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  RELATÓRIO 
 
 Vem a esta Advocacia-Geral do Estado, por meio do Ofício n.º 
618/Gab./SEMAD/SISEMA, solicitação de exame e emissão de parecer 
formulado pelo ilustre Secretário de Estado de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável a respeito de eventual conflito existente na 
exegese de normas federais e estaduais que dispõem a respeito do meio-
ambiente. 
 
2. Uma das questões que se coloca é saber qual norma jurídica incide em 
processos de licenciamento de empreendimentos cuja implementação 
pressupõe intervenção em áreas de preservação permanente, se a Resolução 
CONAMA 369, de 28 de março de 2006 ou o art. 13, § 3º, inciso I, alínea c 
da Lei estadual n.º 14.309, de 19 de junho de 2002. 
 
3. A outra indagação se refere à proteção do bioma mata atlântica. Nesta 
hipótese quer-se saber se no caso de um distrito industrial situado em zona de 
expansão urbana, deve-se seguir as normas dos artigos 30 e 31 da Lei federal 
n.º 11.428, de 2006 combinadas com as demais disposições do regime 
especial e do regime geral de proteção do bioma em questão ou as normas 
incidentes são aquelas previstas tão-somente pelos artigos 30 e 31 da lei 
federal citada, respeitando-se, portanto, apenas a classificação ali prevista. 
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4. Examinada a matéria, opina-se. 
 
  PARECER 
 
5. A primeira indagação posta se refere à suposta existência de conflito 
entre uma resolução federal editada pelo CONAMA e uma lei estadual, ambas 
disciplinadoras da intervenção da atividade econômica em área de 
preservação permanente. Antes de enfrentá-la impõe-se a seguinte digressão. 
 
6. Como se sabe, o Código Florestal, instituído pela Lei federal n.º 4.771, 
de 15 de setembro de 1965, criou as chamadas áreas de preservação 
permanente com a finalidade 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 (art. 1º, § 2º, 
inciso II). Segundo apostila PAULO AFFONSO LEME MACHADO (in¸ 
Direito Ambiental Brasileiro, 12ª ed., Malheiros, pp. 638/639): 
 

Há dois tipos de vegetação de preservação permanente: a instituída 
pela lei florestal e a instituída por ato da Administração Pública. O 
primeiro tipo está previsto no art. 2º, e o segundo tipo no art. 3º, 
ambos da Lei 4.771/65. 

 
7. Neste contexto o Código Florestal estabeleceu, mais, 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” (art. 3º, § 1º). 
 
8. De igual maneira, o art. 4º, caput, do Código Florestal, na redação 
dada pela Medida Provisória n.º 2.166-67, de 2001, estabeleceu que: “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”. 
  
9. Percebe-se, portanto, que as normas gerais contidas no Código 
Florestal não impedem a atuação da atividade econômica em áreas definidas 
como de preservação permanente, mas, sim, condicionam que as intervenções 
nestas hipóteses deverão observar: (i) a prévia autorização do Poder 
Executivo desde que caracterizada as circunstâncias de (ii) utilidade pública 
ou de interesse social e (iii) quando inexistir alternativa técnica e locacional 
ao empreendimento proposto. 
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10. Neste diapasão, o próprio Código Florestal, na redação dada pela 
Medida Provisória n.º 2.166-67, de 2001, estipulou, em numerus apertus, 
hipóteses de utilidade pública e de interesse social, conforme se depreende de 
seu art. 1º, § 2º, inciso IV, alíneas a e b e inciso V, alíneas a e b, 
respectivamente. Diz-se que a definição é aberta porquanto, no que se refere 
às hipóteses de utilidade pública e interesse social, estipulou-se que se 
caracterizaria como tais “demais obras, planos, atividades ou projetos previstos 
em resolução do Conselho Nacional de Meio Ambiente – CONAMA” (art. 1º, § 2º, 
inciso IV, alínea c e inciso V, alínea c). 
 
11. A propósito de o Poder Executivo, por órgão seu, poder estipular quais 
empreendimentos (obras, planos, atividades ou projetos) caracterizam 
utilidade pública ou interesse social, admitindo-se, em conseqüência, a 
supressão de vegetação em área de preservação permanente, tem-se que não 
se trata de um “cheque em branco” ao Executivo, mas, ao contrário, deverão 
os órgãos ambientais, seja no plano federal ou estadual, definirem tais 
empreendimentos com respaldo na razoabilidade e tendo por parâmetro a 
mesma natureza jurídica das hipóteses fáticas definidas pela norma geral 
como sendo de utilidade pública ou de interesse social. A esse respeito o 
magistério do Prof. JOSÉ AFONSO DA SILVA (in, Direito Ambiental 
Constitucional, item n. 6, 4ª ed., 2ª tir., 2003, Malheiros, p. 176): 
 

Tanto no caso de utilidade pública como no de interesse social se dá 
uma faculdade ao CONAMA para, mediante resolução, definir 
demais obras, planos, atividades ou projetos que possam gerar a 
possibilidade de supressão da vegetação na área de preservação 
permanente. É preciso que se esclareça que a faculdade que assim 
se confere ao CONAMA não é um cheque em branco que o autoriza 
a aplicar os ditames legais: tais obras, planos, atividades e projetos 
hão que se enquadrar na mesma natureza dos que foram 
enumerados, respectivamente, como de utilidade pública e de 
interesse social. 

 
12. Em decorrência, foi editada a Resolução CONAMA n.º 396, de 2006 
que, em seu art. 2º, inciso I, alíneas a a g, definiu hipóteses de utilidade 
pública e no inciso II, alíneas a a d, definiu hipóteses de interesse social para 
o fim de intervenção da atividade econômica em área de preservação 
permanente, fazendo-o, contudo, sem inibir ou obstaculizar a atuação 
legislativa estadual no exercício de sua competência suplementar 
relativamente à norma geral estabelecida no art. 3º, § 1º do Código Florestal. 
A propósito, é a própria Constituição da República que determina: 
 

Art. 24: (...) 
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§ 2º: A competência da União para legislar sobre normas gerais não 
exclui a competência suplementar dos Estados.  

 
13. Nesta medida, tem-se que o Estado de Minas Gerais, com espeque em 
sua competência constitucional concorrente para legislar sobre “florestas, 
caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos 
naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição” (art. 24, inciso VI, 
da Constituição da República de 1988) e, outrossim, à vista de sua 
competência suplementar (art. 25, § 1º, da Constituição da República de 
1988), editou a Lei estadual n.º 14.309, de 2002, que, em seu art. 13, § 3º, 
alínea c, estabeleceu o seguinte comando: 
 

Art. 13: A supressão de vegetação nativa em área de preservação 
permanente somente poderá ser autorizada em caso de utilidade 
pública ou de interesse social, devidamente caracterizado e 
motivado em procedimento administrativo próprio, quando não existir 
alternativa técnica e locacional ao empreendimento proposto. 
 
... 
 
§ 3º: Para fins do que dispõe este artigo, considera-se: 
 
I – de utilidade pública: 
 
... 
 
c) a obra, plano, atividade ou projeto assim definido na legislação 
federal ou estadual. 

 
14. Como se percebe da leitura tanto do Código Florestal (art. 3º, § 1º e 
art. 4º, caput) quanto da Lei estadual n.º 14.309, de 2002 (art. 13, caput, 
inciso I, alínea c), tem-se que não incorreu o legislador estadual em qualquer 
afronta à regra da repartição das competências constitucionais, ao contrário, 
respeitou-a integralmente. 
 
15. Ou seja, a lei estadual, editada antes do advento da Resolução 
CONAMA n.º 396, de 2006, ao cuidar da peculiaridade regional, sem 
contrapor-se à norma geral em referência, estipulou que será considerada 
como utilidade pública para tal fim “a obra, plano, atividade ou projeto assim 
definido na legislação federal ou estadual”. O saudoso RAUL MACHADO 
HORTA (in, Estudos de Direito Constitucional, Belo Horizonte: Del Rey, 
1995, p. 366) já ensinara: 
 

As Constituições federais passaram a explorar, com maior 
amplitude, a repartição vertical de competências, que realiza a 
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distribuição de idêntica matéria legislativa entre a União Federal e os 
Estados-membros, estabelecendo verdadeiro condomínio legislativo, 
consoante regras constitucionais de convivência. A repartição 
vertical de competências conduziu à técnica da legislação federal 
fundamental, de normas gerais e de diretrizes essenciais, que recai 
sobre determinada matéria legislativa de eleição do constituinte 
federal. A legislação federal é reveladora das linhas essenciais, 
enquanto a legislação local buscará preencher o claro que ficou, 
afeiçoando a matéria revelada na legislação de normas gerais às 
peculiaridades e às exigências estaduais. A Lei Fundamental ou de 
princípios servirá de molde à legislação local. É a Rhamengesetz, 
dos alemães; a Legge-cornice, dos italianos; a Loi de cadre, dos 
franceses; são as normas gerais do Direito Constitucional Brasileiro. 

 
16. Logo, a legislação estadual, editada em 2002, em sintonia com a 
norma geral, diga-se de passagem, estabeleceu tratar-se de utilidade pública 
para fins de intervenção em área de preservação permanente a obra, plano, 
atividade ou projeto assim definido não só na legislação federal, mas, 
igualmente, na legislação estadual, permitindo-se que a atividade econômica 
se desenvolva regularmente nesta unidade federativa, de acordo com as 
peculiaridades locais, mas, sobretudo, em conformidade com a preservação do 
meio-ambiente, nos termos dos artigos 170, inciso VI e 225, caput, ambos da 
Constituição da República de 1988. 
 
17. De outro lado, a superveniência da Resolução CONAMA n.º 369, de 
2006 em nada conflita com a disposição contida no art. 13, caput, inciso I, 
alínea c, da Lei estadual n.º 14.309, de 2002, na medida em que há margem 
para que o Estado, como ente integrante da Federação, possa legislar sobre as 
peculiaridades dos empreendimentos em curso na respectiva unidade 
federativa, quando estes interfiram em áreas de preservação permanente, 
respeitando-se, naturalmente, as normas gerais. A atuação legislativa do 
Estado pauta-se, portanto, como já dito, na sua competência legislativa 
suplementar. Em análise de questão similar, decidiu o Supremo Tribunal 
Federal: 
 

Compete aos Estados, em relação ao controle ambiental, dentro de 
seus limites territoriais, estabelecer os índices de poluição toleráveis. 
À Conama, órgão federal especializado, compete estipular os índices 
máximos de poluição suportáveis, fixando, em conseqüência, um 
mínimo a ser exigido, o que não impede aos Estados formular 
exigências maiores a respeito, dentro dos limites de seus territórios. 
Igualmente, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que a multa 
aplicada por emissão de fumaça de veículos, compatibiliza-se com 
típico poder de polícia, inserindo-se na legítima competência 
supletiva do Estado-membro  (STJ-1ª T., REsp. 4.161-0-RJ, Rel. 
Min. Milton Luiz Pereira, j. 19.4.95, v.u., DJU, p. 13.365). 
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(STF – Agravo de Instrumento n.º 0149742-0/040-RJ, Rel. Min. 
Néri da Silveira, j. 20.3.96) 
 

18. Em razão do que se expôs, tem-se que, ao invés de conflitarem, a 
Resolução CONAMA n.º 396, de 2006 e a Lei estadual n.º 14.309, de 2002 se 
compatibilizam, sendo que esta respeita, inteiramente, as diretrizes contidas 
no Código Florestal, norma esta de caráter geral. Aliás, relativamente aos 
empreendimentos em áreas de preservação permanente, à semelhança da 
norma geral contida no art. 4º, § 4º, do Código Florestal, que se viu reiterado 
na Resolução CONAMA em destaque (art. 5º, caput), a Lei estadual 
mencionada é incisiva ao reiterar a norma geral referida, no seguinte 
preceptivo, verbis: 
 

Art. 13: (...) 
 
§ 5º - 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 
a serem adotadas pelo empreendedor. 
 

19. Entrementes, reafirma-se a ausência de conflito entre as normas 
contidas na Resolução CONAMA n.º 396, de 2006 e a constante da Lei 
estadual n.º 14.309, de 2002, uma vez que esta foi editada em conformidade 
com a norma geral prevista no Código Florestal e no exercício da 
competência suplementar assegurada ao Estado de Minas Gerais, impondo-se, 
pois, exegese que harmonize ambos os diplomas normativos.  
 
20. Em relação à segunda indagação contida na Consulta, que solicita 
orientação sobre quais regras da Lei federal n.º 11.428, de 2006, a qual dispõe 
sobre a utilização e proteção da vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica, se 
aplicariam a hipótese de um distrito industrial situado em zona de expansão 
urbana, tenho que a orientação jurídica é singela. 
 
21. Com efeito, embora os artigos 30 e 31 de referido diploma legal façam 
menção a proteção do Bioma Mata Atlântica nas áreas urbanas e regiões 
metropolitanas, há que prevalecer o raciocínio no sentido de que é aplicável, 
ainda que se cuide de um distrito industrial em zona de expansão urbana, o 
conjunto da legislação em enfoque, no que for, à evidência, pertinente ao 
empreendimento a ser realizado, tendo em vista que a interpretação há de ser 
realizada sistematicamente e não de maneira estanque. É lição do festejado 
CARLOS MAXIMILIANO (in ¸ Hermenêutica e Aplicação do Direito, 
Editora Forense, 19ª ed., p. 105): 
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O Direito objetivo não é um conglomerado caótico de preceitos; 
constitui vasta unidade, organismo regular, sistema, conjunto 
harmônico de normas coordenadas, em interdependência metódica, 
embora fixada cada uma no seu lugar próprio. De princípios jurídicos 
mais ou menos gerais deduzem corolários; uns e outros se 
condicionam e restringem reciprocamente, embora se desenvolvam 
de modo que constituem elementos autônomos operando em 
campos diversos. 
 
Cada preceito, portanto, é membro de um grande todo; por isso do 
exame em conjunto resulta bastante luz para o caso em apreço. 

 
  CONCLUSÃO 
 
 Em conclusão, opina-se no sentido de que não há qualquer 
incompatibilidade entre a Resolução CONAMA n.º 396, de 2006 e a Lei 
estadual n.º 14.309, de 2002, pois ambas se encontram em sintonia com as 
normas gerais estabelecidas no Código Florestal, existindo, ademais, espaço 
para o exercício da competência suplementar do Estado de Minas Gerais na 
definição da obra, plano, atividade ou projeto que se caracterize como sendo 
de utilidade pública, observando-se os parâmetros legais estabelecidos pelo 
Código Florestal, competindo ao órgão ambiental competente impor ao 
empreendedor as medidas mitigadoras e compensatórias tidas como 
necessárias. 
 
 Quanto a aplicação da Lei federal n.º 11.428, de 2006 em relação a 
distrito industrial situado em zona de expansão urbana, tem-se que deverão 
incidir, na análise do empreendimento a ser realizado, todas as regras 
constantes de referida legislação que sejam a ele pertinentes, tendo em vista a 
prevalência da interpretação sistemática. 
 
 É como se orienta, sub censura. 
 
 Belo Horizonte, 16 de maio de 2007. 
 
  Sérgio Pessoa de Paula Castro 
  Consultor Jurídico-Chefe 
  Masp. 598.222-8 
   OAB/MG-62.597 


