Foi mencionada pela doutrina da época, em comparação à Constituição de 1946, a 

exclusão pela Constituição de 1967 de algumas matérias da legislação supletiva estadual, salvo a 

possibilidade, a critério da União, de celebrar acordos com os estados para a execução de suas 

leis, serviços ou decisões190. Pontes de Miranda partilhou do mesmo entender quando disse tratar-

se de competência exclusiva a questão florestal, diferentemente do que sucedeu em 1946: 

A Constituição de 1967 pré-excluiu a competência local supletiva no tocante a produção 
e consumo, requisições civis em tempo de guerra, riquezas do subsolo, mineração, 
metalurgia, águas, energia, florestas, caça e pesca, emigração e imigração, 
nacionalidade, cidadania e naturalização, incorporação dos silvícolas à comunhão 
nacional. [...] Assim, a partir de 15 de março de 1967, sòmente a União podia legislar 
sôbre as matérias do art. 8º, XVII, f), g), h), o), p)191.  
 

                                                 
190 MAGALHÃES, Roberto Barcellos. A Constituição Federal de 1967 Comentada. v. 1. Rio de Janeiro: José 
Konfino, 1967. p. 51. 
191 MIRANDA, Pontes de. Comentários à Constituição de 1967 com a Emenda nº 1 de 1969. v. 2. 2. ed. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 1970. p. 175. 
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Em suma, a competência para legislar sobre florestas, em 1967/1969, era expressamente 

da União de modo exclusivo. 

A Emenda Constitucional nº 1, de 1969, ressalvando no tópico “considerando” a não 

alteração da divisão de competência legislativa florestal, entre outras manutenções de preceitos 

da Carta de 1967, repete a dicção desta sobre o assunto. 

Oportuno registrar, acerca do período em questão, a posição de Machado de que, muito 

embora na Constituição anterior a 1988 a competência para a legislação florestal fosse exclusiva 

da União, mesmo assim, naquela época, o Município tinha competência para legislar sobre a flora 

urbana192. Entende-se aqui, do mesmo modo do que foi comentado em relação à Carta de 1946, 

que mais evidente, sim, é a prerrogativa municipal de dispor legislativamente sobre a relação da 

urbe com os espaços reservados à flora marginal, o que não deixa de ser uma interferência, 

mesmo que indiretamente, florestal. 

No tocante às municipalidades, se, em 1946, não são vislumbrados grandes poderes 

políticos nas suas câmaras legislativas, menos ainda no regime das Cartas de 1967/69. Embora se 

reduzisse, em 67/69, a interferência estadual nos entes locais, recebiam estes maiores ingerências 

federais, sem que tivessem grande mobilidade. Desse modo, a disciplina local, ainda que 

urbanística, devia submissão ao normativo federal. E mais uma vez, como em 1946, a Carta de 

67/69 não tratou do urbanismo especificamente.  

Do cotejo da Constituição de 1988 com a de 1967/69193, fica evidente a distinção entre 

ambas; nesta apenas a União era dotada da prerrogativa para estabelecer leis florestais, sem nada 

poder ser acrescido pelos estados ou pelos municípios. Foi isso substancialmente modificado, na 

                                                 
192 MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2006. p. 394. 
193 Trata-se da Carta de 1967 juntamente com a EC nº 1 de 1969 para fins didáticos, já que, a par da configuração 
também militar, restou inalterável, como visto, a previsão sobre competência legislativa para florestas com o advento 
dessa emenda. 
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Carta de 1988, com a estipulação de competências concorrentes, de forma limitada, entre o ente 

central e os estados-membros e Distrito Federal, além da possível legislação municipal. 

Por fim, não se entenda precipitadamente que apenas em 1988 foi encetada a competência 

concorrente limitada no sistema constitucional pátrio. Mesmo em 1946, por exemplo, a 

competência legislativa da União em matéria de direito financeiro restringia-se a normas gerais, 

assim como ocorreu em 1967/69, ou seja: consistia em vertente limitada. 

Na seara simplesmente florestal, vê-se que a divisão de atribuições em 1946 era 

concorrente na forma clássica. Quando foi editada a versão original do atual Código Florestal 

(Lei n° 4.771/65), a União tudo podia, ou seja: era facultado à legislação federal esgotar o 

assunto florestal; se não o fizesse, o espaço estava aberto aos demais entes federativos. Em 

1967/69, apenas o que tivesse disciplinado no Código Florestal ou em lei federal esparsa poderia 

ser tido como legislação florestal. 

Em 1988 voltou a ser ressalvada a competência suplementar dos estados e do Distrito 

Federal, como em 1946; todavia, ao restringir-se à União a competência de tão-somente 

estabelecer “normas gerais” sobre florestas, mudou-se bastante a perspectiva do ordenamento. 

Sistemática esta que, auxiliada com o engrandecimento do poder do Município pela Constituição 

Cidadã, tornado ente da Federação, juntamente com a valorização da política urbana, cambia o 

enfoque interpretativo na matéria.  

Pode explanar-se a matéria de forma bastante sucinta, concluindo que, acerca da 

competência para produzir leis florestais, de concorrente clássica, na Carta de 1946, a 

competência passou para exclusiva, na Constituição de 67/69, voltando a se constituir como 

concorrente, mas limitada, na Constituição de 1988. 

Paralelamente, o urbanismo, apesar de sempre vocacionado às atribuições municipais, 

pela pouca expressão desses entes nas Constituições anteriores a 1988, não tinha o poder de 
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definir a conotação particular da flora citadina, salvo se expressada em nível nacional. Apenas 

com a Carta Política hoje vigente pode-se tratar de florestas urbanas, com particularidade e 

desprendimento das demais, fora das cidades. 

 

5.3.4 As regras federais de distanciamento para matas ciliares urbanas perante a 
evolução das Constituições pátrias 
 

A Lei nº 4.771/65 substitui o Decreto nº 23.793, de 23/1/1934, tornando-se o principal 

diploma legal sobre florestas. Editada em 15/9/1965, assim dispôs sobre a flora de preservação 

permanente: 

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 outro qualquer curso d'água, em faixa marginal cuja largura 
mínima será: 

1 - de 5 (cinco) metros para os rios de menos de 10 (dez) metros de largura: 

2 - igual à metade da largura dos cursos que meçam de 10 (dez) a 200 (duzentos) metros 
de distância entre as margens; 

3 - de 100 (cem) metros para todos os cursos cuja largura seja superior a 200 (duzentos) 
metros. [...] 

 

No regime constitucional então existente, a competência para legislar sobre florestas era 

da União, a qual poderia esgotá-la. Não o fazendo, os estados-membros podiam complementar a 

legislação federal, ou supri-la em caso de ausência de normativo editado pela União. O poder 

municipal, no tocante ao urbanismo, era diminuto e de pouca expressão para tratar da flora 

citadina com autonomia. 

Como a União, pela Constituição de 1946, tinha poderes legislativos bastante abrangentes 

sobre a matéria, era indiscutível, na ocasião da entrada em vigor do Código Florestal, a 

legitimidade federal para dispor sobre qualquer especificidade. Sobre a competência federal 

naquela época, ponderava Miranda que: “a competência concorrente do art. 6º permite que se 
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conceitue a uma das competências como superior à outra, não porque se lhe dê mais, e sim 

porque se lhe deixa, às vezes, o poder de escolher os próprios limites”, acrescentando que:  

O meio que tem a legislação central de obstar à legislação estadual nos casos das letras 
c,) f,) h,) j,) l,) o) e r) é, tão-só, o de legislar, ainda que as suas regras sejam formuladas 
negativamente, uma vez que regras jurídicas preenchem o campo deixado à legislação 
concorrente, de modo que não fica o branco para as legislações estaduais194. 

 

Já na Constituição de 1967/69, a esfera federal é ampliada ao máximo, a competência 

legislativa para florestas, como foi visto, deixa de ser concorrente e passa a ser exclusiva da 

União Federal. Os estados perdem a prerrogativa de editar normas legais acerca da matéria e os 

municípios continuam submissos. 

É de observar-se, inclusive, quanto à competência regional, que, se anteriormente ao 

advento da Constituição de 1967/69 algum Estado editou leis relativas a florestas, tais normas 

perderam sua eficácia na data de 15/3/1967, quando entrou em vigor a Constituição Federal, não 

as recepcionando. Essas eventuais leis estaduais, não recepcionadas, mesmo com a chegada da 

Constituição de 1988, não tiveram sua validade restaurada. A razão é que a repristinação é, em 

regra, vedada pelo ordenamento jurídico vigente, já que, salvo disposição em contrário, uma lei 

revogada não se restaura por ter a lei revogadora perdido sua vigência (art. 2º, § 3º, da LICC). 

A Lei nº 7.511, de 7/7/1986, modifica o art. 2º, “a”, da Lei nº 4.771/65, alterando e 

ampliando as distâncias de preservação permanente. Nesse tempo, indiscutível a possibilidade de 

a União estabelecer livremente tais limites. Foi esse o regime encontrado pela Constituição de 

1988. 

Na redação original e primeiras alterações, o Código Florestal não restringia sua aplicação 

às áreas rurais, porém também não se referia expressamente a ambientes urbanos. Omitiu-se o 

legislador quanto a essa diferenciação.  

                                                 
194 MIRANDA, Pontes de. Comentários à Constituição de 1946. v. 2. 3. ed. Rio de Janeiro: Borsoi, 1960. p. 5, 9. 
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A compatibilidade constitucional do art. 2o do Código Florestal com a zona rural demanda 

exame diferenciado. O ambiente rural é pouco interferido pelos municípios, recebendo maior 

ingerência da União Federal. Presente esta na disposição sobre a política agrícola, pela Lei no 

8.171/1991, dos direitos e obrigações relativos aos imóveis rurais e promoção da política 

agrícola, na Lei no 4.504/1964 - Estatuto da Terra; além de o próprio parcelamento do solo rural 

estar regido pela disciplina federal do Decreto-lei no 25/1937. Enfim, as regiões campestres 

fogem do objeto da presente perspectiva, exclusivamente citadina. 

No caso de áreas metropolitanas, a Lei nº 6.535/78 inseriu no art. 2o do Código Florestal a 

seguinte alínea: “i) nas áreas metropolitanas definidas em lei”. Desse modo, nas metrópoles 

caberia à lei específica definir florestas e demais formas de vegetação natural como de 

preservação permanente, aí incluídas as matas ribeirinhas. Mesmo dotada, na época, de 

competência exclusiva para legislar sobre florestas, não se tem conhecimento de nenhuma lei 

federal sobre o assunto. Como as metrópoles195 envolvem direito urbanístico, sobre o regime 

particular de suas matas ciliares, não se mostra indefensável, de pronto, a legitimidade de 

legislação estadual ou municipal a respeito. 

A alteração introduzida pela Lei nº 6.535/78, segundo lição de Franco, justificou-se 

historicamente com o surgimento de problemas ambientais, citando o exemplo da grave situação 

de poluição de rios e mananciais da Grande São Paulo, possibilitando-se, aparentemente, a 

proteção desses recursos hídricos196. E, para as áreas urbanas, não metropolitanas, restava a 

indagação de estarem ou não compreendidas nas determinações do art. 2o do Código Florestal. 

Até o advento da Lei nº 7.803/89, a seguir comentada, não se incluía ou excluía, por termos 

legais expressos, o perímetro urbano.  

                                                 
195 As particularidades das metrópoles quanto ao tema serão analisadas mais adiante, no item 5.3.7. 
196 FRANCO, José Gustavo de Oliveira. Direito Ambiental Matas Ciliares: conteúdo jurídico e biodiversidade. 
Curitiba: Juruá, 2005. p. 67. 
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Mesmo não restringindo sua aplicação às zonas rurais, parece que o Código Florestal teve 

o espírito inicial de abranger apenas essas regiões. A Procuradoria do Estado do Rio Grande do 

Norte, em parecer da lavra de Eduardo de Carvalho Lages, expôs que o âmbito de aplicação do 

Código Florestal concentra-se em áreas rurais, considerando, para tanto, a referência expressa do 

diploma legal, em diversos artigos, a propriedades rurais, bem como a atividades que lhes são 

intrínsecas197. Com efeito, não havendo qualquer menção ao perímetro urbano até a modificação 

normativa empreendida em 1989, o enfoque ruralista se apresenta em muitos dos dispositivos da 

Lei no 4.771/65. Em vários artigos198, quando não se alude textualmente a propriedades rurais, a 

indicação se mostra implícita através das atividades a elas relativas, tais como: as práticas 

agropastoris e a extração de matérias-primas. Se a intenção legal fosse, desde o princípio, atingir 

a flora citadina, não necessitaria inserir-se, pela Lei nº 7.803/1989, adiante estudada, um 

parágrafo único no art. 2o do Código, para atendimento pelos imóveis urbanos da dicção do caput 

e alíneas. Portanto, não se extrai da intenção legislativa federal, anterior à Constituição de 1988, a 

pretensão de absorver, em seu âmbito, as regiões urbanas. Opção esta do legislador ordinário da 

União.  

Na Carta de 1988, houve alteração substancial na repartição de competência legislativa 

florestal, voltando à concorrência de atribuições, mas de maneira diferençada do regime da Lei 

Maior de 1946. Como visto, a partir da Carta Política atual, a repartição passou a ser não 

cumulativa ou limitada, já que a União deve restringir-se à edição de normas gerais (art. 24, CF). 

Acerca do urbanismo, por sua vez, afirmou-se constitucionalmente não apenas sua importância 

para o bem-estar das pessoas, como também o papel desenvolvido pelas municipalidades na 

seara, fortalecidas agora com a posição de entes federativos. Observe-se o teor do art. 2º, alínea 

                                                 
197 In: Revista de Direito Ambiental, São Paulo: RT, n. 2, abr./jun. 1996, p. 281. 
198 Artigos 4o, 8o, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 27, 37 e 39. 
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“a”, do Código Florestal, no tempo da entrada em vigor da Carta de 1988, com redação pela Lei 

nº 7.511/86: 

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 outro qualquer curso d'água, em faixa marginal cuja largura 
mínima será: 

1. de 30 (trinta) metros para os rios de menos de 10 (dez) metros de largura; 

2. de 50 (cinqüenta) metros para os cursos d’água que tenham de 10 (dez) a 50 
(cinqüenta) metros de largura;  

3. de 100 (cem) metros para os cursos d’água que meçam entre 50 (cinqüenta) e 100 
(cem) metros de largura;  

4. de 150 (cento e cinqüenta) metros para os cursos d’água que possuam entre 100 (cem) 
e 200 (duzentos) metros de largura; igual à distância entre as margens para os cursos 
d’água com largura superior a 200 (duzentos) metros; [...] 

 

Conforme visto acima, tais determinações não se destinavam ao perímetro urbano, sendo 

nele apenas sugestivas.  

Ocorre que, após o advento do atual Texto Magno, sofreu o Código Florestal, ainda, 

alteração pela Lei nº 7.803/89, passando a ter a seguinte redação: 

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 (cinqüenta) metros para os cursos d'água que tenham de 10 (dez) a 50 
(cinqüenta) metros de largura;  

3 - de 100 (cem) metros para os cursos d'água que tenham de 50 (cinqüenta) a 200 
(duzentos) metros de largura; 

4 - de 200 (duzentos) metros para os cursos d'água que tenham de 200 (duzentos) a 600 
(seiscentos) metros de largura;  

5 - de 500 (quinhentos) metros para os cursos d'água que tenham largura superior a 600 
(seiscentos) metros; [...]  

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 leis de uso do solo, respeitados os princípios e limites a 
que se refere este artigo. 
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Essas modificações, na alínea a, ampliaram as distâncias previstas no texto da Lei nº 

4.771/65, com redação pela Lei nº 7.511/86, e, com a inserção do parágrafo único, determinaram 

a submissão das áreas urbanas, no mínimo, às mesmas regras da rural, revogada expressamente a 

alínea “i”, acrescida pela Lei nº 6.535, de 1978. Assim, o exame deixou de ser considerado como 

de receptividade ou não pelo novo regime constitucional, mas quanto à constitucionalidade, tendo 

em vista a data posterior a 1988.  

Dessa maneira, pode-se afirmar que embora tivesse o legislador federal competência 

ampla, nas Constituições de 1946 e 1967/69, para dispor sobre florestas, a legislação da União 

não pretendeu incidir sobre as florestas urbanas. As modificações ulteriores, inseridas no Código 

Florestal pela Lei nº 7.803/89, para abarcar o perímetro urbano, sujeitam-se a exame de 

constitucionalidade. E, sendo possível a caracterização de inconstitucionalidade do parágrafo 

único, então introduzido no art. 2°, suas razões podem ser bifurcadas, didaticamente, pelo 

desrespeito dos limites na enunciação das normas gerais pela União e, em casos especiais, pela 

invasão da competência municipal para normatizar seu ambiente urbano. 

 

5.3.5 Extrapolação dos limites da norma geral 
 

Não poderia a União Federal, limitada que está à enunciação de normas gerais pelo art. 

24, IX, da CF, estabelecer distâncias numéricas detalhadas. Como pormenorizou a lei metragens 

de afastamento, esgotando o assunto legislado, os estados, ao se entender pela constitucionalidade 

desse texto legal, ficariam com sua competência suplementar comprometida, impossibilitados de 

fixar regras intermediárias.  

Assim, preferível seria a fixação de um critério equacional de abrangência a ser detalhado 

suplementarmente pelos estados na medida de suas particularidades. Tendo em vista a 
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disparidade geográfica e cultural no território brasileiro, seria importante a abertura para moldar 

as áreas de preservação permanente pelos estados na medida de sua situação regional.  

O estabelecimento de iguais metragens para qualquer localidade desrespeita as 

peculiaridades de cada uma, tanto as naturais, quanto as artificiais ou culturais. A previsão desses 

detalhes em lei federal impede o respeito às especificidades inerentes aos diversos ecossistemas, 

biomas, situações geomorfológicas e geográficas do sistema hidrográfico fluvial e lacustre 

existentes no território brasileiro, de dimensões continentais, variando de rios de extensas 

planícies alagáveis a planaltos e até regiões montanhosas, ou ainda de regiões de clima mais seco, 

ocupadas por caatinga ou cerrado, com as formações vegetais bem delineadas na paisagem, até 

áreas mais úmidas como as ocupadas pela Floresta Amazônica onde é, normalmente, mais difícil 

visualmente distinguir os limites das matas ciliares199. 

Nem toda vegetação ribeirinha se assemelha a outra, em qualquer região, assim como seus 

limites com o interflúvio (não ciliar) são variáveis, dependentes, inclusive, do clima. Quanto a 

este último aspecto, observe-se que, embora a zona ribeirinha esteja intimamente ligada ao curso 

d’água, seus limites não são facilmente demarcados. Em tese tais limites laterais se estenderiam 

até o alcance da planície de inundação; porém os processos físicos que moldam continuamente os 

leitos dos cursos d’água, que vão desde intervalos de recorrência curtos das cheias anuais, até 

fenômenos mais intensos das cheias decenais e seculares, impõem, também, a consideração de 

um padrão temporal de variação da zona ripária200. 

A diversidade, no vasto território pátrio, de incidência pluviométrica, condições do solo, 

fauna ou mesmo flora, ou seja, fatores físicos de mutabilidade, que indicam ser necessária a 
                                                 
199 FRANCO, José Gustavo de Oliveira. Direito Ambiental Matas Ciliares: conteúdo jurídico e biodiversidade. 
Curitiba: Juruá, 2005. p. 56-7. 
200 LIMA, Walter de Paula; ZAKIA, Maria José. Hidrologia de matas ciliares. In: RODRIGUES, Ricardo Ribeiro; 
LEITÃO FILHO, Hermógenes de Freitas (Ed.). In: RODRIGUES, Ricardo Ribeiro; LEITÃO FILHO, Hermógenes 
de Freitas (Ed.). Matas Ciliares: conservação e recuperação. 2. ed. São Paulo: Universidade de São Paulo, 2004. p. 
34. 
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consideração de aspectos singulares de cada área em si. Elogiando a opção da legislação anterior 

à Lei no 4.771/65, consubstanciada no Decreto nº 23.793/34, de não estabelecer metragens 

específicas para as florestas marginais de rios, Pereira pondera que: 

Em se tratando de vias fluviais, a lei não estabeleceu uma metragem certa, tendo em 
conta as diversidades do meio físico, em cada caso. Algumas vezes poderiam bastar 
vinte metros e em outras cem metros serão insuficientes. A observação e a experiência 
locais permitirão com facilidade concluir sobre a largura indispensável à retenção das 
barrancas, bem como do húmus que desce para o leito do rio, com as chuvas, 
degradando as terras marginais201. 

 

Sendo assim, torna-se evidente que é pouco aconselhável critério do art. 2o do Código 

Florestal, baseado na largura das correntes de água, de distanciamento preservacionista, para 

qualquer local do País. Ademais, ainda quanto ao aspecto físico, há maior concentração de águas 

correntes em alguns municípios brasileiros que em outros, podendo-se exemplificar com o 

Recife, entrecortado por 5 rios e 105 canais, ou com Penedo, margeado pelo Rio São Francisco. 

De outra ponta, está o nível de desenvolvimento social e urbano distinto para cada área, 

ou seja, quanto mais elevado seu grau maior o surgimento de outros interesses coletivos, 

igualmente relevantes e exigentes de consideração. Exemplifica-se. Existem cidades densamente 

povoadas e urbanizadas, como no Estado de São Paulo, cuja proteção de matas ribeirinhas é bem 

mais difícil que em outras fracamente urbanizadas ou menos desenvolvidas. O território brasileiro 

é o quinto maior do mundo e, além da variabilidade das condições físico-geográficas e climáticas, 

apresenta características demográficas e economicamente diferentes. 

Se a legislação federal estivesse posta em termos mais abstratos, como exigido pela 

Constituição Federal, a legítima abertura aos demais entes políticos, para a adequação espacial, 

ensejaria uma preservação mais individualizada. A legislação conservatória das vegetações 

marginais também precisa considerar os sítios específicos de cada lugar, o que deveria ter sido 

                                                 
201 PEREIRA, Osny Duarte. Direito Florestal Brasileiro. Rio de Janeiro: Borsoi, 1950. p. 191. 
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assegurado por um maior nível de abstração das normas expedidas pela União, deixando espaços 

para a complementação pelos demais entes da Federação. 

Considerando incompleto o critério de largura do curso d’água escolhido pelo legislador 

federal, Silveira sugere aspectos outros, eminentemente técnicos, para a fixação da metragem de 

limite, como índices pluviométricos, morfologia da região, que diriam respeito ao interesse 

regional e local, na medida em que cada região tem suas particularidades, concluindo que o art. 

2º, “a”, do Código Florestal, afronta a autonomia dos estados-membros e municípios. Todavia, 

entende a autora que o Brasil ainda não atingiu um estágio de desenvolvimento tecnológico ou de 

conscientização suficiente para o exercício de competência legislativa pelos estados e municípios, 

não estando estes aptos para a definição de metragens com base em estudos técnicos202. 

Não se pode coadunar com esse parecer, tanto por menosprezar a capacidade legislativa 

dos demais entes políticos, quanto por permitir uma generalização de ordem desenvolvimentista 

de certo modo precipitada. Há, sim, estados e municípios brasileiros não apenas cientes de suas 

particularidades, mas bastante preparados tecnicamente para disciplinar suas reservas de proteção 

à vegetação ribeirinha. A autonomia federativa deve ser respeitada, e submetê-la à invasão da lei 

federal não parece ser o melhor caminho para subsidiar o exercício técnico e satisfatório da 

competência legislativa dos estados e municípios. 

Assim, a determinação do parágrafo único do art. 2º do Código Florestal, por estender as 

metragens de afastamento detalhadas às áreas urbanas, não se caracteriza como princípio, diretriz, 

exorbitando do limite constitucional de apenas estabelecer normas gerais, o que pode prejudicar o 

exercício da competência estadual. 

De acordo com a Constituição Federal, é estadual a atribuição para legislar 

suplementarmente sobre direito urbanístico e florestal e proteção do meio ambiente (art. 24, I e 
                                                 
202 SILVEIRA, Patrícia Azevedo da. Competência Ambiental. Curitiba: Juruá, 2005. p. 167-8. 
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VI). Na pesquisa jurisprudencial, embora se encontrem algumas decisões admitindo a legislação 

dos estados acerca do meio ambiente e florestas, os julgados, contudo, exigem compatibilidade 

desta com o Código Florestal203. Sem embargo dessa resistência dos tribunais, deve-se entender 

pela legitimidade de os estados-membros disciplinarem as metragens relativas à preservação de 

matas ribeirinhas de seus espaços, contrariando a lei federal quando esta extrapolar sua limitação 

de apenas enunciar normas gerais.  

A região de cada Estado-membro possui características mais ou menos uniformes em 

aspectos naturais e culturais, até por constituir-se em fragmentos do vasto território brasileiro. 

Tem, portanto, o ente estadual melhores condições de estabelecer a preservação do que vale e 

pode ser preservado.  

Nesse contexto, parece possível uma planificação estadual de áreas setoriais, que envolva 

mais de um município, para a preservação das matas ciliares, com o estabelecimento de normas 

de afastamento mais rigorosas. Essa perspectiva valorizaria, inclusive, a continuidade da 

vegetação. Silva considera inerente à competência legislativa urbanística dos estados o 

estabelecimento, inclusive por planos, de diretrizes gerais para a ordenação do seu território, 

podendo delimitar áreas supramunicipais para a imposição de determinadas limitações e 

proteções, como a tutela do meio ambiente natural e, particularmente, florestal204. Sob outra 

perspectiva, em estados com forte urbanização, atentando-se às regiões marginais já ocupadas e 

                                                 
203 BRASIL. Tribunal Regional Federal da 4a Região. Remessa Ex Officio 8904198534/RS, Relator: Osvaldo 
Tavares, 28 de novembro de 1991, Diário da Justiça, Brasília, DF, abr. 1992. Disponível em: < 
http://www.trf4.gov.br/trf4/jurisjud/resultado_pesquisa.php>. Acesso em: 30 out. 2006; BRASIL. Superior Tribunal 
de Justiça. RESP - Recurso Especial – 246531/MG. Relator: Garcia Vieira. 13 de março de 2001, Diário da Justiça, 
Brasília, DF, jun. 2001. Disponível em: < http://www.stj.gov.br/SCON/ jurisprudencia/doc.jsp? 
livre=246531&&b=ACOR&p=true&t=&l=10&i=2>. Acesso em: 30 out. 2006; MINAS GERAIS. Tribunal de 
Justiça, Ap 1.0024.03.963576-8/001, Relator: Des. Dorival Guimarães Pereira, 27 de maio de 2004, Revista de 
Direito Ambiental, v. 39, São Paulo: RT, p. 231, jul./set. 2005. 
204 SILVA, José Afonso da. Direito Urbanístico Brasileiro. 4. ed. São Paulo: Malheiros, 2006. p. 107. 
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intensamente modificadas, deve ser considerada a possibilidade na exposição de regras mais 

abrandadas de proteção vegetativa. 

Oportuno que se saliente, todavia, a necessidade de controle constitucional ambiental 

dessa atividade legislativa do Estado-membro. Não compreendendo a fixação de metragens pelo 

Código Florestal como norma geral, Antunes, no caso de lei estadual com distâncias inferiores, 

entende que esse diploma normativo particular do Estado deve atender a suas realidades 

econômicas, ambientais e sociais205. Acredita-se, ainda, que a legislação estadual deve ter algum 

critério de compensação, ou seja: a par de estabelecer regiões com metragens menores para a 

proteção de mata ciliar, institua outros espaços de proteção ecológica, com preferência à flora 

ribeirinha. Essa é a idéia que mais condiz com a determinação de preservação ambiental 

estabelecida no art. 225 da Carta Constitucional, sem desrespeito ao sistema de repartição de 

competências legislativas.    

Enfim, a aplicação das metragens do art. 2º, “a”, em ambientes citadinos, extrapola os 

limites federais no estabelecimento de normas gerais, implicando a inconstitucionalidade do 

parágrafo único no conflito com regras próprias de distanciamento estabelecidas pelos estados-

membros para a preservação de matas ciliares urbanas, as quais, em contrapartida, não podem 

descurar de sua incumbência ambiental. 

 

5.3.6 A influência da legislação urbanística local 

5.3.6.1 O debate legislativo federal sobre as áreas urbanas consolidadas  
 

Em hipóteses de áreas urbanas consolidadas nas proximidades de águas correntes, a 

aplicação do Código Florestal resta dificultada, ou mesmo inviabilizada. As razões para tanto não 

                                                 
205 ANTUNES, Paulo de Bessa. Federalismo e Competências Ambientais no Brasil. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 
2007. p. 317. 
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são poucas. Inicialmente, vê-se que a ingerência da legislação florestal sobre regras de 

afastamento apenas passou a incidir expressamente sobre regiões urbanas em 1989, com a 

entrada em vigor da Lei nº 7.803/89. Antes disso, ao contrário, pelo Código Florestal, em áreas 

metropolitanas, consoante a alínea i, inserta pela Lei nº 6.535/78 no art. 2º, caberia à lei 

específica definir florestas e demais formas de vegetação natural como de preservação 

permanente. Até 1989, muitos centros urbanos estavam já instalados em áreas ribeirinhas.  

Como agravante dessa realidade, denota-se que, desde os tempos antigos, pela facilidade 

de acesso a águas doces, há uma preferência pela formação de urbes ao redor de mananciais, 

resultando na presença de grandes cidades formadas na proximidade de rios e lagos. Muitas 

cidades nasceram e cresceram às margens de rios, que funcionavam como canais de comunicação 

e davam suporte a serviços essenciais, como o abastecimento de água potável e a eliminação de 

efluentes sanitários e industriais206. 

Diante dessa problemática, passou-se a falar em “áreas urbanas consolidadas”. Expressão 

que procura identificar essas áreas profundamente adensadas e urbanizadas. A Resolução 

303/2002 do CONAMA assim define o espaço: 

XIII - área urbana consolidada: aquela que atende aos seguintes critérios: 

a) definição legal pelo poder público; 

b) existência de, no mínimo, quatro dos seguintes equipamentos de infra-estrutura 
urbana: 

1. malha viária com canalização de águas pluviais, 

2. rede de abastecimento de água; 

3. rede de esgoto 

4. distribuição de energia elétrica e iluminação pública; 

5. recolhimento de resíduos sólidos urbanos; 

6. tratamento de resíduos sólidos urbanos; e 

c) densidade demográfica superior a cinco mil habitantes por km2. 
                                                 
206 ARAÚJO, Suely Mara Vaz Guimarães de. As áreas de preservação permanente e a questão URBANA. Instituto 
de Desenvolvimento Ambiental. Disponível em: <http://www.ida.org.br/artigos/app/pdf>. Acesso em: 31 ago. 
2006, p. 3. 

http://www.ida.org.br/artigos/app/pdf
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Para resolver a questão da preservação de vegetação permanente em áreas urbanas, vem 

tramitando no Congresso Nacional uma série de projetos de lei207. Comentário particular se faz 

ao PL nº 3.057/2000208, que diz: 

Art. 151. O art. 2º da Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, passa a vigorar com a 
seguinte redação, acrescentando-se dois novos parágrafos e transformando-se o atual 
parágrafo único em § 1º: 

Art. 2º................................................................................. 

§ 1º ........................ 

§ 2º Em área urbana consolidada, as faixas mínimas de APP a serem observadas ao 
longo dos corpos d’água devem ser fixadas por legislação municipal, respeitado o 
mínimo de 15 (quinze) metros nos cursos d’água de até 2 (dois) metros de largura e, nos 
demais casos, as faixas de proteção previstas no caput, conforme os limites e disciplina 
estabelecidos pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente. 

§ 3º Entende-se por área urbana consolidada a zona urbana, definida pelo plano diretor 
ou pela lei municipal que estabelecer o zoneamento urbano, que possua densidade 
demográfica superior a 50 (cinqüenta) habitantes por hectare e malha viária 
implantada.(NR) 

 

A questão não deve ser resolvida em termos tão simplistas. Impende verificar que nem 

todas as situações retratadas no § 3º acima transcrito necessitam de respeito apenas aos 15 

metros, já previstos, inclusive, no art. 4º, III, da Lei de Parcelamento do Solo Urbano (Lei nº 

6.766/79). Além disso, tal abertura legal seria despicienda, e até inócua, ao entender-se que a 

competência legislativa, no caso de áreas urbanas consolidadas, seria prioritariamente municipal.  

 

5.3.6.2 Os casos especiais de exceção: a justificativa jurídica e física e a compensação  
 
O conceito de “áreas urbanas consolidadas”, emprestado da Resolução no 303/2002 do 

CONAMA, afigura-se percuciente para retratar algumas situações de impossibilidade de 

                                                 
207 Nesse sentido, cita-se o PL nº 775/79 (remete o estabelecimento, no caso de cursos d’água com menos de 2m de 
largura, de condições para supressão e uso da vegetação de preservação permanente para a lei municipal - rejeitado); 
o PL nº 1.876/99 (faz remissão a limites do art. 2º estabelecidos no plano diretor e legislação urbanística municipal, 
desde que respeite limites do CONAMA e estaduais específicos para a área urbana); e PL nº 1.972/99 (exclui as 
áreas urbanas do respeito às metragens da alínea a, passando a competência ao CONAMA, nas águas federais, e aos 
Estados, se estaduais - arquivado). 
208 Câmara dos Deputados (autor do projeto: bispo Vanderval, PL-SP). 
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cumprimento literal da definição de áreas de preservação permanente, do art. 2o, “a”, do Código 

Florestal, em centros urbanos. Geralmente tais dificuldades, quanto à obediência de metragens 

para a preservação de vegetação ribeirinha, surgem em municípios já bastante urbanizados, com 

presença de rios ou canais.  

E, como são casos particulares, de algumas cidades, devem ser solucionados pelo governo 

mais próximo da situação, ou seja, pelos municípios. Ao que parece, estariam estes autorizados, 

com atenção às suas próprias especificidades, a estabelecer normas particulares de afastamento 

em respeito a matas ciliares. 

Sensível a essa problemática, apesar de não tratar especificamente das áreas de 

urbanização consolidada, há quem afirme, acerca do parágrafo único do art. 2o referido, que este, 

sob pena de inconstitucionalidade, por afronta ao art. 182, CF, aplica-se apenas no que não 

houver regulamentação específica no plano diretor, em razão do princípio da especialidade, e, 

principalmente, do disposto no § 2o do art. 2o da Lei de Introdução ao Código Civil209. 

A conexão constitucional, ressaltada pelo presente trabalho, é feita tanto com o interesse 

local predominante (art. 30, I), quanto com o plano diretor (art. 182), no estabelecimento da 

função social da cidade e da propriedade urbana, e com a lei de uso e ocupação do solo (art. 30, 

VIII). Apenas com emancipação podem tais municipalidades promover da melhor forma a 

adequação do ambiente artificial com o natural florestal, garantindo o bem-estar da população. 

Sem embargo, não se defende aqui uma abertura irrestrita a toda legislação municipal, 

mas apenas naquelas situações em que a concentração do urbanismo nas áreas ribeirinhas a 

justificar. A idéia está longe de representar desfavorecimento do restante das pessoas, fora do 

Município envolvido.  

                                                 
209 MORAES, Luís Carlos Silva de. Código Florestal Comentado: com as alterações da lei de crimes ambientais, 
Lei no 9.605/98. São Paulo: Atlas, 1999. p. 48. 
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Para poder se excepcionar como situação de urbanização consolidada nas áreas marginais, 

além de todas as limitações de obediência ao regime constitucional, federal e regional, o 

Município certamente necessitará de estudo técnico especializado. Apenas poderá o ente local 

abrandar o sistema existente se houver justificativa bastante para tanto. Os limites de tolerância 

ecológica aos municípios, ao estabelecer sua própria delimitação das faixas de preservação 

permanente, somente poderão ser definidos com base em estudo técnico que deverá, 

necessariamente, subsidiar a lei municipal210. Além disso, para equilibrar globalmente o espaço 

citadino e cumprir com o dever estabelecido no art. 225, CF, o ente local deverá destinar outros 

locais para a preservação ecológica, preferencialmente nas áreas ribeirinhas, transferindo, se 

desejar, o ônus financeiro ao particular construtor.    

Qualquer tentativa de aplicação das metragens do art. 2o, “a”, do Código Florestal, em 

áreas de consolidada urbanização, comprovada por estudos técnicos, será inconstitucional quando 

conflitar com a legislação municipal relativa à matéria, a qual permanece com a incumbência de 

proteção ecológica, ainda que em outro local. E a essa norma local também deve respeito a 

legislação estadual. Passa-se, então, ao desenvolvimento dessa idéia, entendida como a mais 

legítima para os casos especiais. 

 

5.3.6.3 A definição municipal de locais para a preservação de vegetação ciliar nas 
zonas urbanas diferenciadas  
 

Pelo que foi exposto no capítulo anterior, indiscutível que o plano diretor é de suma 

importância para o direcionamento dos usos e ocupações da urbe e para sua melhor distribuição 

de espaços. A questão é se isso é razão suficiente para os municípios, através do plano diretor, 

                                                 
210 CABRAL, Lucíola Maria de Aquino. Competência Municipal para delimitar área de preservação permanente. 
Conpedi, 2002. Manaus. Disponível em: < http://www.conpedi.org/manaus/arquivos/Anais/Luciola%20 
Maria%20de%20Alquino%20Cabral.pdf>.Acesso em: 12 dez. 2006, p. 17-8. 

http://www.conpedi.org/manaus/arquivos/Anais/Luciola%20Maria%20de%20Alquino%20Cabral.pdf
http://www.conpedi.org/manaus/arquivos/Anais/Luciola%20Maria%20de%20Alquino%20Cabral.pdf
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estabelecerem regras particulares de afastamento marginal, diferentemente do previsto no art. 2º, 

“a”, do Código Florestal, ou eventualmente disposto na lei estadual. 

Uma realidade pragmática existente hoje nos grandes centros urbanos, cercados de água, é 

o desrespeito considerável a esse distanciamento da Lei federal. Em uma cidade com alta taxa de 

ocupação e densidade de construções elevada, é muito difícil cumprir com as regras de não 

edificação de 30 a 500 metros nos entornos de rios e canais. Em hipóteses tais, na maioria das 

vezes, há já divisão de lotes, com as quadras parcialmente construídas; inexistindo a vegetação 

ribeirinha, o terreno, normalmente, já possui a consistência de cimento. 

O que se propugna é a constatação de um interesse local preponderante, nos casos de 

áreas urbanas consolidadas, de modo a autorizar a previsão de regras particulares pelos entes 

municipais. Não por simples demanda demográfica; esta, nos dias atuais, por si só não se mostra 

como razão suficiente para justificar as ocupações de áreas ribeirinhas. A reorganização de 

espaços pode ser feita em outro local dentro do território municipal, ainda que intensamente 

adensada; é, inclusive, esta uma das funções da planificação local. 

As normas locais particulares surgiriam para os casos de cidades intensamente 

entrecortadas por rios ou canais e fortemente urbanizadas. Tais fatores, físico e cultural, 

conjugados, sendo duvidoso que apenas um deles gere um problema em si, demandam uma 

questão ocupacional considerável a ser resolvida municipalmente. 

O preservacionismo ambiental “utópico” por certo aconselharia a aplicação irrestrita do 

art. 2º, “a”, e parágrafo único, do Código Florestal, ex nunc, ou seja: a partir de 18/7/1989, data 

da entrada em vigor da alteração desse parágrafo legal, ou mesmo retroativa, para a corrente 

defensora da aplicação imediata das normas florestas, implicando correspondente dever de 

reflorestamento. Em hipóteses tais, o que freqüentemente ocorre, na prática, é o completo 

desrespeito ao normativo federal.  
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Primeiro, as metragens disciplinadas no dispositivo aludido, como visto, ultrapassam a 

limitação de normas gerais. Além disso, possivelmente, naquela data, muitos locais já estarão 

ocupados em sua grande parte por edificações, divididos em loteamentos e quadras. Já havendo 

edificação no lugar, se no terreno vizinho ainda não se construiu, sua área já deve estar 

cimentada, e a obediência às metragens do Código Florestal perderá sua utilidade 

preservacionista.  

Poder-se-ia partir para outra solução para o caso: a disciplina estadual. Titulares da 

competência suplementar para legislar sobre florestas, aos estados-membros, como foi registrado, 

é facultado pela Constituição o estabelecimento de regras de afastamento com vistas à 

salvaguarda de matas ciliares. 

A questão se complica quando a urbanização e a intensa presença de corpos d’água 

corrente se restringem a um território municipal. O interesse do Estado naturalmente se reduzirá, 

já que se trata de apenas um sítio de sua área territorial e, por ser a questão eminentemente 

urbana, não parece ser estadual a competência para a disposição. Nessas hipóteses, haverá 

predominância do interesse local (art. 30, I, CF). Além de ter uma noção mais detalhada da 

distribuição de espaços na redondeza dos rios e canais, de melhor diagnosticar, sendo o 

Município competente para licenciar as construções, é a prefeitura quem resolverá pela 

possibilidade ou não de construção em áreas circundantes de correntes de água. 

O plano diretor apresenta forte papel nesse empreendimento (art. 182, CF), visto que a 

função social da cidade e o bem-estar de seus habitantes sofrem interferência direta de regras de 

afastamento ao longo de águas correntes urbanas. Esse instrumento urbanístico de planificação 

muitas vezes recebe complemento por outras leis municipais, como as leis de uso e ocupação do 

solo (art. 30, VIII, CF). A atuação mais concreta é realizada por essa legislação complementar, a 

qual, igualmente, deve promover a adaptação da proteção ambiental ao meio circundante. 
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Em áreas de preservação já descaracterizadas e urbanizadas, haverá outros valores 

ambientais insurgentes, como o tratamento adequado de esgotos, o recolhimento e destino dos 

resíduos sólidos, o desassoreamento dos cursos d’água211. Matérias ambientais estas que 

nitidamente interferem na qualidade das águas correntes e demais recursos naturais do meio 

ciliar. E mais: como já afirmado, a própria legislação municipal deve manter o equilíbrio 

ambiental, mediante compensação ou transferência da preservação para outro local de seu 

território, o que pode ocorrer, por exemplo, com o aumento das metragens em espaço menos 

urbanizado. Desse modo, há cumprimento por esse ente federativo do dever de preservação 

ecológica (art. 225, CF).  

O que causa algum transtorno é a situação de hipossuficiência de alguns municípios 

pátrios ou a prevalência do intento econômico sobre o ambiental, notadamente pela pressão do 

mercado imobiliário. Nesses casos, existirá possível omissão legislativa, suprida pelo que houver 

estabelecido na esfera estadual e pela legislação federal já tratada. Quanto ao ímpeto econômico 

desenfreado, pode este ser objeto de controle de constitucionalidade, já que é também no nível 

constitucional que se protege o meio ambiente. 

Os casos de inaplicação da metragem estabelecida na Lei no 4.771/65, ou na legislação 

regional, por disposição expressa da legislação municipal para áreas urbanas, precisa ter 

justificativa técnica fundada na realidade física e socioeconômica. Ou se trata de área urbana 

consolidada, com taxa de ocupação e densidade de construções notáveis, ou inexiste causa 

suficiente para a particularização. A predominância do interesse local terá que ser factualmente 

                                                 
211 PORTO ALEGRE. Procuradoria Geral do Município. Parecer no 1.095 de 04 de fevereiro de 2004. Vanêsca 
Buzelato Prestes. Código Florestal. Área de Preservação Permanente no Meio Urbano. Aplicação da Resolução 
Conama no 303/02 em processos de Regularização Fundiária. Prefeitura de Porto Alegre. Disponível em: < 
http://www2.portoalegre.rs.gov.br/pgm/default.php?reg=88&p_secao=33>. Acesso em: 10 out. 2006, p. 9-10. 
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demonstrável, e deve ser procedido um remanejamento de proteção ambiental pelo Município, 

não havendo, por isso, espaço para desconfiar-se da atuação municipal.  

 
5.3.6.4 A aplicação do princípio da subsidiariedade 
 

Poder-se-ia fundamentar a preponderância municipal para legislar sobre as distâncias de 

edificação em áreas marginais, ainda, com o auxílio do princípio da subsidiariedade. O 

surgimento do instituto é freqüentemente associado com a doutrina social da Igreja Católica, 

especialmente a sua solene afirmação, em 1931, pelo Papa Pio XI, na encíclica Quadragesimo 

Anno, na qual foi pregada a defesa de formas gerais de descentralização e subsidiariedade da ação 

estatal212.  

Abstraindo-se da origem canônica, a lógica da subsidiariedade, em linhas gerais, pode ser 

reduzida na seguinte fórmula: apenas deve ser desempenhada pelo Estado a competência que não 

puder ser exercida por grupos menores ou pelo próprio homem. Parte-se para a intervenção 

mínima, em respeito à dignidade humana e ao pluralismo da sociedade. 

Canotilho trata da subsidiariedade como um princípio estruturalmente relacional, por 

assentar-se nos esquemas de relação entre entidades diversas, e também como um princípio de 

preferência, pela decisão de preferência que se estabelece a favor do âmbito mais próximo da 

cidade213. A resolução de conflitos de competência, assim, dá-se pela chamada “regra de ouro”, 

com a seguinte conotação: 

Nada será exercido por um poder de nível superior, desde que possa ser cumprido pelo 
inferior. Isso significa dizer que só serão atribuídas ao governo federal e ao estadual 
aquelas tarefas que não possam ser executadas senão a partir de um governo com esse 

                                                 
212 ZIMMERMANN, Augusto. Teoria Geral do Federalismo Democrático. 2 ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 
2005. p. 201-202. 
213 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 6. ed. Coimbra: 
Almedina. 2002. p. 363. 
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nível de amplitude e generalização. Em outras palavras, o município prefere ao Estado e 
à União. O Estado, por sua vez, prefere à União214. 

 

A aplicação do princípio em questão no norteamento de divisão de competências se 

mostra de interesse peculiar em sistemas federativos. Nesse passo, o federalismo pode ser 

considerado como implementação do princípio da subsidiariedade na organização estatal; a 

interação dinâmica do federalismo com o princípio da subsidiariedade leva à correlação entre 

integração e autonomia, de forma a assegurar paz e liberdade aos estados que compõem o 

processo aproximativo geral, preservando-se as potencialidades individuais215. 

Tratando da crise do federalismo, Bonavides mostra-se favorável ao princípio em questão: 

Clamam por uma restituição daquelas competências pertencentes hoje à União, que 
poderiam, sem dano para a administração pública, ser preenchidas pelo poder autônomo 
das unidades federadas. Impetram, por conseguinte, um fortalecimento do princípio da 
subsidiariedade, segundo o qual só passa à esfera de competência do ente maior aquelas 
matérias que não podem ser da mesma forma ou com vantagem exercidas pelos entes 
públicos inferiores.216

 

Seguindo-se esse raciocínio, aos municípios que tiverem condições de desenvolver 

determinada atribuição, a eles deve ser direcionado o seu exercício. Por serem eles os entes 

menores no sistema federativo do Brasil, sua proximidade com o cidadão facilita o 

desenvolvimento da democracia direta e o respeito ao pluralismo social. Ao mesmo tempo, uma 

análise de viabilidade de desempenho da função pela esfera local deve ser sempre eminentemente 

fática, empírica217. As sociedades maiores, no caso pátrio, a União e os estados-membros, 

deveriam auxiliar essa descentralização e exercer diretamente a competência quando os 

municípios não estiverem aptos a realizá-la. 

                                                 
214 BASTOS, Celso Ribeiro; MARTINS, Ives Gandra. Comentários à Constituição do Brasil. v. 1. São Paulo: 
Saraiva, 1988. p. 416. 
215 BARACHO, José Alfredo de Oliveira. O Princípio da Subsidiariedade: conceito e evolução. Belo Horizonte: 
Movimento Editorial Faculdade de Direito da UFMG, 1995. p. 73. 
216 BONAVIDES, Paulo. Política e Constituição: os caminhos da democracia. Rio de Janeiro: Forense, 1985. p. 108. 
217 BARACHO, José Alfredo de Oliveira. O Princípio da Subsidiariedade: conceito e evolução. Op. cit., p. 78-9. 
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Há inegáveis vantagens na aplicação do princípio da subsidiariedade no sistema 

federativo pátrio; o Estado brasileiro, de vasto espaço territorial, utilizando-o, pode valorizar as 

autonomias locais e aproximar o cidadão do poder político.  

O exame fático de capacidade pode dificultar as atividades dos entes estatais, 

principalmente se o diferir para cada caso concreto, podendo gerar conflitos positivos ou 

negativos de competências. Além disso, não é possível ignorar as diferenças consideráveis de 

desenvolvimento entre os municípios brasileiros, o que intrica a isonomia jurídica. A dificuldade, 

contudo, não deve inviabilizar a aplicação do princípio em questão, mormente em situações de 

necessidade, como nas áreas de preservação permanente de locais intensamente urbanizados.  

No caso do estabelecimento de metragens para as vegetações marginais em áreas urbanas 

particulares, o fortalecimento do regime municipal é útil na medida em que as diferenças locais 

desaconselham um tratamento unitário. Ao transferir-se essa competência às comunidades 

menores, nas situações já tratadas, seria respeitada a existência de locais com maior influência 

fluvial, e mais urbanizados, o que coincide, na maioria das vezes, com as cidades mais 

desenvolvidas e, portanto, aptas a tratar da matéria. 

Enfim, o que é importante é ter-se uma proteção ambiental real, com resultados efetivos. 

Os entes locais, pela maior proximidade com as mencionadas áreas diferenciadas em termos 

físicos e urbanísticos, apresentam maiores condições de garantir uma proteção efetiva. 

 

5.3.6.5 A Agenda 21 
 

A Agenda 21 já foi objeto de referência no primeiro capítulo, documento da Rio-92 

assinado pelo Brasil. A nova alusão aqui é quanto à importância que nela se dá à atuação local 

das políticas ambientais. Além do incentivo de elaboração de uma agenda local, denota-se da 
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perspectiva do documento em nível mundial um fortalecimento do governo municipal na 

resolução dos problemas ambientais urbanos. De acordo com o item 28.1 da Agenda, são fatores 

determinantes para a realização dos seus objetivos a participação e cooperação das autoridades 

locais, já que estas constroem, operam e mantêm a infra-estrutura econômica, social e ambiental, 

supervisionam os processos de planejamento, estabelecem as políticas e regulamentações 

ambientais locais e contribuem para a implementação da política ambiental nacional, referindo-

se, ainda, o documento à característica dos entes locais de ser o nível de governo mais próximo 

do povo. 

Entre as premissas para enfrentamento das questões urbanas ambientais da Agenda 21218, 

destacam-se o fortalecimento da democracia e desenvolvimento da cidadania ativa e o foco da 

ação local, compreendendo a descentralização da execução das políticas urbanas e ambientais. A 

proeminência municipal tanto facilita uma democracia participativa e cidadania atuante, pela 

proximidade com o governo, quanto implica a descentralização das políticas urbano-ambientais. 

Os atores locais são quem mais de perto diagnosticam as questões de distorções de crescimento 

urbano e devastação ecológica, e podem, assim, mediante planejamento e programas concretos, 

resolvê-los, respeitando suas particularidades e sem comprometer outras ações sociais de 

interesse coletivo. 

A Agenda 21 adota, como estratégias para a sustentabilidade urbana: 1. aperfeiçoamento 

da regulamentação do uso e da ocupação do solo urbano e promoção do ordenamento territorial, 

contribuindo para a melhoria das condições de vida da população; 2. promoção do 

desenvolvimento institucional e fortalecimento de gestão democrática da cidade; 3. mudança nos 

padrões de produção e consumo da cidade, reduzindo custos e desperdícios; e 4. desenvolvimento 

                                                 
218 DIAS, Edna Cardozo. Agenda 21. Fórum de Direito Urbano e Ambiental, Belo Horizonte, ano 2, nº 8, p. 733, 
mar./abr. 2003. 



 173

e estímulo da aplicação de instrumentos econômicos no gerenciamento dos recursos naturais 

visando à sustentabilidade urbana219. 

Veja-se, com isso, que o exacerbado centralismo na proteção florestal vai de encontro ao 

ambientalismo mundial propugnado na Agenda 21. Por mais um argumento, vê-se que o respeito 

à ação local, nela compreendida, por óbvio, a atividade legiferante, pode proporcionar uma 

proteção concreta e mais eficaz do meio ambiente florestal.  

 

5.3.7 Situação jurídica dos municípios integrantes de regiões metropolitanas 
 

Conceitua Grau as regiões metropolitanas, em sentido amplo, como: 

o conjunto territorial intensamente urbanizado, com marcante densidade demográfica, 
que constitui um pólo de atividade econômica, apresentando uma estrutura própria 
definida por funções privadas e fluxos peculiares, formando, em razão disso, uma 
mesma comunidade sócio-econômica em que as necessidades específicas somente 
podem ser, de modo satisfatório, atendidas através de funções governamentais 
coordenadas e planejadamente exercitadas220. 

 

A Constituição de 1967 e a EC nº 1/69 previam que a União, mediante lei complementar, 

poderia estabelecer regiões metropolitanas, constituídas por municípios que, independentemente 

de sua vinculação administrativa, integrassem a mesma comunidade, socioeconômica visando à 

realização de serviços de interesse comum (art. 167, § 10 e 164, respectivamente). A Lei 

Complementar editada para tanto foi a de nº 14/73, a qual, além de alguns preceitos de ordem 

geral acerca da matéria, criou as regiões metropolitanas de São Paulo, Belo Horizonte, Porto 

Alegre, Recife, Salvador, Curitiba, Belém e Fortaleza. A Região Metropolitana do Rio de Janeiro, 

por sua vez, foi estabelecida pela LC nº 20/74. 

                                                 
219 DIAS, Edna Cardozo. Agenda 21. Fórum de Direito Urbano e Ambiental, Belo Horizonte, ano 2, nº 8, p. 733, 
mar./abr. 2003. 
220 GRAU, Eros Roberto. Direito Urbano: regiões metropolitanas, solo criado, zoneamento e controle ambiental, 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 1983. p. 10. 
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A Constituição de 1988, diferentemente, determinou como sendo dos estados-membros a 

atribuição para o estabelecimento de regiões metropolitanas, também por meio de leis 

complementares (art. 25, § 3º); consoante a Carta atual, seu objetivo consiste na integração da 

organização, do planejamento e da execução de funções públicas de interesse comum. 

A ineficácia da instituição de metrópoles já era reconhecida desde o regime constitucional 

anterior, quando se destinava à execução de serviços comuns. As experiências consumadas na 

implantação de soluções para os problemas dessas regiões resultaram em verdadeiro fracasso, em 

termos de administração intergovernamental na seara local; e, especificamente quanto ao uso do 

solo, quase não havia ação governamental que pudesse ser apontada como de planejamento 

metropolitano221. Entre as diversas críticas relativas à LC nº 14/73, a qual regulamentava o 

referido dispositivo da Constituição de 1967, destaca-se a de não-indicação de uma estrutura 

definida para as entidades metropolitanas. Embora a lei referida contemple a existência de um 

Conselho Deliberativo, mostra-se imprecisa ao omitir-se no seu trato como colegiado sem 

personalidade jurídica ou entidade autárquica, ou se esse conselho era efetivamente o gestor dos 

serviços comuns da região metropolitana222. 

O problema da estruturação permanece com o regime da Carta de 1988, a ser resolvido 

pelos estados-membros ao editar sua lei complementar. Para Silva, esta competência para a 

atividade de planejamento poderia ser conferida a uma assembléia metropolitana223. 

Não obstante, ainda que se entenda estar definida a problemática da estrutura 

administrativa da entidade metropolitana, essa atividade planificadora poderia inserir-se nos 

meandros da competência legislativa para dispor sobre metragens a serem respeitadas por 

                                                 
221GRAU, Eros Roberto. Direito Urbano: regiões metropolitanas, solo criado, zoneamento e controle ambiental, São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 1983. p. 8. 
222 DIAS, Edna Cardozo. Agenda 21. Fórum de Direito Urbano e Ambiental, Belo Horizonte, ano 2, nº 8, p. 733, 
mar./abr. 2003. 
223 SILVA, José Afonso da. Direito Urbanístico Brasileiro. 4. ed. São Paulo: Malheiros, 2006. p. 166. 
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edificações marginais? A resposta deve ser negativa, já que a razão da impossibilidade sequer se 

apresenta como particularidade da matéria. Situa-se mesmo é quanto à ausência de caracterização 

dessas regiões como efetiva pessoa política, com funções legislativas, o que ocorria no regime 

constitucional anterior e continua no vigente. 

As metrópoles brasileiras devem ser consideradas unidades, pelo ponto de vista físico, 

econômico e cultural; mas essa característica não se estende ao aspecto político-administrativo224. 

O ponto de estrangulamento, relativamente à solução dos graves problemas metropolitanos, está 

tanto na impossibilidade constitucional de os estados obrigarem os municípios integrantes a 

adotar os planos políticos e programas que estabelecem para as regiões, quanto no peculiar 

interesse do Município, defluente de sua autonomia municipal, intransponível para a eficácia da 

execução de serviços comuns, de maneira unificada e integrada, desiderato que requer a solução 

dos problemas metropolitanos225. 

Com efeito, no direito positivo pátrio, a região metropolitana não poderá invadir as 

esferas de competências estaduais ou municipais, e, sendo assim, o campo de planificação deverá 

ser exercido pelo Estado, como competência constitucional sua, sem a interferência nas matérias 

de interesse peculiar municipal. Ora, para isso, não seria necessária a instituição de espaços de 

unidade urbana. Não se configurando a região como ente político, o plano metropolitano apenas 

poderá ser propositivo. Ocorre que em muitos casos, de interesse de toda a conurbação, seria 

bastante proveitoso um tratamento legislativo uniforme, um plano de desenvolvimento integrado. 

Desse modo, a não disparidade de leis urbanísticas dos municípios integrantes da região 

depende sobremaneira de cooperação interna, para o que não importaria o caráter impositivo da 

inserção em uma entidade metropolitana. É que a região metropolitana não resulta de cooperação 

                                                 
224 KRELL, Andreas Joachim. O Município no Brasil e na Alemanha: direito e administração pública comparados. 
São Paulo: Oficina Municipal, 2003. p. 160. 
225 MUKAI, Toshio. Direito Urbano-Ambiental Brasileiro. São Paulo: Dialética, 2002. p. 194. 
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dos municípios, mas de instituição compulsória de lei complementar estadual, a qual irá definir as 

funções públicas de interesse comum226. Todavia, no tocante à elaboração conjugada de planos 

urbanísticos, com força de lei, pelas municipalidades envolvidas, a colaboração se torna 

essencial. 

Na hipótese de legislação acerca de vegetação ribeirinha em áreas urbanas que 

ultrapassem o território de um Município componente de uma metrópole, tratar-se-á de 

competência legislativa estadual ou municipal, a depender do caso, a instituição de normas de 

distanciamento, mas jamais “metropolitana”. Muito cuidado se deve ter, ainda, no trato da 

competência estadual para planificação. Há quem defenda a possibilidade de edição de planos 

diretores pelos estados para a unidade geográfica da região metropolitana227. Todavia é a própria 

Constituição Federal quem atribui aos municípios a competência para a instituição desse 

instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão urbana, o qual deve ser, nos 

termos magnos, aprovado pela Câmara Municipal (art. 182, § 1º). De igual modo, dita o Estatuto 

da Cidade que o plano diretor deve ser aprovado por lei do Município, sendo obrigatório para 

municípios integrantes de regiões metropolitanas (arts. 40 e 41, II). 

Ainda que componha uma unidade metropolitana, o Município é o ente político 

competente para a elaboração do plano diretor, o qual, nessas situações de conurbação 

especificamente tratada em lei, deve ser corretamente articulado com o plano de desenvolvimento 

metropolitano integrado228. Certamente haverá casos em que o Estado terá que proceder a uma 

orientação uniforme para toda a área ribeirinha da região metropolitana, até porque, como visto 

acima, é ente dotado de competência para a instituição de regras de urbanismo e florestais.  

                                                 
226 SILVA, José Afonso da. Direito Urbanístico Brasileiro. 4. ed. São Paulo: Malheiros, 2006. p. 164. 
227 PINTO, Victor de Carvalho. Direito Urbanístico: plano diretor e direito de propriedade. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2005. p. 142. 
228 MEDAUAR, Odete; ALMEIDA, Fernando Dias Menezes de (Coord.). Estatuto da Cidade: Lei 10.257, de 
10.07.2001. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004. p. 250. 
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Sem embargo, o certo é que, nos casos em que seja estadual a atribuição de instituir leis 

sobre os afastamentos marginais de cursos de água compreendidos em região metropolitana, não 

o fará mediante plano diretor, sob pena de usurpação de competência municipal. 

Portanto, para além da crítica doutrinária acerca da viabilidade de funcionamento das 

regiões metropolitanas, não estão estas aptas constitucionalmente, na sua atribuição de 

planificação, para dispor mediante lei sobre regras de afastamento ao longo de margens de águas 

correntes. 

 
5.3.8 A “estadualização” ou “municipalização” do Direito federal 
 

Constatada a não configuração do parágrafo único do art. 2o do Código Florestal como 

norma geral, resta solucionar o caso de “vácuo” legislativo, ou seja, hipóteses em que os estados 

deixaram de exercer a competência complementar e os municípios de legislar, em situações de 

particularidade. Miranda resolveu a questão da compatibilidade da legislação anterior com uma 

norma constitucional superveniente, que modifica a divisão de competências, da seguinte forma: 

Se havia legislação federal e estadual e a competência passou a ser, tão-só, do Estado-
membro, ou do Município, a legislação federal persiste, estadualizada, ou 
municipalizada, respectivamente, até que o Estado-membro ou o Município a ab-rogue, 
ou derrogue. Salvo se tem de ser conferida com o texto da Constituição de 1967, com a 
Emenda nº 1, a legislação federal ou estadual existente, ou conferida com princípio da 
Constituição estadual229. 

 

O motivo da preservação é dado com supedâneo no princípio da continuidade da vida 

jurídica. 

A solução mostra-se apropriada: a lei precedente à norma constitucional não é inválida, 

apenas produzida por um ente não mais competente para legislar sobre a matéria, e pode, além 

disso, suprir o vácuo legislativo. Comunga do mesmo entendimento Mendes, para quem “o 

                                                 
229 MIRANDA, Pontes de. Comentários ao Código de Processo Civil. v. 4. Rio de Janeiro: Forense, 1975. p. 66-7. 
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complexo normativo promulgado pela União subsiste estadualizado ou municipalizado, até que 

se proceda à sua derrogação por lei estadual ou municipal”230. 

Observe-se, todavia, que providência diversa se deve tomar com a lei tida como 

inconstitucional. Para essa norma continuar a produzir efeitos, mesmo depois de declarada sua 

invalidade sistêmica, terá de haver manipulação judicial de seus efeitos, nos restritos termos da 

Lei nº 9.868/99. Ocorre que a inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 2o da Lei no 

4.771/65 apenas surge quando há conflitos com o estabelecido pelos estados ou pelos municípios 

nas situações particulares já referidas. Sendo omissos tais entes, a ilação decorrente é que eles 

adotam o normativo posto pela União, o que condiz, igualmente, com a perspectiva de 

preservação do meio ambiente propugnada pela Constituição Federal. A aplicação do art. 2o, “a”, 

às áreas urbanas, pela dicção do parágrafo único aludido, de 1989, na ausência de previsão 

estadual ou municipal, não dependeria, assim, da manipulação de efeitos, no âmbito do controle 

concentrado de constitucionalidade.  

Ressalve-se, por fim, a tendência de muitos estados e municípios em repetir normas 

federais sobre a matéria ou remeter-se a elas; essas leis, incorporadoras da Lei no 4.771/65, são 

válidas, já que superam o entrave do titular do poder legal. Em tais casos, foi opção expressa do 

legislador regional ou local absorver as malsinadas regras particulares, e, sendo assim, devem ser 

respeitadas. 

Portanto, infere-se que o Código Florestal, no que tange à previsão de regras de 

distanciamento a contar de cursos d’água corrente em áreas urbanas (art. 2o, parágrafo único), é 

inconstitucional apenas no que conflitar com a previsão regional ou municipal, quanto a áreas 

urbanas consolidadas. Quando for silente a legislação dos demais entes federativos ou estes 

                                                 
230 MENDES, Gilmar Ferreira. Controle de Constitucionalidade: Aspectos jurídicos e políticos. São Paulo: 
Saraiva, 1990. p. 88. 
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seguirem expressamente a disciplina federal, sobejará indiscutível a aplicabilidade das metragens 

do art. 2o, “a”, do Código Florestal, no perímetro urbano. 
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CAPÍTULO VI – MATAS CILIARES URBANAS NO MUNICÍPIO DO 
RECIFE 
  
6.1 Realidade geográfica e construída 

 
O Município do Recife é um bom exemplo para a análise da tutela jurídica acerca da 

proteção de matas ciliares em centros urbanos. Se, por um aspecto, o Recife é uma cidade situada 

na confluência de várias correntes de água, por outro, apresenta urbanização bastante antiga, 

iniciada e consideravelmente concentrada na área ribeirinha. A cidade possui cadastrados 105 

canais vazando para as cinco bacias de concentração: Bacias do Rio Capibaribe, a mais extensa; 

Rio Tejipió; Rio Beberibe, o qual possui o canal mais longo que é o Vasco da Gama/Peixinhos, 

com oito quilômetros; Rio Jordão e Rio Jiquiá231. Em face dessa condição física, recebeu o 

Recife a alcunha de “Veneza Americana”, sendo constantemente comparado à cidade italiana, 

como faz Joaquim Nabuco: 

Melhor porém que em Veneza, os canais do Recife são rios, a cidade sai da água doce e 
não da maresia das lagunas, o seu horizonte é amplo e descoberto, as sua pontes são 
compridas como terraços suspensos sobre a água, e o oceano vem se quebrar diante dela 
em um lençol de espumas por sobre o extenso recife que a guarda como trincheira, 
genuflexório imenso, onde o eterno aluidor da terra se ajoelhará ainda por séculos diante 
da graça frágil dos coqueiros232. 

 

Relativamente ao início da urbanização do Recife, observe-se que seu núcleo primitivo 

urbano nasceu com o Porto do Recife e era constituído originalmente por conjunto de estreitas 

ilhas e camboas, resultantes de depósito trazidos pelos rios e pelas correntes marítimas e do aterro 

de manguezais; a constituição desta Vila é registrada já em 1537233. 

                                                 
231 PREFEITURA DO RECIFE. Drenagem. Disponível em: http://www.censo2001.recife.pe.gov.br/pr/ 
servicospublicos/emlurb/drenagem.php>. Acesso em: 2 dez. 2006. 
232 Apud SILVA, Leonardo Dantas. O Recife: imagens da cidade sereia. Recife: Comunigraf Editora, 1998. p. 78. 
233 PREFEITURA DO RECIFE. A Cidade do Recife - Aspectos Gerais. Disponível em: 
<http://www.recife.pe.gov.br/pr/secplanejamento/inforec/>. Acesso em: 29 nov. 2006. 

http://www.censo2001.recife.pe.gov.br/pr/servicospublicos/emlurb/drenagem.php
http://www.censo2001.recife.pe.gov.br/pr/servicospublicos/emlurb/drenagem.php
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Como se vê, a ocupação da atual capital pernambucana remonta ao início da colonização, 

próximo ao seu porto, local onde a presença de rios é igualmente marcante. Importante, também, 

para o crescimento da cidade recifense foi a invasão holandesa, no séc. XVII234. 

Hoje, o Recife apresenta-se como cidade bastante urbanizada, cujas edificações 

concentram-se, em grande parte, nas áreas marginais. São 39 pontes existentes para o trânsito 

apenas sobre os rios Capibaribe, Beberibe e Jordão235.  

Diante dessa antiga urbanização, é natural também a transformação de muitas das 

edificações, construídas ao longo das diferentes fases de existência da cidade, em patrimônio 

histórico. Como já visto, os bens culturais são protegidos pelo Decreto-lei nº 25/37; já em 1938, o 

Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) tombou 16 imóveis recifenses. 

Além disso, há a participação do Estado de Pernambuco, com a Lei nº 7.970/79, que legitima a 

atuação de preservação cultural pela Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de 

Pernambuco (FUNDARPE). Em 1983, o Município do Recife legislou sobre a preservação do 

patrimônio histórico, com a Lei 14.511/83 (antiga Lei do Uso e Ocupação do Solo), sucedida pela 

Lei nº 16.176/96 (LUOS), que regulamenta as 33 Zonas Especiais de Preservação do Patrimônio 

Histórico (ZEPH). Vale referir-se, ainda, à Lei nº 16.284/97, de proteção a mais de 150 Imóveis 

Especiais de Preservação (IEP). 

O Recife, nos dias atuais, não possui área rural. Segundo o art. 6º e Anexo 2A da Lei nº 

16.176/96 (Lei de Uso e Ocupação do Solo), o território municipal se divide em 33 Unidades 

Urbanas, o que compreende seus bairros. O plano diretor da cidade consubstancia-se na Lei 

                                                 
234 Sobre isso, comenta Dantas que “no Inventário das armas e petrechos bélicos que os holandeses deixaram em 
Pernambuco e dos prédios edificados ou reparados até 1654, elaborado pelo provedor Cosme da Costa Passos após a 
expulsão dos holandeses, vislumbra-se a paisagem do Recife e a grandeza de seu casario, fortes, pontes, retratando 
para o leitor de nossos dias a importância como núcleo populacional”. SILVA, Leonardo Dantas. O Recife: imagens 
da cidade sereia. Recife: Comunigraf Editora, 1998. p. 41. 
235 PREFEITURA DO RECIFE. SPA Semana de Artes Visuais no Recife. Disponível em: 
<http://www.recife.pe.gov.br/pr/seccultura/fccr/spa_semana.php>. Acesso em: 3 dez. 2006.  

http://www.recife.pe.gov.br/pr/seccultura/fccr/spa_semana.php
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Municipal nº 15.547, de 21/12/1991; esta, por ser bastante antiga, ainda não está adaptada à 

disciplina do Estatuto da Cidade. Todavia, o projeto da sua nova versão já está em tramitação na 

Câmara dos Vereadores.  

A situação de antiga urbanização da cidade do Recife, a qual se caracteriza, ainda, pela 

presença de diversos cursos de água, apresenta-se como um caso bastante propício à análise da 

legislação aplicável para a proteção de matas ciliares urbanas.  

 

6.2 Histórico da legislação recifense sobre as matas ciliares urbanas  
 

Por muito tempo, a legislação do Recife dividia-se, quanto às regiões ribeirinhas, em 

dispositivos de diplomas urbanísticos e ambientais, a espelho da disciplina federal, com as Leis 

no 6.766/79 e no 4.771/65. O art. 98 da Lei de Uso do Solo (no 16.176/96) e o art. 46 da Lei de 

Parcelamento do Solo (no 16.286/97) dispõem, respectivamente, que: 

Art. 98 - São consideradas, ainda, áreas non aedificandi todas as margens de rios e 
canais existentes no Município, compreendidas entre os perímetros molhados em maré 
alta, em ambos os lados de rios e canais, e a linha paralela a estes perímetros distante 
20m (vinte metros) dos mesmos, bem como a faixa de 50m (cinqüenta metros) distante 
dos perímetros molhados nos entornos das margens de lagoas e açudes, conforme vier a 
ser disciplinado pelos órgãos competentes na forma prevista em lei. 

Parágrafo Único - Fica assegurado a construção de obras de infraestrutura no subsolo 
das áreas definidas no caput deste artigo, as quais terão seus projetos previamente 
aprovados pela Comissão de Controle Urbanístico-CCU e pelo Conselho de 
Desenvolvimento Urbano-CDU. 
Art. 46 - São faixas non aedificandi para os fundos desta Lei: [...] 

II - Os terrenos localizados nas margens de rios e canais numa faixa de 20,00m (vinte 
metros) de largura, compreendida entre o perímetro molhado e maré alta e a paralela a 
este.  
 

Assim, possível observar que as normas urbanísticas locais, no que toca às áreas 

marginais, são mais restritivas que a Lei Federal no 6.766/79, a qual apenas prevê 15 metros. 

Ao mesmo tempo, o Código do Meio Ambiente e do Equilíbrio Ecológico da Cidade do 

Recife (Lei no 16.243/96) determina, no art. 75, § 1o, I, como de preservação permanente as 
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florestas e demais formas de vegetação natural conforme estabelecer o Código Florestal e 

alterações, seguindo a disciplina federal. 

Sem embargo dessa situação legal, o Município do Recife, em 26/6/2002, recebeu uma 

recomendação conjunta dos Ministérios Públicos Federal e Estadual, para que se abstivesse de 

conceder licenças e autorizar projetos de edificações e construções imobiliárias de quaisquer 

espécies, fora dos limites determinados no art. 2º, parágrafo único, do Código Florestal. 

Possivelmente essa medida teve por inspiração a Resolução nº 303/2002 do CONAMA, a qual 

afirma expressamente, em consonância com a redação do art. 1º, § 2º, II, da Lei no 4.771/65 (dada 

pela MP no 2.166-67/2001) que a área de preservação permanente é aquela coberta ou não por 

vegetação nativa. 

No intuito de respeitar a aludida recomendação, o Governo editou o Decreto nº 19.936, de 

14/8/2003, o qual suspendia por 180 dias a aprovação de projetos e a autorização ou concessão de 

licença para obras, edificações e construções imobiliárias, de qualquer espécie, fora dos limites 

estabelecidos no art. 2º do Código Florestal.  

Logo depois, em 17/12/2003, foi editada a Lei Municipal nº 16.930, a qual, alterando o 

Código do Meio Ambiente Municipal (no 16.243/96), dispõe sobre as áreas de preservação 

permanente no Recife, conflitando com o diploma federal de florestas em alguns pontos. 

A Lei nº 16.930, ao dispor sobre regras de afastamento ao longo dos cursos d’água onde 

há áreas verdes na cidade, em dissonância com a Lei Federal nº 4.771/65, está sofrendo críticas 

do Ministério Público do Estado quanto à sua compatibilidade com a Constituição Federal de 

1988. 
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6.3 Exame de validade da Lei Municipal no 16.930/2003 
 
6.3.1 A análise de constitucionalidade da lei recifense a partir da nova hermenêutica 

 
6.3.1.1 O óbice da forma e finalidade da Lei Municipal nº 16.930/2003 

 
Buscou-se, no decorrer do trabalho, demonstrar que a legitimidade que tem o Município 

para legislar, de modo independente do Estado e da União, sobre afastamentos ao longo de áreas 

marginais, ocorre pelo instrumento do plano diretor ou por legislação urbanística complementar a 

ele. Em verdade, o meio legislativo mais legítimo é mesmo o plano diretor, tanto pela 

participação popular na sua feitura, quanto pelo maior rigorismo de sua aprovação; segundo a Lei 

Orgânica do Município do Recife (art. 31, § 1o), este plano deve ser aprovado por maioria 

absoluta. 

Sem embargo, também é possível que legislação complementar urbanística prescreva 

regras de afastamento próprias para a preservação da flora ciliar, no caso de áreas urbanas 

consolidadas. Todavia, na cidade do Recife, o veículo escolhido foi uma lei ordinária e relativa 

ao meio ambiente. A questão é que não parece estar autorizado ao ente local legislar 

diferentemente que a União e o Estado sobre proteção ambiental. Não obstante, quando os 

aspectos urbanísticos são prioritários, há o interesse local, e a prevalência será da lei municipal. 

Em defesa da Lei Municipal nº 16.930/2003 tem-se a exorbitância e especificidade do art. 

2o, “a”, do Código Florestal, para as áreas urbanas, sem a adequação com o conceito de normas 

gerais. E, muito embora o veículo escolhido pelo Município tenha sido uma lei ambiental, os 

valores que o impulsionaram a legislar diferentemente e com particularidade foram a situação de 

urbanismo consolidado na maior parte da cidade. Por isso, seria precipitado concluir pela 

inconstitucionalidade da lei local simplesmente por não ser plano diretor ou por tratar do meio 

ambiente. 
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6.3.1.2 O valor agregado pela participação do cidadão na atividade legislativa 
 

Um caminho doutrinário de legitimar constitucionalmente a Lei nº 16.930/2003, editada 

pelo Município do Recife, consiste no emprego das vertentes de hermenêutica jurídica da 

Tópica, especialmente no modelo de abertura constitucional de Häberle. A grande questão, que 

mobiliza essa corrente, é o processo de feitura da lei, sob o aspecto da democracia participativa. 

Em defesa da democracia, entende Bonavides constituir-se esta em direito fundamental 

de quarta geração, e, enquanto tal, necessariamente deve ser direta236. Autores como Milaré 

atribuem como princípio fundamental do Direito do Ambiente o princípio da participação 

comunitária, segundo o qual, para a resolução dos problemas ambientais, “deve ser dada especial 

ênfase à cooperação entre o Estado e a sociedade, através da participação dos diferentes grupos 

sociais na formulação e na execução da política ambiental”237. 

Ver-se-á que a Lei Municipal nº 16.930/2003 foi formada por participação dos grupos 

representativos de cada camada da sociedade, aproximando-se, na medida do possível, do 

exercício de uma democracia direta. É certo que grande parte das águas correntes que circulam 

pela cidade do Recife, vem de outras regiões, o que implica interesses além do Município. 

Todavia, um processo de democracia direta é tanto mais difícil quanto maior o número de atores, 

sendo o nível municipal o mais adequado para exercitá-lo, o que aumenta o grau de legitimidade 

da lei local, em virtude de seu processo de formação. 

 
6.3.1.3 A abertura constitucional para fins de interpretação  

 
Além da superioridade hierárquica na pirâmide representativa do ordenamento jurídico, 

outra característica especial das regras constitucionais, diretamente interferente no exercício da 

                                                 
236 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 16. ed. São Paulo: Malheiros, 2005. p. 571. 
237 MILARÉ, Édis. Direito do Ambiente: doutrina, jurisprudência, glossário. 3. ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2004. p. 140-1. 
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atividade interpretativa, é o seu conteúdo político; têm elas, como funções principais, o 

estabelecimento da organização estrutural do Estado e de seu funcionamento. Em matéria 

constitucional, é difícil estabelecer critérios absolutos de interpretação, ou a aplicação de métodos 

mecânicos e silogísticos, de modo a imobilizar seu manancial político e ideológico, ou sua 

vontade política fundamental, naturalmente dinâmica e renovadora238. 

O teor de indeterminação e vaguidade inerentes às cartas constitucionais prejudica a 

aplicação do modelo subsuntivo. Tendo a função de estabelecer comandos diretivos para o 

regular funcionamento da ordem política e outros interesses entendidos como relevantes, as 

constituições naturalmente estabelecem regras mais abstratas, necessitando sobremaneira de uma 

integração interpretativa na sua aplicação. 

Acresça-se, ainda, o fato de usualmente serem encontrados princípios e normas 

aparentemente contraditórios, tais como, com interesse peculiar no estudo em questão, a 

competência legislativa da União e dos estados em matéria ambiental e a do Município para 

regular o interesse local e solo urbano, entre muitos outros exemplos dispersos especialmente na 

Carta de 1988. A opção por um desses preceitos no caso concreto não se alcança tão-somente 

mediante argumentos lógico-dedutivos. 

Diante dessa perspectiva, a Tópica239 vem sendo inserida em tal dinâmica a partir da 

noção de “constituição aberta”, traduzindo a idéia de que, assim como as sociedades 

contemporâneas, os textos constitucionais estariam se sujeitando a um permanente fluxo, que 

fazem despontar novos valores e aspirações240. 

                                                 
238 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 16. ed. São Paulo: Malheiros, 2005. p. 461. 
239 Atribui-se a Theodor Viehweg a inserção da tópica no Direito, propugnando um pensamento problemático em 
detrimento do sistemático, com ênfase na justiça da jurisprudência e solução dos problemas jurídicos a partir de seus 
dados materiais. VIEHWEG. Theodor. Tópica e Jurisprudência (Traduzido por Tércio Sampaio Ferraz Jr.). 
Brasília: Departamento de Imprensa Nacional, 1979. 
240 SOUZA NETO, Cláudio Pereira de. Jurisdição Constitucional, Democracia e Racionalidade Prática. Rio de 
Janeiro: Renovar, 2002. p. 160. 
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Com efeito, as técnicas clássicas de interpretação revelam-se singularmente precárias 

perante a dimensão jurídica e política de uma Constituição, devendo ceder espaço a concepções 

mais eficazes para atender à realidade constitucional e sua hermenêutica.  

Propugna-se, desse modo, uma postura interpretativa mais aberta. São levados em 

consideração todos os fatos e tópicos que concorram à solução do caso concreto, inexistindo 

hierarquia entre os topoi fornecidos para a obtenção da decisão. Há, em tal empreendimento, uma 

clara abertura hermenêutica para a considerável carga política e valorativa disseminada nas 

constituições. 

Em outro viés contributivo da Tópica para o âmbito constitucional, ao menos em estados 

Democráticos, cuida-se do controle hermenêutico com base na dialeticidade. A abertura para o 

diálogo sujeito à crítica traz transparência e legitimidade às decisões não apenas porque suas 

premissas gozam de respeitabilidade, mas também à medida que suas teses conseguem sobreviver 

ao ataque das críticas e erradicar progressivamente as equivocidades; não existem respostas 

corretas e verdadeiras, mas argumento que se impõem pela sua força de convencimento241. 

E, em defesa do pensamento tópico, eventual crítica a ele atribuída de que a ausência de 

hierarquia entre os topoi impediria a concessão de resposta ao caso concreto não se sustenta 

diante do apoio fornecido pelo consenso; é justamente o fator de concordância que estabelece o 

tópico adequado para a situação. A conclusão se dá pela vontade da maioria. Tratando-se de 

norma constitucional, em estados democráticos, nada parece mais acertado que inserir o diálogo 

como instrumento de sua compreensão.  

A contribuição da Tópica para o constitucionalismo é visível principalmente nos trabalhos 

de Wilhelm Kriele, Konrad Hesse, Friedrich Müller e Peter Häberle. Quanto a este último, que se 

                                                 
241 CAMARGO, Margarida Maria Lacombe. Hermenêutica e Argumentação: uma contribuição ao estudo do 
Direito. Rio de Janeiro: Renovar, 1999. p. 149-150. 
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dedica consideravelmente à questão da hermenêutica consensual, será objeto de análise 

específica.  

Segundo Häberle, a intensidade da análise de constitucionalidade nos tribunais há de 

variar na conformidade da efetiva participação da comunidade. Quanto maior a participação 

pública, menor o controle. Sugere o doutrinador o aperfeiçoamento e a ampliação dos 

instrumentos de informação dos juízes constitucionais e refere-se à possibilidade de participação 

das potências públicas pluralistas, tais como audiências e intervenções, no processo 

constitucional. Como exemplo, no ordenamento jurídico pátrio, cita-se a previsão do amicus 

curiae na Lei Federal nº 9.868/99, a qual permite a requisição pelo relator, em ação direta de 

inconstitucionalidade, de informações adicionais, designando peritos ou fixando audiências 

públicas para maior esclarecimento dos julgadores. 

Pode-se bem identificar no pensamento häberliano o enfoque prioritário no problema, 

passando a norma a existir apenas depois de interpretada e integrada à realidade pública. Além 

disso, a escolha do tópico aplicável depende, tanto em Viehweg quanto em Häberle, do consenso, 

a aprovação pelo debate que dignifica a solução para uma questão.  

Essa teoria recebe severas críticas, porque propõe um afrouxamento da normatividade e 

juridicidade da Constituição242, e porque pressupõe equivocadamente uma “utópica ética 

comunitária”, desprendida de interesses particulares e capaz de gerar consensos243.  

Sem embargo, não se acredita que a democratização interpretativa traga insegurança à 

esfera jurídica, mas sim uma integração das normas à realidade circundante, o que também 

constitui, em sistemas democráticos, fator de legitimação. Além disso, a democracia não exige 

                                                 
242 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 16. ed. São Paulo: Malheiros, 2005. p. 509. 
243 SOUZA NETO, Cláudio Pereira de. Jurisdição Constitucional, Democracia e Racionalidade Prática. Rio de 
Janeiro: Renovar, 2002. p. 173-4. 
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necessariamente ideais altruístas de seus participantes, torna necessária, sim, a implementação da 

vontade da maioria.  

Ademais, o consenso pregado por Häberle é, sim, de possível implementação. É o próprio 

autor que exemplifica com casos, rotineiros em sistemas democráticos, em que há situações de 

consenso244, podendo-se perfeitamente incluir nesse aspecto leis formuladas com a participação 

popular ou com a contribuição de esferas de representação da sociedade.  

Enfim, a idéia de legitimação da jurisprudência com base na democracia direta, a despeito 

de ser muito elogiada e desejada, encontra inúmeros óbices de implementação nas sociedades 

contemporâneas, especialmente nas “periferias”, como o Brasil. Entretanto, a hermenêutica 

constitucional legitimada na opinião pública pluralista pode ser utilizada como justificação de 

constitucionalidade da Lei Municipal no 16.930/2003, como se vê em seguida.  

 

6.3.1.4 A formulação participativa da Lei Municipal nº 16.930/2003 como forma de 
legitimação constitucional 
 
6.3.1.4.1 Dispositivos da Constituição de 1988 como topoi 
 

Inicialmente, é oportuno que não se perca de vista o fato de não ser proposta do presente 

texto a defesa de uma lei, apenas por sua aprovação pelos cidadãos, em detrimento do normativo 

constitucional. Dessa forma, vai-se tratar aqui dos preceitos e princípios constitucionais que 

dizem da distribuição de competências legislativas entre os entes federativos, os quais podem ser 

utilizados como topoi na defesa da constitucionalidade da Lei nº 16.930/2003, recifense. 

Como já visto, essa lei não segue fielmente as disposições da legislação federal; traz suas 

próprias normas de afastamento (até mais amplas), mas limitando-se a proteger as vegetações já 

                                                 
244 HÄBERLE, Peter. Hermenêutica Constitucional: a sociedade aberta dos intérpretes da constituição: 
contribuição para a interpretação pluralista e ‘procedimental’ da constituição. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 
1997. p. 45-6. 
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existentes. Além disso, ela passa a permitir a construção em áreas não revestidas, ainda que nas 

margens das correntes de água, a partir do instrumento de transferência de área verde nela 

previsto.  

O primeiro topos a se considerar é o princípio do “interesse predominante”; segundo ele, a 

repartição de competências entre os entes federativos se dá na seguinte forma: à União, as 

matérias de interesse predominantemente geral ou nacional; aos estados, as questões de 

predominante interesse regional; e, aos municípios, as matérias em que predomina o interesse 

local. É a Constituição de 1988 que estabelece a competência municipal para legislar sobre 

assuntos de interesse local (art. 30, I). Sendo assim, pode-se perfeitamente considerar que devem 

pertinência maior ao âmbito municipal o estabelecimento de regras de afastamento, por se tratar 

de interesse local. Em esfera local torna-se mais precisa e concreta uma imagem do meio 

ambiente, conciliando-o com o urbanismo e outros interesses do meio citadino. 

Imagine-se o caso de uma cidade como a italiana Veneza no Brasil. De acordo com o 

Código Florestal, dificilmente poder-se-ia urbanizá-la ou mesmo habitá-la. Não é preciso ir muito 

longe, no Brasil tem-se Penedo (AL) e até o próprio Recife, entrecortado por 5 rios e 105 canais, 

locais onde a aplicação do normativo federal se mostra muito mais complexa que em cidades 

mais terrestres. O interesse local é que deve guiar essa adaptação. Ademais, destina a 

Constituição da República às municipalidades a atribuição de “promover, no que couber, 

adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e 

da ocupação do solo urbano” (art. 30, VIII). Regras de afastamento inserem-se nesse tópico.  

Interferente especialmente em urbanismo e na definição da função social da propriedade 

urbana pelo plano diretor (notadamente pelo art. 182 da Constituição Federal), é a municipalidade 

brasileira a principal responsável pela regulação de assuntos indissociáveis da proteção do meio 

ambiente urbano. 
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Ao fim, vale considerar como premissa de constitucionalidade a própria autonomia 

municipal (arts. 1º e 18, CF), considerando-se sua abrangência notável por constituir-se o 

Município em ente da Federação.  

Portanto, tomados alguns topoi a servirem de resguardo da constitucionalidade da 

mencionada Lei recifense nº 16.930/2003, passa-se ao exame do processo de sua formação. 

 

6.3.1.4.2 O processo de elaboração da Lei recifense nº 16.930/2003 
 

Para a elaboração de uma lei que dispusesse de regras de afastamentos ao longo dos 

cursos d’água, no intuito de preservar as vegetações lá existentes, uma medida preliminar foi 

tomada como substancial pelo Município do Recife. Em outubro de 2002, adquiriu este a 

cobertura do território municipal por imagens de satélite; bem como contratou, em seguida, uma 

equipe para elaborar mapas temáticos geograficamente diferenciados e textos relativos à 

vegetação e ao uso do solo nas faixas marginais dos corpos d’água. Estabelecido esse aporte 

técnico, foi formado o Grupo de Trabalho Misto (COMAM-CDU – Código Florestal) para a 

feitura da lei, que foi formado por representantes da Prefeitura, do Conselho Municipal do Meio 

Ambiente (COMAM) e do Conselho de Desenvolvimento Urbano (CDU). 

A existência do COMAM relaciona-se diretamente com a arquitetura do SISNAMA, 

ditada pela Lei Federal nº 6.938/81, que dispõe acerca da Política Nacional do Meio Ambiente. 

Prevê este diploma a criação de órgãos ou entidades municipais “responsáveis pelo controle e 

fiscalização” da proteção e melhoria do meio ambiente (art. 6º, VI). As atribuições desse 

Conselho, de acordo com a Lei Municipal nº 15.720/92, consistem em realizar encontros, 

debates, seminários e formas de discussão sobre a temática ambiental, de forma a privilegiar a 

atuação conjunta com entidades da sociedade civil interessadas em tais discussões, de acordo 

com que estatuírem em seu regimento interno. 
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O COMAM é composto por 12 membros, com mandatos renováveis a cada dois anos, 

sendo quatro representantes indicados pela Prefeitura do Recife; dois pela Câmara Municipal, um 

representante eleito diretamente pela comunidade universitária245; um indicado pelo movimento 

sindical dos trabalhadores246; um representante escolhido pelo empresariado local, mediante 

indicação comum da Federação de Indústria de Pernambuco (FIEP) e Associação Comercial de 

Pernambuco (ACP), alternadamente; dois representantes indicados por entidades civis ligadas ao 

movimento ecológico247; e um representante indicado pelas associações e conselhos de 

moradores248.  

O Conselho de Desenvolvimento Urbano, por sua vez, é um órgão colegiado de 

composição paritária entre representantes do Poder Público e da sociedade civil. Com a Lei 

Municipal nº 16.704/2001, o órgão passa a ser formado por 28 conselheiros, dos 14 membros do 

Município, 11 representam o Poder Municipal, um a FIDEM (Fundação de Desenvolvimento da 

Região Metropolitana da Cidade do Recife), um representa a Caixa Econômica Federal e um 

representa o Mestrado de Desenvolvimento Urbano da Universidade Federal de Pernambuco 

(UFPE-MDU); todos com mandato de dois anos, renovável. 

Tem o CDU participação ativa em diversos assuntos de interesse para a gestão urbana da 

Cidade do Recife, interferindo especialmente na formação/elaboração da Lei de Uso e Ocupação 

do Solo, no Plano Diretor, e no Plano Plurianual, sendo competente para editar resoluções e 

                                                 
245 Consoante a Lei Municipal nº 15.720/92, a escolha é de responsabilidade das entidades representativas dos 
segmentos de servidores, docentes e discentes das três universidades locais (UFPE, UFRPE e FESP/UPE) em fórum 
conjunto. 
246 O representante do movimento sindical de trabalhadores é indicado pela central sindical mais representativa do 
Estado, isto é, com o maior número de sindicados a ela filiados (§ 2º do art. 5º da Lei). 
247 A instância que elegerá os representantes das entidades civis ligadas ao movimento ecológico será um fórum 
instalado para este fim, numa reunião promovida pelas entidades ambientalistas presentes na Cidade do Recife. (§ 3º 
do art. 5º da Lei). 
248 O representante escolhido pelas associações e conselhos de moradores será indicado pela entidade federativa das 
Associações e Conselhos de Moradores mais representativa, ou seja, aquela com maior número de associações a ela 
filiados. (§ 4º do art. 5º da Lei). 
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fiscalizar aspectos relativos à finalidade para a qual foi criado. Portanto, o grupo de trabalho 

formado para a elaboração da Lei Municipal nº 16.930/2003 contou com a participação desses 

órgãos, bem como com a indicação de outras entidades por cada um deles. 

A Prefeitura foi representada pela Secretaria de Planejamento, Urbanismo e Meio 

Ambiente, nomeadamente pela Diretoria Geral de Meio Ambiente (DIRMAM), Diretoria de 

Desenvolvimento Urbano e Ambiental (DIRBAM), e Diretoria Geral de Coordenação e Controle 

Urbano e Ambiental (DIRCON), pela Secretaria de Serviços Públicos e pela Procuradoria do 

Município. 

E, mediante indicação do COMAM e do CDU, contribuíram com o Grupo de Trabalho 

muitas entidades, entre elas: a Sociedade Nordestina de Ecologia (SNE), a Associação 

Pernambucana de Engenheiros Florestais (APEEF), a Associação Brasileira de Organizações não 

Governamentais (ABONG), a Companhia Pernambucana de Recursos Hídricos e Meio Ambiente 

(CPRH), o Movimento Nacional de Luta pela Moradia (MNLM), a Associação de Empresas do 

Mercado Imobiliário (ADEMI-PE), a Central Única dos Trabalhadores (CUT), o Instituto dos 

Arquitetos do Brasil-PE (IAB), o Sindicato dos Engenheiros (SENGE-PE), o Sindicato dos 

Trabalhadores da Construção Civil de Pernambuco e o Sindicato da Indústria da Construção Civil 

de Pernambuco (SINDUSCON). 

A redação do projeto de lei, submetido à Câmara de Vereadores por iniciativa do Prefeito, 

recebeu a contribuição participativa de todas as esferas da comunidade representadas pelos 

órgãos e entidades mencionados.  

Dessa forma, como se pode observar, o processo de formação da Lei Municipal nº 

16.930/2003, além do supedâneo técnico original, é exemplo de democracia direta, espelho do 

pluralismo de uma sociedade aberta. 
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6.3.1.4.3 A constitucionalidade da Lei nº 16.930/2003 a partir de uma análise tópica 
 

Estabelecidos alguns tópicos de defesa da constitucionalidade da multimencionada lei 

municipal, bem como destrinchado o processo participativo de sua elaboração, forçoso o 

reconhecimento de legitimidade, se tomada como supedâneo a doutrina já exposta. 

Delimitou-se um problema específico para análise, ou seja, o exame de compatibilidade 

de uma lei do Município do Recife, que, contrariando lei federal, estabelece limitações 

administrativas de afastamento fixadas a partir das correntes de água. Para o problema foram 

escolhidos diversos topoi, provenientes de preceitos da Constituição Federal de 1988, 

compatíveis com o amparo de sua legitimidade. 

Em acréscimo, viu-se que a elaboração da lei contou com a participação dos cidadãos, ou 

seja, com associações representativas de vários segmentos da comunidade, a quem o normativo 

diz respeito, o que no dizer de Häberle implica sua legitimação democrática. Eis um bom 

exemplo de “desenvolvimento interpretativo das normas constitucionais”, como chamado por 

Häberle249. 

Enfim, com apoio no pensamento de Viehweg e Häberle, a Lei Municipal nº 16.930/2003 

atinge a necessária validade e congruência com a Lei Maior do País. 

 

 

 

 

 

 
                                                 
249 HÄBERLE, Peter. Hermenêutica Constitucional: a sociedade aberta dos intérpretes da constituição: 
contribuição para a interpretação pluralista e ‘procedimental’ da constituição. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 
1997. p. 39. 
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6.3.2 O cotejo da legislação do Recife com a disciplina dos demais entes políticos 
competentes como análise de constitucionalidade  
 
6.3.2.1 Em relação à legislação federal  

 
Abstraindo-se o método interpretativo da nova hermenêutica, enfim, desprovendo-se da 

abertura constitucional acima proposta, oportuno que, estabelecida a tríplice repartição de 

competência legislativa para dispor sobre florestas urbanas ciliares, seja analisada a validade da 

Lei no 16.930/2003 no tocante à titularidade da competência, quer dizer: se o Município do 

Recife invade ilegitimamente âmbito já disciplinado pelas leis dos demais entes federativos. 

Inicia-se a comparação com o nível federal.  

Como a lei recifense é bastante extensa, pertinente se faz a análise por dispositivos em 

apartado, restringindo-se à proteção das matas ciliares. Assim, eis o que estabelece o art. 75 e § 1o 

do Código do Meio Ambiente local sobre a matéria: 

Art. 1º - O art. 75 da Lei Municipal nº 16.243, de 14 de setembro de 1996, passa a 
vigorar com a seguinte redação:  

“Art. 75 - Compete ao Município na forma de LOMR e do PDCR, proteger e preservar 
as florestas e outras formas de vegetação existentes em sua jurisdição territorial, as quais 
são consideradas bens de interesse comum a todos os habitantes, na forma deste Código 
e da legislação florestal do Estado e da União.  

§ 1º - Consideram-se de preservação permanente, pelo só efeito desta Lei, todas as 
formas de vegetação existentes nas áreas urbanas do Município do Recife e situadas:  

I - ao longo dos corpos e cursos d'água desde o seu nível mais alto, em faixas marginais 
paralelas, em ambos os lados, cujas larguras mínimas horizontais serão:  

a) de 40 (quarenta) metros para os cursos d’água de até 10 (dez) metros de largura; 

b) de 60 (sessenta) metros para os cursos d’água que tenham acima de 10 (dez) e até 50 
(cinqüenta) metros de largura; 

c) de 120 (cento e vinte) metros para os cursos d’água que tenham largura superior a 50 
(cinqüenta) metros; [...]” 

 

Vê-se, de pronto, que para cursos de água de até 200 metros de largura a norma municipal 

denota mais higidez ambiental quanto às distâncias que a lei federal. Contudo, a legislação local 
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apenas protege vegetações já existentes, o que fica mais claro com o ditado no § 2o e § 3o em 

seqüência, verbis: 

§ 2º - O disposto no parágrafo anterior não se aplica:  

I - às áreas não revestidas de vegetação, até a data de 12 de agosto de 2002, conforme 
registrado na imagem de satélite QUICKBIRD/2002/Prefeitura do Recife;  

II - aos terrenos localizados em quadras parcialmente edificadas, até a data de 12 de 
agosto de 2002, conforme registrado na imagem de satélite 
QUICKBIRD/2002/Prefeitura do Recife.  

§ 3º - A imagem de satélite referida no parágrafo anterior será disponibilizada na página 
oficial da internet da Prefeitura da Cidade do Recife. 

 

Mediante uma interpretação conforme o art. 225, CF, e demais dispositivos 

constitucionais de tutela ambiental, os incisos I e II do § 2º acima transcritos trazem requisitos 

cumulativos, ou seja: apenas para as áreas não revestidas em quadras parcialmente edificadas que 

se justifica a exclusão. Inexistiria razão para o desmatamento apenas por o terreno localizar-se em 

quadra em parte construída. Neste caso, pode-se perfeitamente manter a quadra em parte 

construída e em parte com a vegetação preservada.  

Ademais, foi exposto acima que se mostrava constitucional a definição de área de 

preservação permanente pelo Código Florestal, até porque se insere no conceito de norma geral, 

entendendo-se como tal as áreas cobertas ou não por vegetação nativa (art. 1o, § 2o, II, da Lei no 

4.771/65). Ao contrário, as metragens do art. 2o, “a”, com destinação às áreas urbanas, por força 

do parágrafo único, devem ser consideradas inconstitucionais no conflito com a legislação 

estadual ou municipal, para as regiões de urbanização consolidada. Desse modo, teria andado 

melhor a disciplina normativa municipal se tivesse até reduzido as metragens de afastamento, 

mas mantido o conceito federal de APPs.  

Sem embargo, dispensado o rigorismo interpretativo, vê-se que, no caso, o conceito de 

área de preservação permanente apresenta relação direta com as próprias regras de 
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distanciamento. Em outras palavras, mas mantendo a intenção legal, para as áreas não revestidas 

a distância dependeria do que ainda houvesse de flora no lugar. Sendo assim, não persistiria a 

invalidade do dispositivo em áreas de urbanização consolidada. 

Ademais, o acima transcrito inciso II, do § 2o, em particular, evidencia-se uma 

sensibilidade fática do legislador. Se a quadra está parcialmente edificada, é porque há divisão 

em lotes, e possivelmente calçada. Em tais locais, pouca utilidade apresentaria, em termos 

ambientais de proteção ao rio ou canal, a determinação de reflorestamento de um ou outro lote 

ainda não edificado; além disso, poderia ter efeito negativo quanto à demanda ocupacional da 

área. 

O tratamento da lei municipal em relação ao “Setor de Sustentabilidade Ambiental” 

(SSA) cumpre com a necessidade de equilíbrio ecológico e compensação ambiental. Observe-se o 

art. 79 da Lei: 

Art. 4º - Os arts. 79 e 80 da Lei Municipal nº 16.243, de 14 de setembro de 1996, passam 
a vigorar com a seguinte redação:  

“Art. 79 - O Setor de Sustentabilidade Ambiental - SSA tem a finalidade de promover a 
revitalização e o incremento do patrimônio ambiental da cidade, e é formado pelas áreas 
a seguir discriminadas:  

I - quadras parcialmente edificadas, nos termos do inciso II, § 2º do artigo 75, e situadas 
às margens dos corpos e cursos d’água, independentemente do seu formato e posição;  

II - quadras parcialmente edificadas, nos termos do inciso II, § 2º do artigo 75, e 
limítrofes ao Parque dos Manguezais, ao Cais do Porto, ao Cais José Estelita, ao Cais de 
Santa Rita, ao Cais do Apolo, ao Cais José Mariano e ao Cais da Alfândega. 

Parágrafo Único - Nos casos de terrenos ou glebas edificados e situados às margens dos 
rios, lagoas e açudes, que ainda não tiverem sido divididos em quadras, compõe o Setor 
de Sustentabilidade Ambiental - SSA a faixa marginal paralela cuja largura mínima 
horizontal será definida de acordo com o disposto no inciso I, §1º do artigo 75 desta Lei. 

 

Então, no SSA estariam insertas as quadras parcialmente edificadas situadas às margens 

dos corpos e cursos d’água; e, a partir daí, os projetos para edificações nessa área sofrem uma 

série de restrições. Exige-se, por exemplo, que os projetos iniciais de novas construções no SSA 

acompanhem, às custas do interessado e submetido à aprovação ambiental de órgão especializado 
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da Prefeitura e o Conselho Municipal do Meio Ambiente (COMAM), um projeto de revitalização 

e/ou implantação de área verde, destinado à recuperação e ao plantio de vegetação em local a ser 

definido em conjunto pelo particular e Poder Público municipal, correspondente ao dobro da área 

do lote a ser construída (art. 80, caput, da Lei no 16.243/96, com nova redação). 

No caso de um projeto inicial de nova edificação com área inferior a 70m2, dispensa-se a 

apresentação de projeto e a revitalização deverá corresponder a uma área igual à da edificação; 

sendo de 70 a 200 m2, o projeto de revitalização deverá compreender o dobro da área de 

edificação proposta, e não do lote (art. 80, §§ 4o e 5o). O objetivo do projeto de revitalização é 

disciplinado pelo § 2o do art. 80 da atual redação da Lei Municipal no 16.243/96, da seguinte 

forma: 

§ 2º - O projeto será destinado a um dos seguintes objetivos, sucessivamente:  

I - recuperação da vegetação de preservação permanente, preferencialmente a localizada 
nas margens dos corpos e cursos d’água, contribuindo para a formação de áreas verdes 
contínuas, cuja degradação não tenha decorrido de ação ou omissão vedada por esta lei;  

II - florestamento ou reflorestamento, preferencialmente com espécies nativas, de área 
verde pública em ZEPA2, Unidade de Conservação ou parques;  

III - implantação de arborização urbana nos passeios públicos, parques, praças ou 
refúgios. 

 

O Poder Público municipal, por meio de seu órgão de gestão ambiental, catalogará, 

segundo os termos do § 7o do art. 80, áreas públicas que terão preferência para a implantação de 

projeto de revitalização em referência. Não obstante, se a área destinada à recuperação e ao 

plantio de vegetação for particular, será necessária a anuência prévia deste (§ 3o, do art. 80). 

Importante é também a exigência do § 6o, do art. 80 da Lei, de prévia execução do projeto de 

revitalização e/ou implantação de área verde para a concessão do habite-se, nas novas 

construções situadas no SSA. 

Fazendo-se um paralelo à legislação federal, percebe-se que essa forma de compensação 

não é prevista para as matas ciliares, até porque, depois da MP no 1956-50/2000, que alterou o 
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art. 1º, § 2º, II, da Lei no 4.771/65, a preservação é da área como um todo, mesmo que não 

revestida de cobertura vegetal250. Entendida como válida a previsão municipal, para as áreas 

urbanas consolidadas, do art. 75 do Código do Meio Ambiente, a criação do SSA passa a 

caracterizar uma exigência a mais, bastante louvável em termos de proteção ambiental. 

E também trata da supressão de vegetação no setor de sustentabilidade ambiental, 

preceituando, no seu art. 80, que: 

§ 5º - A supressão total ou parcial da vegetação de preservação permanente será 
admitida apenas para:  

I - execução de obras, planos, atividades ou projetos considerados de utilidade pública, 
ou de interesse social, desde que haja prévia anuência dos Conselhos Municipal de Meio 
Ambiente e de Desenvolvimento Urbano e expressa autorização do Poder Executivo 
Municipal;  

II - poda, manejo ou recuperação ambiental, visando a sua conservação e recomposição.  

§ 6º - Para efeito do disposto no parágrafo anterior, considera-se:  

I - de utilidade pública:  

a) a manutenção e urbanização de canais e dragagem em rios e cursos d’água, 
necessárias ao fluxo da drenagem pluvial, a serem realizadas pelo órgão municipal 
competente;  

b) a implantação de áreas públicas de uso coletivo, tais como, parques, praças e 
ancoradouros;  

c) implantação de sistema viário, obras d’arte públicas, construção de pontes e ciclovias.  

II - de interesse social:  

a) a regularização fundiária, quando destinada à habitação popular;  

§ 7º - Para a execução das obras, planos, atividades ou projetos referidos no § 5º será 
exigido o licenciamento ambiental pelo órgão competente.” 

 

Considerando-se válida a previsão federal relativa à supressão de vegetação em área de 

preservação permanente, já que se enquadra no conceito de normas gerais, no que com ela 

conflitar os §§ 5o a 7o municipais acima transcritos serão inconstitucionais. 

De toda sorte, a aludida supressão de vegetação dependerá de autorização do órgão 

ambiental competente, no caso, o COMAM, mediante anuência prévia do órgão ambiental 

                                                 
250 A idéia de medidas compensatórias, contudo, existe também na atual redação do art. 4o, § 4o, da Lei no 4.771/65, 
que trata da supressão de vegetação em APP. 
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estadual competente fundamentada em parecer técnico (§§ 2o e 3o, do art. 4o do Código 

Florestal).  

Feitas as ressalvas necessárias quanto à compatibilidade da atual redação do Código do 

Meio Ambiente da Cidade do Recife, pela Lei Municipal no 16.930/2003, com o Código Florestal 

federal, passa-se a confrontá-lo com a legislação do Estado de Pernambuco. 

 

6.3.2.2 Comparativo com a tutela jurídica estadual 
 

A Lei Estadual no 11.206/95, relativa à política florestal, dispõe que: 

Art. 9º - Consideram-se de preservação permanente, para efeito desta Lei, as florestas e 
demais formas de vegetação natural situadas: 

I - Ao longo dos rios e demais cursos d’água; [...] 

§ 1º - Os índices a serem observados, para cada alínea indicada neste artigo serão 
estabelecidos por decreto regulamentar, ouvido o Conselho Estadual do Meio Ambiente 
– CONSEMA, atendidas as peculiaridades regionais e locais, identificadas mediante 
estudos técnicos, considerando todos os fatores ambientais compreendidos, bem como as 
condições da dinâmica socioeconômica abrangida. 

§ 2º - 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. 

§ 3º - O parcelamento do solo em áreas revestidas, total ou parcialmente, por vegetação 
de porte arbóreo, deverá ser licenciado pelo órgão competente do Estado. 

§ 4º - As disposições regulamentares do Estado, referidas no § 1º, prevalecerão na 
hipótese de as prescrições dos respectivos planos diretores e leis de uso do solo 
contrariarem os interesses ambientais regionais, devidamente apreciados pelo 
CONSEMA, bem como no caso de ausência daqueles instrumentos de ordenação 
municipal. 

 

Pela lei estadual, em princípio, apenas se considera como de preservação permanente a 

flora existente, e não a área como um todo; assim, mais uma vez se configura legítima a dicção 

do art. 75 do Código do Meio Ambiente local. Observe-se que o mandamento estadual, nos 

perímetros urbanos, prioriza o disposto nos planos diretores e leis de uso do solo, exceto se 
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contrariarem os interesses ambientais regionais. Andou bem o legislador nessa expressão, que 

faculta o sopesar de interesses em cada caso concreto. 

Além das determinações federais e municipais, para a supressão de vegetação de 

preservação permanente, ainda que parcial, exige-se, pelo art. 8o do referido diploma legal, uma 

lei específica bem como a realização de um estudo de impacto ambiental e a emissão de uma 

licença. Também estão previstas, no mesmo dispositivo, a preservação ou a recuperação de 

ecossistema semelhante em tamanho, no mínimo, correspondente à área degradada. 

Vale frisar também que o art. 17 da Lei estadual estabelece que os programas nacionais e 

estaduais que buscam o aproveitamento dos recursos hídricos para geração de energia, irrigação, 

drenagem e outros fins devem destinar, obrigatoriamente, parte de seus investimentos para 

medidas compensatórias de recomposição de matas ciliares e implantação de unidades de 

conservação. Enfim, não se vislumbra, de imediato, nenhum conflito entre o normativo municipal 

e o estadual examinados. 
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CONCLUSÕES 
 

A partir da exposição da relevância jurídica do bem ambiental, viu-se que, como todo 

grupo particular, os ambientalistas merecem espaço e respeito de sua causa, enaltecendo-se 

sobremaneira seu ideário pela singularidade da luta por eles empreendida, a qual, não se 

restringindo a eles próprios, visa à preservação da vida como um todo. Daí a importância do 

reconhecimento constitucional, enquadrando-se o direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado como fundamental de terceira dimensão. Mostrou-se, ainda, que é nessa perspectiva 

que se inserem as florestas e demais formas de vegetação natural, ocorrentes em áreas ribeirinhas, 

ainda que urbanas. Sem embargo, despertou-se também, nos ambientes citadinos, para a 

contribuição do artificial e cultural para a sadia qualidade de vida do homem, e a significância do 

desenvolvimento sustentável, além da consideração própria do urbanismo e do patrimônio 

histórico e artístico pelo texto constitucional. 

Como este estudo envolve diretamente a análise de constitucionalidade da legislação 

florestal federal relativa a matas ciliares urbanas no conflito com a estadual e municipal, buscou-

se um exame detalhado das conseqüências do regime federalista, adotado no Brasil, para a 

espécie. E, assim, pôde-se inferir o incremento da autonomia municipal no sistema pátrio, 

tornado ente federativo em 1988, e sua participação, juntamente com os estados e a União, na 

edição de leis florestais e urbanísticas, entre outras matérias imbricadas na competência para 

legislar sobre as matas ribeirinhas das cidades. Esse estudo da divisão entre os entes políticos 

brasileiros da competência legislativa recebeu exame particular, sobretudo na limitação da 

atribuição legislativa da União, de sua competência concorrente, para a previsão tão-somente de 

normas gerais, e na contrariedade à idéia de preferência da norma ambiental mais restritiva, 

quando dissonante com a distribuição constitucional de atribuições. 
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Em seguida, observou-se diretamente o que a disciplina federal dispõe sobre a 

vegetação marginal, concentrando-se detidamente na Lei no 4.771/65 – Código Florestal. Além 

disso, foram examinadas as previsões do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) 

sobre a matéria, sem prejuízo do princípio da reserva legal (art. 5o, II, CF), ao qual se submetem 

as resoluções desse conselho consultivo e deliberativo. Tratou-se do conceito de área de 

preservação permanente, concluindo-se que, a partir da MP nº 1.956-50/2000, atualmente MP nº 

2.166-67/2001, passou a proteção abranger efetivamente a área como um todo, estando ou não 

revestida. E, diante da discussão acadêmica e jurisprudencial quanto ao regime de alteração e 

supressão de vegetações de preservação permanente, pela condição de espaço territorial 

especialmente protegido (art. 225, §1o, III, CF), analisaram-se precisamente as razões do 

Supremo Tribunal Federal para a declaração, em medida cautelar, de constitucionalidade da atual 

redação do art. 4o do Código Florestal. Além disso, inferiu-se que, enquadrando-se na função 

social da propriedade, a limitação sobre esta insurgente para a preservação da vegetação marginal 

não é conflituosa, como também não gera, em regra, direito à indenização, restando duvidosa em 

alguns casos, todavia, a obrigação de reflorestamento, quando se trata de perímetro urbano, pela 

importância de outros valores citadinos. 

E, desse modo, exploraram-se esses valores, eminentemente urbanísticos e culturais, 

quando ocorrentes nas áreas marginais. Os aspectos jurídicos do meio ambiente artificial partiram 

especialmente da legislação federal consubstanciada na Lei de Parcelamento do Solo Urbano (Lei 

no 6.766/79) e no Estatuto da Cidade (Lei no 10.257/2001), centralizando-se na direta e concreta 

interferência municipal, através do plano diretor, da lei de uso e ocupação do solo e de demais 

normas edilícias. Observou-se o que deve prevalecer entre uma edificação ilícita e a obrigação de 

reflorestamento, procurando-se saídas alternativas de recomposição ambiental, substitutivas de 
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uma demolição. O meio ambiente cultural também foi posto em consideração, já que em muitos 

casos pode colidir com os interesses ambientais. 

A análise de validade do art. 2o, parágrafo único, do Código Florestal, que submete as 

áreas urbanas ao disposto normativamente pela União para a proteção de matas ciliares, 

demandou uma análise detalhada, envolvendo tanto a crítica da discricionariedade política de 

restringir em igual amplitude regiões rurais e urbanas, ou até superiormente estas, quanto à 

análise da evolução constitucional e legislativa do sistema jurídico brasileiro, desde a entrada em 

vigor do Código Florestal, em 15/9/1965. Como a Lei nº 7.803/89, que incluiu o referido 

parágrafo único no art. 2o do Código Florestal, foi posterior à Constituição de 1988, a conclusão 

de exorbitância federal utilizou-se mais das implicações do conceito de normas gerais, com o 

auxílio da disparidade geográfica e cultural existente no território brasileiro, e da necessidade de 

transferência aos estados-membros do estabelecimento de metragens de preservação. Entendeu-se 

pela possibilidade de estabelecimento de metragens inferiores pela legislação estadual, desde que 

promova a devida compensação ambiental em outras regiões, preferindo-se os espaços 

ribeirinhos.  A participação municipal, por sua vez, não foi olvidada, especificamente no trato de 

áreas com a urbanização consolidada, com devida comprovação técnica; em respeito à 

predominância do interesse local, e ao livre exercício das competências urbanísticas municipais, 

sob determinação da Constituição de 1988, com auxílio, ainda, do princípio da subsidiariedade e 

da Agenda 21. O ente local, assim como o Estado, deve remanejar as áreas de proteção para 

outros espaços no seu território. 

O Município do Recife foi escolhido como estudo de caso, tendo em vista a presença de 

5 bacias hidrográficas, com 105 canais, e a antiga urbanização, remontando aos tempos coloniais. 

Com um exemplo prático tornou-se possível vislumbrar a dificuldade de aplicação do normativo 

federal aplicável à flora urbana, e demonstrar a viabilidade de os entes locais legislarem sobre a 
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vegetação de suas áreas urbanas consolidadas, com propriedade, beneficiando igualmente o meio 

ambiente natural. O processo de feitura da atual legislação do município analisado, 

essencialmente democrático e participativo, foi salientado, de modo apartado, como fundamento 

de sua legitimidade perante o regime constitucional, utilizando-se da abertura constitucional 

propugnada por Häberle. 

Enfim, em sua essência, o trabalho desenvolvido buscou desmistificar a idéia de que a 

legislação federal sempre se sobrepõe às leis de outros entes federativos, por simples hierarquia. 

Em regimes federativos, a partilha de atribuições e prerrogativas resulta da Constituição, 

exclusivamente, e não do que é determinado pelo ente central, no exercício de sua legislação 

ordinária. Além disso, preservar o meio ambiente, como se desenvolveu ao longo do texto, não 

deve residir na ótica romântica de ecocentrismo inaplicável à realidade, principalmente nas 

cidades, onde outros valores merecerem consideração e adequação, inclusive ambientais não 

florestais, como é o caso do saneamento básico. A proteção do ambiente natural deve, sim, partir 

da legislação federal, mas respeitando seus limites. Os estados, de igual modo, devem ter espaço 

para tutelar sua área florestal, com atenção às suas peculiaridades regionais, físicas e culturais, 

assim como dos municípios não se pode tolher a ordenação urbanística e ambiental, congelando 

suas regiões urbanas consolidadas, com prejuízo aos seus habitantes, e sem melhorias ecológicas 

diretas. A proteção ecológica demanda observância às competências definidas 

constitucionalmente, e, principalmente, racionalidade. 
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