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RESUMO 

 

As compensações possuem fundamental relevância como contrapartida pelos 

significativos impactos ambientais e pela supressão de vegetação causados por 

determinados empreendimentos. Compensação pode ser definida como uma forma 

de o Estado cobrar uma contrapartida prévia pela autorização para a realização de 

um determinado impacto ambiental, estando relacionada diretamente ao princípio do 

usuário pagador. A principal aplicação destas compensações é na regularização 

fundiária de Unidades de Conservação, permitindo-se a ainda outras formas de 

cumprimento. No âmbito dos processos de licenciamento ambiental de 

empreendimentos são exigidas diversas compensações ao empreendedor, 

destacando-se: a) compensação ambiental da Lei do Sistema Nacional de Unidades 

de Conservação; b) compensação por supressão de vegetação no Bioma Mata 

Atlântica; c) compensação por intervenção em áreas de preservação permanente; e 

d) compensação pela supressão de vegetação causada por empreendimentos 

minerários. O presente trabalho foi desenvolvido por meio de revisão bibliográfica, 

análise da legislação, levantamentos de decisões no âmbito dos processos de 

licenciamento ambiental e de decisões judiciais sobre o tema, contemplando a coleta 

de informações na literatura especializada, em bancos de dados de órgãos ambientais 

governamentais, em jurisprudências, além de consulta aos atos normativos 

pertinentes. Em relação à pesquisa, pode-se caracterizá-la como exploratória, uma 

vez que se objetiva familiaridade com um assunto ainda pouco explorado, constituindo 

em uma análise sobre a constitucionalidade e legalidade da legislação mineira que 

trata do tema. Diversos empreendedores vêm questionando os atos normativos e a 

forma de cobrança adotada pelo Estado de Minas Gerais, uma vez que possuem 

conflitos com princípios constitucionais e com a legislação federal. Nesse sentido, o 

Conselho Estadual de Política Ambiental vem, nos últimos anos, debatendo o tema 

constantemente e gerando, em alguns casos, discussões no Poder Judiciário. É 

notório que as discussões continuarão ocorrendo no âmbito dos processos de 

licenciamento ambiental, trazendo insegurança jurídica aos empreendedores e à 

sociedade mineira. Portanto, objetivou-se analisar os conflitos existentes entre as 

normas estaduais e as normas federais, entre os atos infra legais e as leis em sentido 

estrito, principalmente no que tange às regras da competência concorrente 

estabelecidas no artigo 24 da Constituição da República e aos princípios do usuário 



 
 

pagador, proporcionalidade, razoabilidade, legalidade e non bis in idem, bem como 

em relação às decisões do Supremo Tribunal Federal. Ao analisar o conteúdo 

normativo sobre as quatro principais compensações exigidas pelo Estado de Minas 

Gerais, verificou-se, em diversos pontos, os conflitos citados. Diante de todo o 

exposto, a presente dissertação propõe nos apêndices A a G diversas alterações nas 

legislações federal e estadual que visam trazer maior harmonia entre a aplicação das 

compensações e os princípios constitucionais aqui tratados, juntamente com as regras 

constitucionais da competência concorrente, com o intuito de aumentar a segurança 

jurídica dos empreendedores na realização de suas atividades e contribuir para a 

sustentabilidade socioeconômica e ambiental do Estado de Minas Gerais. 

 

Palavras-chave: Compensação Ambiental; Ilegalidades; Conflitos Normativos; 

Competência Concorrente; Princípios Constitucionais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

The compensations are fundamentally relevant as a counterpart for the significant 

environmental impacts, as well as for the suppression of vegetation caused by some 

projects. Compensation can be defined as a way for the State to charge a previous 

counterpart for the authorization for the realization of a certain environmental impact, 

being directly related to the principle of the user-pays. The main application of these 

compensations is in the land regularization of Protected Areas, allowing other forms of 

compliance. Within the scope of the environmental licensing processes of projets, 

several compensations are required from the entrepreneur, especially: a) 

environmental compensation of the National System of Protected Areas Law; b) 

compensation for vegetation suppression in the Atlantic Forest Biome; c) 

compensation for intervention in permanent preservation áreas; and d) compensation 

for the vegetation supression caused by mining projects. This work was developed 

through bibliographic review, analysis of the legislation, identification of decisions 

within the scope of environmental licensing processes and judicial decisions on the 

subject, contemplating the collection of information in the specialized literature, in 

databases of governmental environmental agencies, in jurisprudence, in addition to 

consulting the relevant normative acts. In relation to research, it can be characterized 

as exploratory, since it aims at familiarity with a subject that is still little explored, 

constituting an analysis of the constitutionality and legality of the legislation of Minas 

Gerais that deals with the theme. Several entrepreneurs have been questioning the 

normative acts and the form of collection adopted by the State of Minas Gerais, 

because they have conflicts with constitutional principles and with federal legislation. 

In this sense, the State Council for Environmental Policy has, in recent years, 

constantly debated the issue and generating, in some cases, discussions in the 

Judiciary. It is clear that discussions will continue to take place within the scope of 

environmental licensing processes, bringing legal uncertainty to entrepreneurs and 

Minas Gerais society. Therefore, the objective was to analyze the existing conflicts 

between state norms and federal norms, between infra legal acts and laws in the strict 

sense, mainly about the concurrente authority rules established in article 24 of the 

Constitution of the Republic and the principles of the user-pays, proportionality, 

reasonableness, legality and non bis in idem, as well as in relation to the decisions of 

the Supreme Federal Court. When analyzing the normative content on the four main 



 
 

compensations required by the State of Minas Gerais, it was verified, in several points, 

the mentioned conflicts. In view of the above, this work proposes in Appendices A to 

G several changes in the federal and state laws that aim to bring greater harmony 

between the application of compensation and the constitutional principles, together 

with the constitutional rules of concurrent authority, in order to increase the legal 

security of entrepreneurs and contribute to the socioeconomic and environmental 

sustainability of the State of Minas Gerais. 

 

Key-wors: Environmental Compensation; Illegalities; Normative Conflicts; Concurrent 

Authority; Constitutional Principles. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 Apresentação do Tema 
 

A política ambiental brasileira foi efetivamente criada em 1981 com a 

publicação da Lei Federal nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, também conhecida 

como Política Nacional do Meio Ambiente. 

O referido diploma legal possui diversos objetivos e deve-se destacar dois que 

possuem relação direta com o tema deste trabalho, quais sejam: a) compatibilização 

do desenvolvimento econômico-social com a preservação da qualidade do meio 

ambiente e do equilíbrio ecológico; e b) estabelecimento de critérios e padrões de 

qualidade ambiental e de normas relativas ao uso e manejo de recursos ambientais. 

Após a publicação da Política Nacional do Meio Ambiente, a Constituição da 

República Federativa Brasileira de 1988 consolidou o assunto ao dedicar um capítulo 

específico ao meio ambiente, determinando que todos têm direito ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado. Porém, a nossa Carta Magna garante outros direitos à 

população ligados à ordem econômica, bem como às questões sociais que em 

conjunto com a preservação ambiental formam o chamado tripé da sustentabilidade. 

A sustentabilidade ou desenvolvimento sustentável pode ser definida como: 

 

“Princípio 13 
Com o fim de se conseguir um ordenamento mais racional dos recursos e 
melhorar assim as condições ambientais, os Estados deveriam adotar um 
enfoque integrado e coordenado de planejamento de seu desenvolvimento, 
de modo a que fique assegurada a compatibilidade entre o desenvolvimento 
e a necessidade de proteger e melhorar o meio ambiente humano em 
benefício de sua população (ONU, 1972).” 
 
“Quer dizer, desde aquela época pregava-se a necessidade de se 
compatibilizar o desenvolvimento econômico e social com a proteção do meio 
ambiente, o que viria a ser repetido nos principais documentos jurídicos 
internacionais e domésticos. No Brasil, a Constituição Federal de 1988, em 
seu art. 170, estabeleceu que a ordem econômica, fundada na valorização 
do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos 
existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados, entre 
outros princípios, a defesa do meio ambiente (inciso VI) (TORRES, 2016, p. 
48).” 

 

Em virtude destas disposições constitucionais, o Estado permite a realização 

de atividades econômicas, desde que estabelecidas determinadas regras de controle 

dos impactos a serem causados por determinados empreendimentos. Estas regras 
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definidas pelo Poder Público visam evitar, mitigar ou compensar os impactos 

ambientais causados pelas atividades econômicas, sendo que o licenciamento 

ambiental e a criação de medidas compensatórias são formas de se alcançar estes 

objetivos. 

A presente dissertação abordará as principais medidas compensatórias 

estabelecidas no bojo dos processos de licenciamento ambiental do Estado de Minas 

Gerais, importando, neste momento, conceituá-las. 

Cavalcanti e Aguiar (2017, p. 365) salientam que as medidas compensatórias 

possuem a característica de “compensar os impactos ambientais causados pela 

instalação de empreendimentos e, por consequência, estabelecer um equilíbrio entre 

essas intervenções e a preservação dos recursos naturais”. 

Bechara (2009, p. 136) também conceituou o termo, mas chamando-o de 

compensação e não de medida compensatória: 

 

“No Direito Ambiental, o termo compensação é utilizado em várias situações 
e, em cada uma delas, para designar institutos distintos, embora, no mais das 
vezes próximos. 
 
Esta proximidade se deve ao fato que a compensação, no Direito Ambiental, 
em todas as suas facetas, tem por finalidade primordial fazer com que uma 
atividade degradadora ou poluidora que afete negativamente o equilíbrio 
ambiental, por agredir algum de seus elementos corpóreos ou incorpóreos, 
ofereça uma contribuição para afetá-lo positivamente, melhorando a situação 
de outros elementos corpóreos e incorpóreos que não os afetados.” 

 

Muito se discute sobre a diferença entre medidas compensatórias e 

compensações. A presente dissertação tratará as medidas compensatórias como 

gênero do qual as compensações são espécies. 

No âmbito dos processos de licenciamento ambiental de empreendimentos 

são exigidas pela União e, complementarmente, pelos Estados diversas medidas 

compensatórias do empreendedor, destacando-se: a) compensação ambiental 

prevista no artigo 36 da Lei Federal nº 9.985, de 18 de julho de 2000, também 

conhecida como Lei do Sistema Nacional de Unidades de Conservação - SNUC; b) 

medida compensatória por supressão de vegetação no Bioma Mata Atlântica, de 

acordo com a Lei Federal nº 11.428, de 22 de dezembro de 2006, também conhecida 

como Lei da Mata Atlântica; c) medida compensatória por intervenção em áreas de 

preservação permanente prevista na Resolução nº CONAMA 428, de 28 de março de 

2006; e d) medida compensatória pela supressão de vegetação causada por 
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empreendimentos minerários prevista na Lei Estadual nº 20.922, de 16 de outubro de 

2013, também conhecida como Lei Florestal Mineira. 

O Estado de Minas Gerais, assim como outros Estados, possui atos 

normativos próprios que tratam da compensação ambiental da Lei do SNUC, da 

medida compensatória da Lei da Mata Atlântica e da medida compensatória por 

intervenção em Áreas de Preservação Permanente - APP, quais sejam: 

 

 Decretos Estaduais nº 45.175, de 17 e setembro de 2009, e nº 45.629, de 06 

de julho de 2011, e Portaria IEF nº 55, de 23 de abril de 2012 (compensação 

ambiental da Lei do SNUC); 

 Decreto Estadual nº 47.749, de 11 de novembro de 2019, e Portaria IEF nº 30, 

de 03 de fevereiro de 2015 (medida compensatória da Lei da Mata Atlântica); 

 Decreto Estadual nº 47.749, de 11 de novembro de 2019 (medida 

compensatória por intervenção em áreas de preservação permanente). 

 

A medida compensatória pela supressão de vegetação causada por 

empreendimentos minerários é exclusiva do Estado de Minas Gerais, não existindo 

em nenhum outro Estado da Federação, e está prevista na Lei Estadual nº 20.922, de 

16 de outubro de 2013, Decreto Estadual nº 47.749, de 11 de novembro de 2019, e 

Portaria IEF nº 27, de 07 de abril de 2017. 

Além disso, o Estado de Minas Gerais elaborou a Instrução de Serviço 

SISEMA 02/2017 que estabelece procedimentos para o cumprimento da medida 

compensatória da Lei da Mata Atlântica. 

Contudo, diversos empreendedores vêm questionando os atos normativos e 

a forma de cobrança das compensações adotada pelo Estado de Minas Gerais, uma 

vez que possuem alegados conflitos com princípios constitucionais e com a legislação 

federal, em especial as Leis Federais nº 9.985, de 18 de julho de 2000, nº 11.428, de 

22 de dezembro de 2006 e nº 12.651, de 25 de maio de 2012, também conhecida 

como Novo Código Florestal. 

Ainda, existem discussões jurídicas na exigência concomitante das quatro 

citadas medidas compensatórias num mesmo empreendimento, uma vez que, 

supostamente, teriam o mesmo fato gerador, conflitando com o princípio de non bis in 

idem. 
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Face a importância do tema, o Conselho Estadual de Política Ambiental – 

COPAM vem debatendo o assunto com frequência. Em paralelo, as discussões 

chegam ao Poder Judiciário, nas suas várias instâncias. O contexto é formado por 

pareceres jurídicos de renomados profissionais do Direito, mas obviamente orientados 

pela defesa de seus interesses específicos. O presente trabalho, de natureza 

acadêmica independente, visa a colaborar com essas discussões.  Não se espera 

fechar a questão, mas contribuir para uma adequação das atuais normas sem o que 

elas continuarão a trazer insegurança jurídica a empreendedores e à sociedade 

mineira. 

A presente dissertação analisou apenas as quatros medidas compensatórias 

já citadas. No entanto, existem outras, dentre as quais devem ser mencionadas: a) 

medida compensatória por supressão de espécies ameaçadas de extinção prevista 

na Lei Federal nº 12.651, de 25 de maio de 2012, na Lei Estadual nº 20.922, de 16 de 

outubro de 2013, e no Decreto Estadual nº 47.749, de 11 de novembro de 2019; b) 

medida compensatória por supressão de espécies protegidas por lei, tais como, o 

pequizeiro (Caryocar brasiliense), ipê amarelo e pau-d’arco-amarelo, pertencentes 

aos gêneros Tabebuia e Tecoma, e faveiro de Wilson (Dimorphandra Wilsonii Rizz), 

prevista na Lei Estadual nº 10.883, de 2 de outubro de 1992, na Lei Estadual nº 9.743, 

de 15 de dezembro de 1988, e no Decreto Estadual nº 43.904, de 26 de outubro de 

2004. 

Além disso, durante vários anos, o Estado de Minas Gerais também exigiu 

uma medida compensatória por supressão de exemplares arbóreos nativos isolados. 

No entanto, após a publicação do Decreto Estadual nº 47.749, de 11 de novembro de 

2019, esta medida compensatória deixou de ser exigida. 

 

1.2 Objetivo 

 

O objetivo geral dessa dissertação é analisar os conflitos existentes entre as 

normas estaduais e as normas federais, entre os atos infra legais e as leis em sentido 

estrito, principalmente no que tange às regras da competência concorrente 

estabelecidas no artigo 24 da Constituição da República e aos princípios do usuário 

pagador, proporcionalidade, razoabilidade, legalidade e non bis in idem, com o intuito 

de avaliar a legalidade dos atos normativos que tratam das medidas compensatórias 

e da forma de cobrança realizada pelo órgão ambiental do Estado de Minas Gerais. 
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Com fundamento na identificação dos citados conflitos, o objetivo específico 

é sugerir alterações na legislação de medidas compensatórias mineira e brasileira, 

visando adequá-las aos princípios constitucionais e às regras da competência 

concorrente, com o escopo de diminuir os conflitos existentes, aumentar a segurança 

jurídica dos empreendedores na realização de suas atividades e contribuir para a 

sustentabilidade socioeconômica e ambiental do Estado de Minas Gerais.  

 

1.3 Metodologia 

 

O presente trabalho foi desenvolvido por meio de exegese de textos jurídicos 

diversos, dentre os quais a legislação, as decisões administrativas e judiciais no 

âmbito de processos de licenciamento ambiental. O autor utilizou amplamente a 

hermenêutica jurídica a partir do texto constitucional, mas colecionou publicações 

acadêmicas, pareceres e decisões, além de consultar os atos normativos pertinentes. 

A natureza do trabalho impôs a exploração bibliográfica intensa no âmbito da 

análise de constitucionalidade da legislação mineira que trata do tema. É, por óbvio, 

uma pesquisa qualitativa, pois visa a trazer os conflitos mencionados à luz dos 

princípios do Direito Brasileiro com vistas à sua solução. 

A dissertação irá analisar os conflitos existentes entre as normas estaduais e 

as normas federais, entre os atos infra legais e as leis em sentido estrito, 

principalmente no que tange às regras da competência concorrente estabelecidas no 

artigo 24 da Constituição da República e aos princípios do usuário pagador, 

proporcionalidade, razoabilidade, legalidade e non bis in idem, com o intuito de avaliar 

a legalidade dos atos normativos que tratam do tema e da forma de cobrança realizada 

pelo órgão ambiental do Estado de Minas Gerais. 

 

1.4 Sustentabilidade e as Medidas Compensatórias 

 

Conforme mencionado na seção 1.1 desta dissertação, as medidas 

compensatórias estão amplamente conectadas com o conceito de sustentabilidade, 

uma vez que são uma forma de o Estado permitir a realização de determinada 

atividade econômica e, ao mesmo tempo, garantir o meio ambiente ecologicamente 

equilibrado. 
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Como já tratado, a sustentabilidade é composta por três pilares, quais sejam: 

a) desenvolvimento econômico; b) desenvolvimento social; e c) proteção ambiental. 

Contudo, FREITAS (2019, p. 18 e 19) inclui outras duas dimensões, quais 

sejam: a) ética; e b) jurídico-política. Dessa forma, toda e qualquer política pública, ao 

procurar garantir a sustentabilidade, deveria avaliar estas cinco dimensões, e, por este 

motivo, cumpre fazer uma análise do conceito de sustentabilidade proposto por Juarez 

Freitas no livro “Sustentabilidade: Direito ao Futuro” e relacioná-lo com as medidas 

compensatórias. 

FREITAS (2019, p. 20) alerta que considerar apenas um destes pilares 

configura atuação completamente equivocada. Trazendo para o tema deste trabalho, 

a criação de uma determinada medida compensatória deve considerar o conceito de 

sustentabilidade como um todo e não somente a questão ambiental. 

Desse modo, FREITAS (2019, p. 55), conceitua que sustentabilidade é o 

“princípio constitucional que determina promover o desenvolvimento social, 

econômico, ambiental, ético e jurídico-político, no intuito de assegurar as condições 

favoráveis para o bem-estar das gerações presentes e futuras”. Em outras palavras: 

 

“A sustentabilidade é movida pela razão preditiva, que sopesa impactos, 
custos e benefícios (diretos e indiretos) sociais, econômicos, éticos e 
ambientais, evitando subestimar os dilemas intertemporais. Trata, a par disso, 
de encorajar soluções win-win para tensões intra e intergeracionais. Avalia, 
com acurácia, os efeitos sistêmicos da própria solução de conflitos. 
Equaciona-os sem se ater a fronteiras territoriais e temporais rígidas”. 
(FREITAS, 2019, p.91) 

 

Conforme FREITAS (2019, p. 48) o conceito de sustentabilidade, portanto, 

implica sopesar princípios, regras e disposições constitucionais visando garantir um 

Estado sustentável, sem cair nas falácias da sustentabilidade. 

E, por óbvio, uma política pública calcada na sustentabilidade não pode se 

basear na ultrapassada prática estatal do comando e controle que visa sempre a 

punição do administrado, mas deve sim buscar sempre a solução consensual de 

conflitos (FREITAS, 2019, p. 233). Ainda neste tema, o novo direito administrativo 

proposto deve almejar: 

 

“a transição de relações administrativas truncadas pelas exigências 
labirínticas do burocratismo para o direito fundamental à boa administração, 
sem excessos alarmistas ou omissões prestacionais. Nesse registro, o 
sistema administrativo deixa de ser o plexo deformado de comandos ociosos 
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para se alçar à condição de facilitador de boas iniciativas governamentais”. 
FREITAS (2019, p. 234) 

 

 Dessa forma, não há Estado Sustentável que se baseie numa legislação 

burocrática que afaste investimentos e que prejudique o ambiente de negócios para 

empreendimentos que tragam a sustentabilidade nas suas cinco dimensões. 

A regulação estatal, então, deve ser: 

 

“reassentada sob a rocha do direito fundamental à boa administração, ou 
seja, o direito à imparcialidade, à transparência, à prevenção e precaução, à 
proporcionalidade, à motivação congruente, à eficiência, à eficácia e à 
probidade do Estado-Administração lato sensu”. (FREITAS, 2019, p. 244) 

 

Cumpre apenas a observação que o princípio da precaução, como será 

demonstrado na seção 2.3 desta dissertação, deve ser interpretado como um critério 

de gestão de riscos e não utilizado de forma exagerada, visando o protecionismo 

comercial ou a proibição do desenvolvimento econômico e social, sob pena de se 

afastar da busca da sustentabilidade. 

Numa breve síntese, a interpretação sustentável busca atingir de forma 

harmônica o desenvolvimento social, econômico, ético, jurídico político e ambiental, 

além de garantir o direito a uma administração pública eficiente e livre de burocracia. 

(FREITAS, 2019, p. 234, 244 e 330)  

Por conseguinte, todas e quaisquer políticas públicas, incluindo aquelas que 

versem sobre as medidas compensatórias, não podem se estabelecer considerando 

apenas o artigo 225 da Constituição da República, mas devem garantir outros 

pressupostos da sustentabilidade contidos na Carta Magna, tais como: a) a ordem 

econômica (art. 170); b) a função social da propriedade (art. 170, III); c) o direito ao 

pleno emprego (arts. 6º e 170, VIII; d) a livre iniciativa (arts. 1º, IV e 170); e) a 

erradicação da pobreza (arts. 3º, III e 170, VI; f) a ordenação territorial urbana (arts. 

182 e 183); g) a política agrícola (art. 184 a 191) e h) o desenvolvimento nacional 

(preâmbulo e art. 3º, II). 

Além disso, não há como se criar uma medida compensatória baseada no 

conceito de sustentabilidade que afronte disposições, direitos e garantias 

fundamentais e outros princípios presentes na Constituição da República, dentre os 

quais destacam-se: a) o direito ao contraditório e ampla defesa (art. 5º, LV); b) o direito 

de não recair sobre o cidadão nenhuma obrigação que não tenha sido criada por Lei 
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(art. 5º, II); c) o direito à propriedade privada (arts. 5º, XXII e 170, II); d) o respeito ao 

direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada (art. 5º, XXXVI); e) a duração 

razoável do processo (art. 5º, LXXVIII); e f) os princípios da administração pública (art. 

37). 

  

1.5 Eficácias das Normas Constitucionais 

 

Outra importante análise que deve ser realizada, antes de adentrar 

especificamente no exame das medidas compensatórias proposto pela presente 

dissertação, é a eficácia das normas, tendo como ênfase o livro “Eficácia das Normas 

Constitucionais e Direitos Sociais” escrito por Celso Antônio Bandeira de Mello. 

Inicialmente, De Mello (2009, p. 11 e 12) afirma que “o traço característico do 

Direito é precisamente o de ser disciplina obrigatória de condutas”. Ou seja, o Direito 

impõe condutas e obrigações que devem ser seguidas pelo Estado e pelo 

administrado, sendo que a Constituição da República é a base de todo esse 

comportamento exigido. 

Nesta análise, De Mello (2009, p. 12) afirma que a Constituição da República 

“é a Lei Máxima, à qual todas as demais se subordinam e na qual todas se fundam. É 

a Lei de mais alta hierarquia. É a lei fundante. É a fonte de todo o Direito. É a matriz 

última da validade de qualquer ato jurídico”. 

Diante desta interpretação de que as normas trazem condutas a serem 

seguidas pelo Estado, bem como pelo administrado, deve-se considerar o seu 

descumprimento quando o agente pratica uma ação proibida ou quando não atua da 

forma determinada pela legislação. 

Assim sendo, para se tratar da eficácia das normas, deve-se sempre trazer a 

divisão tripartite do tema, sendo: a) normas de eficácia plena que produzem efeitos 

imediatos; b) normas de eficácia contida, as quais podem ter seus efeitos limitados 

posteriormente e c) normas de eficácia limitada que dependem de regulamento 

posterior para gerarem efeitos. (DE MELLO, 2009, p. 18) 

Como norma de eficácia plena deve-se citar o artigo 24 da Constituição da 

República que estabelece as regras da competência concorrente que será tratada 

especificamente na seção 3.1 desta dissertação. A citada norma dá ao administrado 

o Direito de ter os regramentos gerais estabelecidos pela União, bem como as 
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disposições específicas definidas pelos Estados e Distrito Federal, não podendo, 

estes últimos, contrariarem as normas gerais editadas pela União. 

Como norma de eficácia contida, De Mello (2009, p. 19) cita o artigo 5º, inciso 

LVIII da Constituição da República. 

 

“Deveras, inobstante caiba à lei reduzir o campo de abrangência do direito 
fundamental do civilmente identificado de se isentar da identificação criminal, 
a não ser nos casos que a lei estabeleça, ou mesmo depois de fazê-la – pois 
só poderá demarcar este campo, nunca extingui-lo -, o certo é que o art. 5º, 
LVIII, traz, por si mesmo, um direito suscetível de ser imediatamente fruído e 
exigível”. 

 

Como norma de eficácia limitada, deve-se mencionar o parágrafo único, artigo 

23 da Carta que estabelece a necessidade de lei complementar que fixe normas de 

cooperação entre os entes federativos para a realização da competência comum 

presente no caput do mesmo dispositivo. 

De Mello (2019, p. 22, 23 e 24) divide a norma constitucional em três 

comportamentos: 

“a) Algumas vezes a norma constitucional compõe a outorga de um poder 
jurídico em sentido estrito (...) sobre os quais os titulares não necessitam que 
alguém lhes preste algo, mas, pelo contrário, só necessitam que outrem não 
os embarace, não os turbe. 
 
(...) 
 
“b) Outras vezes a norma constitucional compõe em sua dicção o necessário 
e suficiente para gerar em prol do administrado uma concreta utilidade, 
suscetível de fruição mediante desfrute positivo e que consiste em um direito 
em sentido estrito, que é o direito propriamente dito, isto é, bem jurídico cuja 
fruição depende de uma prestação alheia”. (...) Verifica-se do exposto que em 
ambos os casos até agora tratados – outorga de “poder-direito” e outorga de 
direito em sentido estrito (graças à suficiente descrição da conduta alheia que 
o satisfaz) – a posição jurídica do administrado é plenamente consistente, 
desde a regra constitucional”.  
 
(...) 
 
“c) a regra constitucional pode ainda limitar-se tão somente a expressar em 
sua dicção apenas uma finalidade a ser cumprida obrigatoriamente pelo 
Poder Público, sem, entretanto, apontar os meios a serem adotados para 
atingi-la, isto é, sem indicar as condutas específicas que satisfariam o bem 
jurídico consagrado na regra”. 

 

Estes são os casos de vários princípios e regras constitucionais que serão 

tratados nas seções 2 e 3 desta dissertação, dentre os quais menciona-se: 

a) o artigo 5º, inciso II, da Constituição da República que traz o princípio da 

legalidade que será objeto de discussão na seção 2.6 do presente 
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trabalho. Enuncia que é direito do administrado que o Poder Público não 

exija dele qualquer obrigação que não esteja previamente definida em lei 

em sentido estrito e, se o fizer, embaraçará ou turbará uma garantia 

fundamental do cidadão. 

b) o artigo 24 da Constituição da República que estabelece as regras da 

competência concorrente já mencionado nesta seção e que será 

amplamente debatido na seção 3.1. 

c) os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e non bis in idem que 

exigem da Administração Pública uma postura de respeito ao administrado 

sem exigir cobranças repetidas por um mesmo fato ou de forma 

desarrazoada e desproporcional. 

A eficácia destas normas constitucionais mencionadas é de suma 

importância, pois uma política de medidas compensatórias deve considerar em todo 

o seu conteúdo o respeito a estes princípios e regras constitucionais vigentes. Não os 

considerar é ferir mandamentos constitucionais explícitos e dotados de eficácia.  
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2. PRINCÍPIOS APLICÁVEIS AO DIREITO AMBIENTAL 

 

2.1 Princípios em Direito Ambiental  

 

O Direito Ambiental brasileiro possui vários princípios jurídicos, dentre os 

quais podemos destacar: a) desenvolvimento sustentável; b) responsabilidade civil 

objetiva; c) precaução; d) prevenção; e) usuário pagador; e f) poluidor pagador. 

A presente dissertação não tratará de todos estes princípios, mas tão somente 

sobre os princípios do usuário pagador e da precaução, além de dispor sobre alguns 

outros princípios previstos no Direito Brasileiro que são fundamentais na aplicação e 

criação de medidas compensatórias, quais sejam: a) proporcionalidade; b) 

razoabilidade; c) non bis in idem; e d) legalidade. 

De Mello (2002, p. 807 e 808) já tratou do tema e conceituou que princípio: 

 

“é, por definição, mandamento nuclear de um sistema, um verdadeiro alicerce 
dele, disposição fundamental que se irradia sobre diferentes normas 
compondo-lhes o espírito e servindo de critério para sua exata compreensão 
e inteligência por definir a lógica e a racionalidade do sistema normativo, no 
que lhe confere a tônica e lhe dá sentido harmônico.” 

 

Atienza e Manero (2017, p. 18) também emitiram sua abalizada opinião sobre 

a função dos princípios que traduz bem a sua importância. In verbis: 

 

“Pois bem, os princípios cumprem com esta função explicativa ao menos 
nestes dois sentidos. Em primeiro lugar, por sua capacidade para sintetizar 
uma grande quantidade de informação: a referência a uns poucos princípios 
nos permite entender como funciona uma instituição jurídica no conjunto do 
ordenamento jurídico, e em relação ao sistema social. Os princípios são – 
como as leis científicas – enunciados que fazem possível uma descrição 
econômica de uma determinada realidade (neste caso, o Direito), e cumprem 
por tanto uma função didática – no sentido amplo – de grande importância. 
Mas, em segundo lugar – e isto é ainda mais importante – os princípios nos 
permitem também entender o Direito – os diferentes Direitos – não como um 
simples conjunto de padrões, mas também como um conjunto ordenado, isto 
é, como um conjunto dotado de sentido. Por isso, conhecer os princípios de 
uma instituição ou de um determinado Direito permite, inclusive, até certo 
ponto, predizer quais são as soluções para os problemas jurídicos fixadas em 
disposições específicas. Esta dupla capacidade dos princípios de apresentar 
de uma maneira breve e ordenada um setor de (ou todo) um ordenamento 
jurídico, não é nem mais nem menos, o que se costuma chamar de 
sistematização do Direito. E como esta é a função principal, supõe-se, a ser 
realizada pela ciência jurídica, fica claro que os princípios desempenham aqui 
um papel fundamental.” 
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Bonavides (2003, p. 292) demonstrou a necessidade dos princípios na 

interpretação dos textos constitucionais ao afirmar que: 

 

“Os princípios fundamentais da Constituição, dotados de normatividade, 
constituem, ao mesmo tempo, a chave de interpretação dos textos 
constitucionais. Mas essa importância decorre em grande parte de um 
máximo poder de legitimação, que lhes é inerente.” 

  

Assim sendo, para que se possa entender as medidas compensatórias, os 

limites constitucionais impostos, bem como a (i)legalidade da legislação e da forma 

de cobrança destas medidas pelo Estado de Minas Gerais, precisa-se, inicialmente, 

tratar dos princípios citados acima que norteiam a aplicação das compensações. 

 

2.2 Princípio do usuário pagador 

 

Inicialmente, compete trazer o conceito do princípio do usuário pagador dado 

por Milaré (2005, p. 170): 

 

“Originário igualmente de práticas adotadas na atual União Européia, o 
princípio do usuário-pagador pode parecer uma reduplicação do seu 
congênere, o princípio do poluidor-pagador. Na realidade são diferentes, 
embora pareçam reduplicativos e, de algum modo, são complementares. “ 
 
“A Política Nacional do Meio Ambiente, já em seu nascedouro, objetivava ir 
além das obrigações impostas ao poluidor; por isso, determinou que se 
impusesse, também ao usuário, uma contribuição pela utilização de recursos 
ambientais com fins econômicos.” 

 

Portanto, o princípio do usuário pagador está relacionado com a utilização 

regular dos recursos naturais pelo empreendedor e consiste no pagamento por esta 

utilização, gerando um equilíbrio. 

Não se pode, assim, confundi-lo com o princípio do poluidor pagador, que 

pressupõe um dano ambiental causado por determinado empreendimento e a 

obrigação de repará-lo e encontra-se previsto na parte final do § 3º, artigo 225 da 

Constituição da República que assim estabelece: 

 

“Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, 
bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-
se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá- lo 
para as presentes e futuras gerações.  
 
(...) 
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§ 3º As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente 
sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e 
administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos 
causados.” (grifo nosso) 

 

Casa, Zanini e Vasconcellos (2013, p. 291) também ressaltam que a doutrina 

diferencia estes dois princípios da seguinte forma: 

 

“alguns doutrinadores entendem que o princípio do poluidor pagador não se 
confunde com o do usuário pagador, dado que o primeiro tem como premissa 
a prevenção e reparação de eventuais danos ambientais, ao passo que o 
segundo preconiza o pagamento pela utilização de bens ou recursos 
naturais”. 

 

Entende-se, então, que se faz necessária a utilização de um determinado 

recurso natural ou realização de um impacto regular por determinada atividade 

produtiva para a aplicação do princípio do usuário pagador. Em outras palavras, o 

princípio do usuário pagador autoriza o Poder Legislativo a criar determinada medida 

compensatória em razão de impactos causados por empreendimentos e autorizados 

pelo Poder Público. 

 

2.3 Princípio da precaução 

 

O princípio da precaução foi conceituado em 1992 na Declaração da 

Conferência das Nações Unidas. In verbis: 

 
“De modo a proteger o meio ambiente, o princípio da precaução deve ser 
amplamente observado pelos Estados, de acordo com as 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”. (ONU, 1992) 
 

Torres (2016, p. 51) afirma que “o cerne do princípio da precaução é a ameaça 

séria e irreversível do dano ao meio ambiente, mas nota-se que tal princípio não deve 

ser invocado desmesuradamente”. 

Apesar da grande importância deste princípio para a proteção do meio 

ambiente e para a utilização sustentável dos recursos naturais, muito se tem utilizado 

do mesmo para impedir o desenvolvimento econômico, bem como para o 

protecionismo comercial. 
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Destarte, é fundamental trazer que o princípio da precaução deve ser sempre 

utilizado como um critério de gestão de riscos. Este é o entendimento dado por Torres 

(2016), Foster (2002) e Comissão da União Europeia Relativa ao Princípio da 

Precaução (2000): 

 

“Precautionary” approaches to managing risk can be traced far back into 
history. One authority mentioned as the first application of the PP the famous 
incident when John Snow removed the handle of the Broad Street water pump 
in London in 1854, thereby stopping an epidemic of cholera”. (FOSTER, 2002, 
p. 9) 
 
“O princípio da precaução deveria ser considerado no âmbito de uma 
abordagem estruturada da análise de riscos, a qual inclui três elementos: a 
avaliação de riscos, a gestão de riscos e a comunicação de riscos. O princípio 
da precaução é particularmente relevante no que se refere à gestão de 
riscos.” (COMISSÃO DA UNIÃO EUROPEIA RELATIVA AO PRINCÍPIO DA 
PRECAUÇÃO, 2000, p. 2) 
 
“Havendo dúvida sobre o risco que certa atividade ou empreendimento 
representa ao meio ambiente, não comprovado científica ou 
tecnologicamente, deve o Poder Público exigir que o interessado proceda à 
avaliação de riscos. Apenas quando não for possível mensurar e delimitar os 
riscos, bem como a lesividade que o empreendimento ou a atividade 
representam, é que o princípio da precaução poderá ser aplicado pela 
autoridade competente, de modo a impedir que aquele risco em potencial se 
transforme em um dano concreto ao meio ambiente.” (TORRES, 2016, p. 51). 

 

Esta interpretação é também corroborada pela jurisprudência do Supremo 

Tribunal Federal. No âmbito do Recurso Extraordinário nº 627.189/SP, abaixo 

transcrito, o Ministro Dias Toffoli, relator da ação, confirmou o entendimento do 

princípio da precaução como um critério de gestão de riscos. 

 

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO 627.189 SÃO PAULO 
RELATOR :MIN. DIAS TOFFOLI 
RECTE.(S) :ELETROPAULO METROPOLITANA – ELETRICIDADE DE SÃO 
PAULO S/A 
ADV.(A/S) :ALEXANDRE DE MENDONÇA WALD E OUTRO(A/S) 
RECDO.(A/S) :SOCIEDADE AMIGOS DO BAIRRO CITY BOAÇAVA E 
OUTRO(A/S) 
ADV.(A/S) :FERNANDO NETTO BOITEUX E OUTRO(A/S) 
RECDO.(A/S) :PEDRO ROXO NOBRE FRANCIOSI 
ADV.(A/S) :SEBASTIÃO BOTTO DE BARROS TOJAL E OUTRO(A/S) 
AM. CURIAE. :AGENCIA NACIONAL DE ENERGIA ELETRICA – ANEEL 
PROC.(A/S)(ES) :PROCURADOR-GERAL FEDERAL 
AM. CURIAE. :ASSOCIACAO BRASILEIRA DE DISTRIBUIDORES DE 
ENERGIA ELETRICA – ABRADEE  
ADV.(A/S) :CARLOS FERNANDO COUTO DE OLIVEIRA SOUTO E 
OUTRO(A/S) 
AM. CURIAE. :UNIÃO 
PROC.(A/S)(ES) :ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO 
EMENTA 
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Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Direito 
Constitucional e Ambiental. Acórdão do tribunal de origem que, além de impor 
normativa alienígena, desprezou norma técnica mundialmente aceita. 
Conteúdo jurídico do princípio da precaução. Ausência, por ora, de 
fundamentos fáticos ou jurídicos a obrigar as concessionárias de energia 
elétrica a reduzir o campo eletromagnético das linhas de transmissão de 
energia elétrica abaixo do patamar legal. Presunção de constitucionalidade 
não elidida. Recurso provido. Ações civis públicas julgadas improcedentes. 
1. O assunto corresponde ao Tema nº 479 da Gestão por Temas da 
Repercussão Geral do portal do STF na internet e trata, à luz dos arts. 5º, 
caput e inciso II, e 225, da Constituição Federal, da possibilidade, ou não, de 
se impor a concessionária de serviço público de distribuição de energia 
elétrica, por observância ao princípio da precaução, a obrigação de reduzir o 
campo eletromagnético de suas linhas de transmissão, de acordo com 
padrões internacionais de segurança, em face de eventuais efeitos nocivos à 
saúde da população. 
2. O princípio da precaução é um critério de gestão de risco a ser aplicado 
sempre que existirem incertezas científicas sobre a possibilidade de um 
produto, evento ou serviço desequilibrar o meio ambiente ou atingir a saúde 
dos cidadãos, o que exige que o estado analise os riscos, avalie os custos 
das medidas de prevenção e, ao final, execute as ações necessárias, as 
quais serão decorrentes de decisões universais, não discriminatórias, 
motivadas, coerentes e proporcionais. 
3. Não há vedação para o controle jurisdicional das políticas públicas sobre a 
aplicação do princípio da precaução, desde que a decisão judicial não se 
afaste da análise formal dos limites desses parâmetros e que privilegie a 
opção democrática das escolhas discricionárias feitas pelo legislador e pela 
Administração Pública. 
4. Por ora, não existem fundamentos fáticos ou jurídicos a obrigar as 
concessionárias de energia elétrica a reduzir o campo eletromagnético das 
linhas de transmissão de energia elétrica abaixo do patamar legal fixado. 
5. Por força da repercussão geral, é fixada a seguinte tese: no atual estágio 
do conhecimento científico, que indica ser incerta a existência de efeitos 
nocivos da exposição ocupacional e da população em geral a campos 
elétricos, magnéticos e eletromagnéticos gerados por sistemas de energia 
elétrica, não existem impedimentos, por ora, a que sejam adotados os 
parâmetros propostos pela Organização Mundial de Saúde, conforme 
estabelece a Lei nº 11.934/2009. 
6. Recurso extraordinário provido para o fim de julgar improcedentes ambas 
as ações civis públicas, sem a fixação de verbas de sucumbência.” 

 

Portanto, não se trata de um princípio a ser avocado em demasia, mas que 

deve ser sempre avaliado com os critérios de gestão de riscos e sopesado com outros 

princípios e, principalmente, com o artigo 170 da Constituição da República Federativa 

do Brasil para evitar barreiras ao exercício regular da atividade econômica sem 

fundamento legal, bem como para impedir o protecionismo comercial. 

Foster (2002) faz uma excelente análise de um caso de utilização do princípio 

da precaução como forma de protecionismo comercial pela França e Freitas (2006) 

traz a preocupação da utilização exagerada deste importante princípio. 

 

“As with the application of any general precept to human affairs, the devil is in 
the details. Precautionary measures by European states have led to political 
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and legal controversy, giving rise (for example) to complaints that the 
“precautionary” measures were really intended for trade protection. 
France, for example, values its small farms – one commonly sees small herds 
of cattle grazing in tiny suburban pastures, on their way to sale as beef in the 
local marché. France has banned British beef (for fear of bovine spongiform 
encephalopathy) and cattle raised with synthetic hormones (most American 
and Canadian beef).  
 
(...) 
 
The litigation resulting from such measures has created a small but growing 
body of case law, for example decisions by the European Court of Justice. 
(The Court has sided with member states in banning British beef early in the 
bovine spongiform encephalopathy or “mad cow disease” ( BSE) crisis, but 
recently (2002) ruled against a continued ban by France on British beef”. 
(FOSTER, 2002, p. 9 e 10) 
 
“Indispensável, assim, atentar para as armadilhas psicológicas que reinam no 
tema, contagiosamente. A própria precaução, se e quando ruinosamente 
inflacionada, revela-se fator imobilizante[,] que gera o pecado da omissão, 
em vez de vencê-lo. Com efeito. Precaução em demasia é não-precaução. E, 
para piorar as coisas, a paralisia irracional desencadeia danos juridicamente 
injustos e, portanto, indenizáveis. Numa frase: o Estado precisa agir com 
precaução, na sua versão balanceada, apenas quando tiver motivos idôneos 
a ensejar uma intervenção antecipatória proporcional, nos limites da tessitura 
normativa”. (FREITAS, 2006, p. 890)   

  

2.4 Princípios da proporcionalidade e razoabilidade 

 

De acordo com Moraes (2017, p. 48 e 645): 

 

“O princípio da razoabilidade pode ser definido como aquele que exige 
proporcionalidade, justiça e adequação entre os meios utilizados pelo Poder 
Público, no exercício de suas competências – inclusive tributárias –, e os fins 
por ela almejados, levando-se em conta critérios racionais e coerentes.” 
 
“Para que as diferenciações normativas possam ser consideradas não 
discriminatórias, torna-se indispensável que exista uma justificativa objetiva e 
razoável, de acordo com critérios e juízos valorativos genericamente aceitos, 
cuja exigência deve aplicar-se em relação à finalidade e efeitos da medida 
considerada, devendo estar presente por isso uma razoável relação de 
proporcionalidade entre os meios empregados e a finalidade perseguida, 
sempre em conformidade com os direitos e garantias constitucionalmente 
protegidos.” 
 

 

Morais (2014, p 56) afirma que o princípio da proporcionalidade vem 

associado à: 

 

“noção dos limites de atuação da legislação no exercício do seu poder 
regulamentador. Logo, proporcional significaria que o legislador teria atuado 
dentro dos limites implícitos (ou imanentes) dos Direitos Fundamentais 
consagrados no texto constitucional.” 
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Pode-se, assim, afirmar que os dois princípios estão associados aos limites 

impostos pela Lei e pela Constituição da República, devendo toda exigência do Poder 

Público ser razoável e proporcional. Algumas doutrinas, inclusive, tratam estes 

princípios como sinônimos. 

Neste diapasão, é fundamental mencionar o importante acórdão da ADI nº 

2011942-97.2020.8.26.0000 do Tribunal de Justiça de São Paulo que determina a 

vinculação de uma compensação específica ao princípio da razoabilidade. In verbis: 

 

Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2011942-97.2020.8.26.0000 
São Paulo 
Requerente: Prefeito do Município de Tietê 
Requerido: Presidente da Câmara Municipal de Tietê 
I. Ação direta de inconstitucionalidade. Lei 3.738/19, do Município de Tietê, 
que “dispõe sobre a proteção ao corte das 'palmeiras imperiais' localizadas 
no Município de Tietê/SP, e dá outras providências.” 
II. Norma que disciplina o manejo sustentável e a proteção da flora e do meio 
ambiente locais. Instituição de mecanismo protetivo de espécie arbórea 
ligada a aspectos culturais e históricos do município. Concretização de 
comandos e princípios contidos no ordenamento constitucional, relacionados 
à preservação do meio ambiente. Proteção de interesse comprovadamente 
local. Inteligência dos arts.30, I, e 225, §1°, I e VI, e §§2° e 3°, da CF, e arts. 
191, 192, 193, 194 e 195, da CE. 
 
(...) 
 
VI. Art.1°, §2°. Inconstitucionalidade. Dispositivo que trata da compensação 
ambiental para o caso de remoção autorizada do espécime protegido pela 
legislação. Obrigação 
de o proprietário da área em que efetivada a derrubada de uma árvore adquirir 
outras dez da mesma espécie. Providência desarrazoada. Embora altamente 
necessárias e desejáveis, as medidas de compensação ambiental devem 
guardar certo nível de correspondência com o dano a que se referem. 
Excesso evidente no caso em julgamento. Além da discrepância entre a 
quantidade de árvores derrubadas e aquelas a serem adquiridas pelo 
proprietário da área em que se deu a remoção, há nos autos manifestação 
da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Agricultura e Desenvolvimento 
Sustentável a contraindicar a medida. Violação à razoabilidade, sob os 
aspectos da proporcionalidade e técnico, nos termos do art.111, da CE. 
VII. Pedido julgado parcialmente procedente, declarando-se a 
inconstitucionalidade do §2°, do artigo 1°, da Lei 3.738, de 30 de setembro de 
2019, do Município de Tietê, revogada, em parte, a liminar.  
 
(...) 
 
Apesar do louvável propósito da medida, não há como negar a existência de 
infringência às regras da proporcionalidade e da razoabilidade. Com efeito, 
embora seja claro que medidas de compensação ambiental são altamente 
desejáveis e necessárias, também é certo que tais providências devem 
guardar certo nível de correspondência com o dano a que se referem. 
No caso, resta evidente a configuração de verdadeiro excesso por parte do 
legislador local, vez que prevista a obrigatoriedade do plantio de dez novas 
árvores para cada espécime derrubado, com autorização do órgão 
competente municipal, sendo clara a violação ao artigo 111, da Constituição 
Paulista. 
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Assim sendo, toda e qualquer medida compensatória deve ser razoável e 

proporcional ao grau de impacto de um determinado empreendimento, trazendo, 

assim, um equilíbrio entre o impacto e a compensação definida. 

 

2.5 Princípio de non bis in idem 

 

Britto (2017, p. 76) faz uma análise do princípio do non bis in idem e esclarece 

a sua natureza. 

 

“Portanto, configurando princípio geral que impede de reclamar duas vezes a 
mesma coisa, atualmente, o instituto faz parte da tradição democrática do 
direito penal e do direito administrativo sancionador, como corolário do ideal 
de justiça.” 
 
(...) 
 
“No direito brasileiro, é pacífico o entendimento acerca da impossibilidade 
desta dupla incidência, de que resulta o princípio do non bis in idem (ou ne 
bis in idem, uma vez que há autores que distinguem uma expressão da outra) 
como proibição de aplicação de múltipla penalidade sobre o mesmo fato.” 
 
(...) 
 
“Por efeito bis in idem ou sobreposição entende-se, neste estudo, as múltiplas 
cobranças vinculadas à compensação de um mesmo e determinado impacto 
causado em decorrência da implantação do empreendimento, exigidas no 
âmbito do processo de licenciamento ambiental pelo órgão licenciador 
competente.” 

 

Torna-se ilegal, com fundamento no princípio do non bis in idem, aplicar mais 

de uma penalidade ou mais de uma cobrança pelo mesmo fato gerador. Em outras 

palavras e, a título de exemplo, levando o princípio para o Direito Tributário, não se 

pode cobrar dois Impostos de Transmissão de Bens Imóveis – ITBI numa mesma 

transação comercial do imóvel. 

O Supremo Tribunal Federal – STF, concordantemente, na Súmula nº 19 

confirmou entendimento que contempla o princípio do non bis in idem ao determinar 

que “é inadmissível segunda punição de servidor público, baseada no mesmo 

processo em que se fundou a primeira”. 

Sendo assim, idem em Direito Ambiental, em respeito ao princípio do non bis 

in idem, toda e qualquer medida compensatória criada pelo Poder Público deve estar 

vinculada a um determinado impacto e não se pode exigir outra medida compensatória 

em razão deste mesmo impacto. 
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2.6 Princípio da legalidade 

 

O princípio da legalidade está consubstanciado no inciso II, artigo 5º da 

Constituição da República Federativa do Brasil que assim pressupõe: 

 

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, nos termos seguintes: 
 
(...) 
 
II - ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em 
virtude de lei.” 

 

Moraes (2017, p. 51) faz um exame do referido princípio e assegura que: 

 

“Tal princípio visa combater o poder arbitrário do Estado. Só por meio das 

espécies normativas devidamente elaboradas conforme as regras de 

processo legislativo constitucional podem-se criar obrigações para o 

indivíduo, pois são expressão da vontade geral.” 

 

Esta conceituação é cirúrgica e a Constituição da República prevê 

acertadamente, uma vez que não se deve deixar a critério do Poder Executivo a 

possibilidade de se criar obrigações ao administrado, sendo esta competência 

reservada somente ao Poder Legislativo. 

Logo, cabe ao Poder Executivo emanar atos normativos de competência 

originária dada pela Constituição da República ou regulamentos para explicitar 

conteúdos presentes em Lei em sentido estrito. Porém, importante observar que, 

conforme já mencionado, a possibilidade de se criar obrigações está restrita ao 

conteúdo da lei.  

Di Pietro (2017, p. 162), em seu célebre livro de direito administrativo, traduz 

estas limitações ao poder regulamentar ao salientar que o regulamento: 

 

“complementa a lei ou, nos termos do artigo 84, IV, da Constituição, contém 
normas para fiel execução da lei; ele não pode estabelecer normas contra 
legem ou ultra legem. Ele não pode inovar na ordem jurídica, criando direitos, 
obrigações, proibições, medidas punitivas, até porque ninguém é obrigado a 
fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei, conforme artigo 
5º, II, da Constituição; ele tem que se limitar a estabelecer normas sobre a 
forma como a lei vai ser cumprida pela Administração.”  
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De Mello (2010, p. 838 e 839), um dos principais administrativistas brasileiros, 

possui o mesmo entendimento e afirma que o Direito Brasileiro prevê apenas 

regulamentos executivos. 

 

“Ocorre que no Brasil só existem regulamentos executivos, isto é, para fiel 

execução das leis. Foge à alçada regulamentar inovar na ordem jurídica. Para 

nós, então, não interessa indagar se se trata de segurança, ordem ou 

salubridade públicas, ou qualquer outro setor, uma vez que se encontram 

niveladas todas as intervenções da Administração.” 

 

De Mello (2009, p. 44 e 45) ainda faz uma análise mais aprofundada sobre o 

princípio afirmando que: 

 

“Em suma, o princípio da legalidade não visou simplesmente à mera 
estruturação formal de um aparelho burocrático tendo em vista balizar de fora, 
mediante lei, sua composição orgânica e seus esquemas de atuação. O que 
se pretendeu e se pretende, a toda evidência, foi e é sobretudo estabelecer 
em prol de todos os membros do corpo social uma proteção e uma garantia. 
Quis-se outorgar-lhes, em rigor, uma dupla certeza, a saber: 
 
a) de um lado, que ato administrativo algum poderia impor limitação, 

prejuízo, ou ônus aos cidadãos sem que tais cerceios ou gravames 
estivessem previamente autorizados em lei e que ato administrativo 
algum poderia subtrair ou minimizar vantagens e benefícios que da lei 
resultariam para os cidadãos se esta fosse observada; 
 

b) de outro lado, que todos os cidadãos tivesse, dessarte – por força 
mesmo do que acima se indicou -, a garantia de um tratamento 
isonômico, pois é a lei, como norma geral e abstrata (em contraposição 
ao ato administrativo, disposição individual e concreta), que, por suas 
características inerentes, enseja um tratamento uniforme, igual para 
todos. 

 

Destarte, as medidas compensatórias não podem ser criadas por 

regulamento, pois se trata de obrigação ao administrado. Compete ao Poder 

Executivo, por meio do poder regulamentar, apenas explicitar as regras de 

cumprimento e destinação das espécies de medidas compensatórias criadas por lei 

em sentido estrito. 
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3. COMPETÊNCIA CONCORRENTE PARA LEGISLAR 

 

3.1 Fundamento Constitucional 

 

A competência concorrente para legislar em matéria ambiental possui 

previsão no artigo 24 da Constituição da República que assim estabelece: 

 

“Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar 
concorrentemente sobre: 
 
(...) 
 
VI - florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e 
dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição; 
 
VII - proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e 
paisagístico; 
 
VIII - responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e 
direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico; 
 
(...) 
 
§ 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.”  

 

Conforme se depreende do mencionado dispositivo constitucional, a 

competência concorrente para legislar tem o seguinte regime jurídico: a) compete à 

União estabelecer as regras gerais; b) compete aos Estados suplementar as regras 

gerais da União; c) caso a União não estabeleça as regras gerais, os Estados poderão 

criá-las e d) lei federal sobre normas gerais posterior suspende a eficácia da lei 

estadual naquilo que for contrário. 

Moraes (2017, p. 240 e 241) trata do tema em seu livro de Direito 

Constitucional e esclarece que: 

 

“A Constituição brasileira adotou a competência concorrente não cumulativa 
ou vertical, de forma que a competência da União está adstrita ao 
estabelecimento de normas gerais, devendo os Estados e o Distrito Federal 
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especificá-las, através de suas respectivas leis. É a chamada competência 
suplementar dos Estados-membros e Distrito Federal (CF, art. 24, § 2º). 
 
(...) 
 
Note-se que, doutrinariamente, podemos dividir a competência suplementar 
dos Estados-membros e do Distrito Federal em duas espécies: competência 
complementar e competência supletiva. A primeira dependerá de prévia 
existência de lei federal a ser especificada pelos Estados-membros e Distrito 
Federal. Por sua vez, a segunda aparecerá em virtude da inércia da União 
em editar a lei federal, quando então os Estados e o Distrito Federal, 
temporariamente, adquirirão competência plena tanto para edição das 
normas de caráter geral, quanto para normas específicas (CF, art. 24, §§ 3º 
e 4º). 
 
(...) 
 
Dessa forma é possível o estabelecimento de algumas regras definidoras da 
competência legislativa concorrente: 
 
 a competência da União é direcionada somente às normas gerais, sendo 

de flagrante inconstitucionalidade aquilo que delas extrapolar; 
 
 a competência do Estado-membro ou do Distrito Federal refere-se às 

normas específicas, detalhes, minúcias (competência suplementar). 
Assim, uma vez editadas as normas gerais pela União, as normas 
estaduais deverão ser particularizantes, no sentido de adaptação de 
princípios, bases, diretrizes a peculiaridades regionais (competência 
complementar); 

 
 não haverá possibilidade de delegação por parte da União, aos Estados-

membros e Distrito Federal das matérias elencadas no art. 24 da 
Constituição; 

 
 o rol dos incisos destinados à competência concorrente é taxativo, 

portanto não haverá essa possibilidade em matéria destinada a lei 
complementar, por ausência de previsão do art. 24 da CF; 

 
 a inércia da União em regulamentar as matérias constantes no art. 24 da 

Constituição Federal não impedirá ao Estado membro ou ao Distrito 
Federal a regulamentação da disciplina constitucional (competência 
supletiva). Note-se que, em virtude da ausência de Lei Federal, o Estado-
membro ou o Distrito Federal adquirirão competência plena para a edição 
tanto de normas de caráter geral, quanto específico. Em relação à inércia 
legislativa da União, em sede de competência concorrente, decidiu o STF 
que, “enquanto não sobrevier a legislação de caráter nacional, é de admitir 
a existência de um espaço aberto à livre atuação normativa do Estado-
membro, do que decorre a legitimidade do exercício, por essa unidade 
federada, da faculdade jurídica que lhe outorga o art. 24, § 3º, da Carta 
Política”. 

 
 a competência plena adquirida pelos Estados ou Distrito Federal é 

temporária, uma vez que, a qualquer tempo, poderá a União exercer sua 
competência editando lei federal sobre as normas gerais; 

 
 a superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia 

da lei estadual, no que lhe for contrário.” 
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Logo, para que se evitem conflitos entre as legislações dos entes federados, 

é de suma importância que os Estados respeitem os limites estabelecidos pela regra 

geral criada pela União. 

A pesquisa empreendida nessa dissertação permitiu identificar os conflitos 

existentes entre a legislação mineira e a legislação federal, bem como entre os atos 

normativos infra legais e as leis em sentido estrito no que concerne às medidas 

compensatórias, em razão da extrapolação, pelo Estado de Minas Gerais, dos limites 

estabelecidos pelas regras gerais da União sobre o tema. 

Implica salientar que esta extrapolação não ocorre somente no Estado de 

Minas Gerais, mas é comum na imensa maioria dos Estados Brasileiros, contribuindo 

para a chamada “guerra ambiental” que influencia o empreendedor a escolher instalar 

seus empreendimentos em Estados cuja legislação é mais harmônica com a 

legislação federal. 

Torres (2016, p. 80) traz diversos problemas e faz uma importante análise 

sobre os conflitos. In verbis: 

 

“Na verdade, entendo que os estados e os municípios devem ter leis 
específicas, harmonizadas com as normas gerais definidas pela União, e a 
agência ambiental que for executá-la, seja ela federal, estadual ou municipal, 
deve seguir a regra vigente no território, independentemente de sua origem 
legislativa.”   

 

Parte da doutrina e da jurisprudência faz uma apreciação das regras de 

competência concorrente totalmente equivocada ao afirmar a prevalência da norma 

mais restritiva ou mais protetiva em matéria ambiental. 

Conforme transcrição feita acima do artigo 24 da Constituição da República, 

bem como da doutrina de Alexandre de Moraes, verifica-se que em momento algum 

a nossa Carta Magna estabelece a regra de prevalência da norma mais restritiva. Isto 

também é o que entende Torres (2016, p. 137): 

 

“Data vênia tantos posicionamentos a favor, não concordamos com a 
possibilidade de que os demais entes federativos possam impor regras mais 
restritivas do que as da União, por vários motivos. O primeiro e mais óbvio é 
que não há qualquer orientação constitucional neste sentido. Quando da 
elaboração do texto de 1988, até houve uma tentativa de inserir dispositivos 
determinando a prevalência da norma “que mais proteja o meio ambiente”, a 
exemplo do artigo previsto no Anteprojeto da Comissão pela Ordem Social, 
conforme lembra Krell (2005, p. 183). Todavia, a proposta não foi incorporada 
à Constituição, que acabou optando pelo critério de delimitação espacial da 
competência para legislar sobre meio ambiente, em que à União cabe definir 
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normas gerais e aos estados e aos municípios suplementá-las. Em outras 
palavras, não dá para aceitar a aplicação de um critério que foi rejeitado pelo 
poder constituinte originário e que desvirtuaria a ratio constitucionale.” 

 

O Supremo Tribunal Federal – STF, de forma concordante, já se manifestou 

pela não prevalência da norma mais restritiva em matéria ambiental ao decidir o 

Recurso Extraordinário nº 586.224/SP. 

 

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM AÇÃO DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. LIMITES DA COMPETÊNCIA 
MUNICIPAL. LEI MUNICIPAL QUE PROÍBE A QUEIMA DE PALHA DE 
CANA-DE-AÇÚCAR E O USO DO FOGO EM ATIVIDADES AGRÍCOLAS. 
LEI MUNICIPAL Nº 1.952, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1995, DO MUNICÍPIO 
DE PAULÍNIA. RECONHECIDA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE 
VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 23, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO, Nº 14, 192, 
§ 1º E 193, XX E XXI, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO E 
ARTIGOS 23, VI E VII, 24, VI E 30, I E II DA CRFB. 
 
(...) 
 
7. Entretanto, impossível identificar interesse local que fundamente a 
permanência da vigência da lei municipal, pois ambos os diplomas 
legislativos têm o fito de resolver a mesma necessidade social, que é a 
manutenção de um meio ambiente equilibrado no que tange especificamente 
a queima da cana-de-açúcar.  
 
8. Distinção entre a proibição contida na norma questionada e a eliminação 
progressiva disciplinada na legislação estadual, que gera efeitos totalmente 
diversos e, caso se opte pela sua constitucionalidade, acarretará 
esvaziamento do comando normativo de quem é competente para regular o 
assunto, levando ao completo descumprimento do dever deste Supremo 
Tribunal Federal de guardar a imperatividade da Constituição.  
 
9. Recurso extraordinário conhecido e provido para declarar a 
inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 1.952, de 20 de dezembro de 1995, 
do Município de Paulínia.” 

 

No presente caso, então, o STF decidiu pela inconstitucionalidade de norma 

mais restritiva ou mais protetiva ao meio ambiente, em razão de outros fatores, dentre 

eles, o esvaziamento do comando normativo de quem é competente, além de 

questões sociais e econômicas. 

Torres (2016, p. 139) ainda levanta importantes questionamentos sobre a 

dificuldade de se definir qual é a norma mais restritiva em matéria ambiental: 

 

“Um terceiro argumento contra essa teoria refere-se à dificuldade de, diante 
de diversos casos concretos, estabelecer-se qual é a norma mais restritiva. 
De fato, ainda que a Constituição adotasse tal critério, nem sempre seria 
possível saber qual a norma que garante maior proteção ao meio ambiente. 
Em um exercício de imaginação, seria praticamente impossível identificar a 
norma mais favorável ao meio ambiente nos seguintes casos: i) norma da 
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União que estabelece que a compensação ambiental deva ser executada 
pelo poder público ou norma estadual imputando tal obrigação ao 
empreendedor?; ii) norma da União permitindo a extensão da logística 
reversa por acordo setorial ou norma estadual permitindo que se dê por 
regulamento?; e iii) norma estadual proibindo que a gestão dos recursos 
hídricos possa se dar por meio de fundações de direito público ou norma da 
União facultando esta possibilidade?” 

 

O STF, no importante julgamento sobre as Ações Diretas de 

Inconstitucionalidade – ADIs 4901, 4902, 4903 e 4937, levantou novamente a 

impossibilidade de aplicação da norma mais favorável ao meio ambiente. 

 

 “EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO AMBIENTAL. ART. 225 
DA CONSTITUIÇÃO. DEVER DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. 
NECESSIDADE DE COMPATIBILIZAÇÃO COM OUTROS VETORES 
CONSTITUCIONAIS DE IGUAL HIERARQUIA. ARTIGOS 1º, IV; 3º, II E III; 
5º, CAPUT E XXII; 170, CAPUT E INCISOS II, V, VII E VIII, DA CRFB. 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL. JUSTIÇA INTERGERACIONAL. 
ALOCAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA 
GERAÇÃO ATUAL. ESCOLHA POLÍTICA. CONTROLE JUDICIAL DE 
POLÍTICAS PÚBLICAS. IMPOSSIBILIDADE DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO 
DEMOCRÁTICO. EXAME DE RACIONALIDADE ESTREITA. RESPEITO 
AOS CRITÉRIOS DE ANÁLISE DECISÓRIA EMPREGADOS PELO 
FORMADOR DE POLÍTICAS PÚBLICAS. INVIABILIDADE DE ALEGAÇÃO 
DE “VEDAÇÃO AO RETROCESSO”. NOVO CÓDIGO FLORESTAL. AÇÕES 
DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DECLARATÓRIA DE 
CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES. 
 
(..) 
 
20. A propósito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal demonstra 
deferência judicial ao planejamento estruturado pelos demais Poderes no que 
tange às políticas públicas ambientais. No julgamento do Recurso 
Extraordinário nº 586.224/SP (Rel. MINISTRO LUIZ FUX, julgamento em 
05/03/2016), apreciou-se o conflito entre lei municipal proibitiva da técnica de 
queima da palha da cana-de-açúcar e a lei estadual definidora de uma 
superação progressiva e escalonada da referida técnica. Decidiu a Corte que 
a lei do ente menor, apesar de conferir aparentemente atendimento mais 
intenso e imediato ao interesse ecológico de proibir queimadas, deveria ceder 
ante a norma que estipulou um cronograma para adaptação do cultivo da 
cana-de-açúcar a métodos sem a utilização do fogo. Dentre os fundamentos 
utilizados, destacou-se a necessidade de acomodar, na formulação da 
política pública, outros interesses igualmente legítimos, como os efeitos sobre 
o mercado de trabalho e a impossibilidade do manejo de máquinas diante da 
existência de áreas cultiváveis acidentadas. Afastou-se, assim, a tese de que 
a norma mais favorável ao meio ambiente deve sempre prevalecer (in dubio 
pro natura), reconhecendo-se a possibilidade de o regulador distribuir os 
recursos escassos com vistas à satisfação de outros interesses legítimos, 
mesmo que não promova os interesses ambientais no máximo patamar 
possível. Idêntica lição deve ser transportada para o presente julgamento, a 
fim de que seja refutada a aplicação automática da tese de “vedação ao 
retrocesso” para anular opções validamente eleitas pelo legislador.” 

  

Dessa forma, insta destacar que esta afirmação de que a norma mais restritiva 

deve sempre prevalecer não encontra sustentação na Constituição da República, na 



40 
 
 

jurisprudência recente do STF, nem em parte da doutrina especializada. O Estado, 

assim, com fundamento no artigo 24 da Constituição da República, deve sempre 

observar os limites estabelecidos pela norma geral editada pela União quando for 

legislar a respeito das questões ambientais e, consequentemente, das medidas 

compensatórias. 
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4. COMPENSAÇÃO AMBIENTAL DA LEI DO SNUC 

 

4.1 Conceito, exigência e fixação 

 

A primeira previsão normativa sobre a compensação ambiental mais próxima 

do que ocorre atualmente foi realizada em 1987 pelo Conselho Nacional do Meio 

Ambiente – CONAMA, por meio da Resolução nº 10, de 03 de dezembro de 1987, 

que, posteriormente, foi revogada pela Resolução nº 02, de 18 de abril de 1996, do 

mesmo Conselho. Naquela época, a compensação ambiental ocorria com fundamento 

no artigo 1º da Resolução de 1987 e no artigo 1º da Resolução de 1996 que, 

respectivamente, assim determinavam: 

 

“Resolução CONAMA nº 10/1987: 
 
Art. 1º - Para fazer face à reparação dos danos ambientais causados pela 
destruição de florestas e outros ecossistemas, o licenciamento de obras de 
grande porte, assim considerado pelo órgãos licenciador com fundamento no 
RIMA terá sempre como um dos seus pré-requisitos, a implantação de uma 
estação Ecológica pela entidade ou empresa responsável pelo 
empreendimento, preferencialmente junto à área.” 
 
“Resolução CONAMA nº 02/1996: 
 
Art. 1º Para fazer face à reparação dos danos ambientais causados pela 
destruição de florestas e outros ecossistemas, o licenciamento de 
empreendimentos de relevante impacto ambiental, assim considerado pelo 
órgão ambiental competente com fundamento do EIA/RIMA, terá como um 
dos requisitos a serem atendidos pela entidade licenciada, a implantação de 
uma unidade de conservação de domínio público e uso indireto, 
preferencialmente uma Estação Ecológica, a critério do órgão licenciador, 
ouvido o empreendedor.” 

 

De 1987 a 1996 cumpria-se uma medida compensatória por impactos 

ambientais causados por grandes empreendimentos por meio da implantação de uma 

Estação Ecológica. A partir de 1996, passou-se a cumprir com a implantação de 

unidade de conservação de domínio público e uso indireto, dando mais possibilidades 

ao empreendedor. 

Entretanto, estas definições não obedeciam ao princípio da legalidade já 

tratado anteriormente e previsto no inciso II, artigo 5º da Constituição da República. 

Esta suposta ilegalidade, de acordo com Bechara (2009) se dá pelo fato de que as 

obrigações ao administrado somente podem ser definidas por Lei, conforme tratado 

na seção 2.6 desta dissertação. Então, foi a partir de 18 de julho de 2000 que a 
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compensação ambiental foi efetivamente criada por um dispositivo legal, qual seja, o 

artigo 36 da Lei do SNUC. In verbis: 

 

“Art. 36. Nos casos de licenciamento ambiental de empreendimentos de 
significativo impacto ambiental, assim considerado pelo órgão ambiental 
competente, com fundamento em estudo de impacto ambiental e respectivo 
relatório - EIA/RIMA, o empreendedor é obrigado a apoiar a implantação e 
manutenção de unidade de conservação do Grupo de Proteção Integral, de 
acordo com o disposto neste artigo e no regulamento desta Lei. 
 
§ 1o O montante de recursos a ser destinado pelo empreendedor para esta 
finalidade não pode ser inferior a meio por cento dos custos totais previstos 
para a implantação do empreendimento, sendo o percentual fixado pelo órgão 
ambiental licenciador, de acordo com o grau de impacto ambiental causado 
pelo empreendimento.  (Vide ADIN nº 3.378-6, de 2008) 
 
§ 2o Ao órgão ambiental licenciador compete definir as unidades de 
conservação a serem beneficiadas, considerando as propostas apresentadas 
no EIA/RIMA e ouvido o empreendedor, podendo inclusive ser contemplada 
a criação de novas unidades de conservação. 
 
§ 3o Quando o empreendimento afetar unidade de conservação específica ou 
sua zona de amortecimento, o licenciamento a que se refere o caput deste 
artigo só poderá ser concedido mediante autorização do órgão responsável 
por sua administração, e a unidade afetada, mesmo que não pertencente ao 
Grupo de Proteção Integral, deverá ser uma das beneficiárias da 
compensação definida neste artigo. 
 
§ 4º  A obrigação de que trata o caput deste artigo poderá, em virtude do 
interesse público, ser cumprida em unidades de conservação de posse e 
domínio públicos do grupo de Uso Sustentável, especialmente as localizadas 
na Amazônia Legal.” 

 

Como se observa, a partir da publicação da Lei do SNUC altera-se a obrigação 

de implantação de uma unidade de conservação de domínio público para uma 

obrigação de apoiar a implantação e manutenção de unidade de conservação de 

proteção integral, sendo necessária a identificação do significativo impacto ambiental 

de um determinado empreendimento, com fundamento em Estudo de Impacto 

Ambiental e respectivo Relatório – EIA/RIMA para sua exigência. 

Além disso, com a publicação da Lei do SNUC cria-se um ambiente de maior 

segurança jurídica, em razão da criação da medida compensatória ter se realizado 

por lei. O próprio STF, posteriormente, se manifestou pela constitucionalidade desta 

compensação. 

Para conceituar a compensação ambiental, essencial relembrar as palavras 

de Bechara (2009, p. 166). 

 

http://www.stf.jus.br/portal/peticaoInicial/verPeticaoInicial.asp?base=ADIN&s1=3378&processo=3378
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“A compensação ambiental é o instrumento que impõe aos empreendimentos 
causadores de impactos ambientais significativos e não mitigáveis/não 
elimináveis pela melhor tecnologia conhecida no momento, o dever de apoiar, 
com recursos financeiros, a criação e implantação de unidades de 
conservação de proteção integral, como forma de contrabalançar os danos 
ambientais resultantes de tais atividades econômicas e industriais.” 

 

Cavalcanti e Aguiar (2017, p. 367) também trouxeram um importante conceito 

para esta medida compensatória. 

 
“Trata-se, portanto, de instrumento de propósito nitidamente compensatório, 
reservado a recompensar a utilização de recursos naturais, aplicado àquelas 
atividades consideradas potencialmente geradoras de significativo impacto 
ao meio ambiente. A proporcionalidade da medida deve ser verificada tendo-
se como base o Estudo de Impacto Ambiental apresentado, em especial 
considerando-se os potenciais impactos que o empreendimento em questão 
poderia emitir”. 

 

Já o STF, no âmbito da ADI 3.378-6, relacionou, acertadamente, a 

compensação ao princípio do usuário pagador já conceituado na seção 2.2 deste 

trabalho, tendo em vista que se trata de um “mecanismo de assunção partilhada da 

responsabilidade social pelos custos ambientais derivados da atividade econômica”, 

nos termos do acórdão da citada ADI. 

A Lei do SNUC, posteriormente, foi regulamentada, em partes, pelo Decreto 

Federal nº 4.340, de 22 de agosto de 2002, que, dentre diversos temas, estabeleceu 

diretrizes para o cumprimento da compensação ambiental em seu artigo 33. In verbis: 

 

“Art. 33.  A aplicação dos recursos da compensação ambiental de que trata 
o art. 36 da Lei no 9.985, de 2000, nas unidades de conservação, existentes 
ou a serem criadas, deve obedecer à seguinte ordem de prioridade: 
 
I - regularização fundiária e demarcação das terras; 
 
II - elaboração, revisão ou implantação de plano de manejo; 
 
III - aquisição de bens e serviços necessários à implantação, gestão, 
monitoramento e proteção da unidade, compreendendo sua área de 
amortecimento; 
 
V - desenvolvimento de estudos necessários à criação de nova unidade de 
conservação; e 
 
V - desenvolvimento de pesquisas necessárias para o manejo da unidade de 
conservação e área de amortecimento. 
 
Parágrafo único.  Nos casos de Reserva Particular do Patrimônio Natural, 
Monumento Natural, Refúgio de Vida Silvestre, Área de Relevante Interesse 
Ecológico e Área de Proteção Ambiental, quando a posse e o domínio não 
sejam do Poder Público, os recursos da compensação somente poderão ser 
aplicados para custear as seguintes atividades: 
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I - elaboração do Plano de Manejo ou nas atividades de proteção da unidade; 
 
II - realização das pesquisas necessárias para o manejo da unidade, sendo 
vedada a aquisição de bens e equipamentos permanentes; 
 
III - implantação de programas de educação ambiental; e 
 
IV - financiamento de estudos de viabilidade econômica para uso sustentável 
dos recursos naturais da unidade afetada.” 

 

Nesse sentido, o Decreto Regulamentador determinou a ordem de prioridades 

na aplicação dos recursos da compensação ambiental, elencando como número um 

a regularização fundiária e demarcação de terras nas Unidades de Conservação de 

posse e domínio públicos. Isso se dá pelo fato de que os entes federativos criaram 

diversas Unidades de Conservação de posse e domínio públicos e não realizaram a 

devida desapropriação dos residentes em seu interior por meio do pagamento da 

prévia e justa indenização exigida pelo inciso XXIV, artigo 5º da Constituição da 

República. 

Esse modo de agir dos entes federativos acabou gerando imensos conflitos 

que contribuem negativamente para a proteção destas importantes áreas protegidas 

e para a subsistência de várias famílias que residem no interior das mesmas. Por 

conseguinte, os recursos da compensação ambiental são de fundamental relevância 

para a diminuição destes conflitos. 

Para exemplificar, de acordo com ABRAMPA (2013), em 2013 apenas 29,62% 

dos 605.921,67 hectares das Unidades de Conservação de posse e domínio públicos 

estavam regularizados fundiariamente. Ou seja, 426.447,67 hectares dependiam de 

serem regularizados. Os números deste déficit provavelmente se ampliaram até a data 

atual, em virtude do aumento da área total das Unidades de Conservação no Estado 

de Minas Gerais. 

Como se observa, a compensação ambiental da Lei do SNUC e outras 

medidas compensatórias são os principais instrumentos para acabar com esse déficit 

que não ocorre somente no Estado de Minas Gerais. Importa evidenciar que, apesar 

desta situação complicada, o Estado de Minas Gerais, por meio do Instituto Estadual 

de Florestas – IEF, tem atuado positivamente na regulamentação e simplificação das 

regras para cumprimento da compensação ambiental visando a melhoria deste 

cenário. 
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Retornando ao já tratado artigo 36 da Lei do SNUC, verifica-se a presença de 

três critérios para a incidência da compensação ambiental, sendo eles: 

 

 O empreendimento deve ser sujeito ao licenciamento ambiental; 

 O empreendimento deve ser causador de significativo impacto ambiental; e 

 O significativo impacto ambiental deve ser identificado no EIA/RIMA. 

 

O acórdão da citada Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI 3.378-6, no 

âmbito do STF, também identificou acertadamente alguns destes requisitos presentes 

no mencionado artigo 36. 

 

“EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 36 E 
SEUS §§ 1º, 2º E 3º DA LEI Nº 9.985, DE 18 DE JULHO DE 2000. 
CONSTITUCIONALIDADE DA COMPENSAÇÃO DEVIDA PELA 
IMPLANTAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS DE SIGNIFICATIVO IMPACTO 
AMBIENTAL. INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL DO § 1º DO ART. 36. 
1. O compartilhamento-compensação ambiental de que trata o art. 36 da Lei 
nº 9.985/2000 não ofende o princípio da legalidade, dado haver sido a própria 
lei que previu o modo de financiamento dos gastos com as unidades de 
conservação da natureza. De igual forma, não há violação ao princípio da 
separação dos Poderes, por não se tratar de delegação do Poder Legislativo 
para o Executivo impor deveres aos administrados.  
2. Compete ao órgão licenciador fixar o quantum da compensação, de acordo 
com a compostura do impacto ambiental a ser dimensionado no relatório - 
EIA/RIMA.  
3. O art. 36 da Lei nº 9.985/2000 densifica o princípio usuário-pagador, este 
a significar um mecanismo de assunção partilhada da responsabilidade social 
pelos custos ambientais derivados da atividade econômica.  
4. Inexistente desrespeito ao postulado da razoabilidade. Compensação 
ambiental que se revela como instrumento adequado à defesa e preservação 
do meio ambiente para as presentes e futuras gerações, não havendo outro 
meio eficaz para atingir essa finalidade constitucional. Medida amplamente 
compensada pelos benefícios que sempre resultam de um meio ambiente 
ecologicamente garantido em sua higidez.  
5. Inconstitucionalidade da expressão "não pode ser inferior a meio por cento 
dos custos totais previstos para a implantação do empreendimento", no § 1º 
do art. 36 da Lei nº 9.985/2000. O valor da compensação-compartilhamento 
é de ser fixado proporcionalmente ao impacto ambiental, após estudo em que 
se assegurem o contraditório e a ampla defesa. Prescindibilidade da fixação 
de percentual sobre os custos do empreendimento.  
6. Ação parcialmente procedente.”  

 

Portanto, conforme determinado pelo Supremo Tribunal Federal – STF, não 

há possibilidade de se exigir a compensação ambiental sem a presença do 

significativo impacto ambiental e sem sua identificação no EIA/RIMA. A Advocacia 

Geral do Estado de Minas Gerais – AGE/MG também possui mesma compreensão 
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acerca da necessidade de EIA/RIMA para exigência da compensação ambiental, 

consubstanciada nos Pareceres nº 14.927/2009 e nº 15.016/2010. 

 

“ Parecer AGE nº 14.927/2009: 
 
Pelo exposto, recomenda-se que os dispositivos da minuta de Deliberação 
Normativa, referidos no corpo do parecer, se adequem à orientação do 
Supremo Tribunal Federal no sentido de que a fixação do valor a ser investido 
a título de compensação ambiental deve guardar rigorosa proporcionalidade 
com o grau de impacto ambiental, cujo dimensionamento se dará por meio 
dos dados técnicos contidos no Estudo de Impacto Ambiental e respectivo 
relatório-EIA/RIMA, realizado sob o crivo do contraditório e da ampla 
defesa”.(ADVOCACIA GERAL DO ESTADO, 2009, p. 15) 
 
“Parecer AGE nº 15.016/2010: 
 
A incidência da compensação ambiental deve considerar a potencialidade do 
dano, mas aferida nos estudos técnicos realizados no EIA/RIMA, sendo 
insuficiente a classificação do empreendimento, abstratamente, como 
potencial degradador, para o fim de determinar a automática obrigatoriedade 
da compensação ambiental.” (ADVOCACIA GERAL DO ESTADO, 2010, p. 
15) 
 

Destaca-se que, durante vários anos, o Estado de Minas Gerais descumpriu 

a decisão do Supremo Tribunal Federal – STF no âmbito da ADI 3.378-6 ao exigir a 

compensação ambiental de empreendimentos não sujeitos à apresentação de 

EIA/RIMA. Entretanto, o assunto foi superado após publicação da Lei Estadual nº 

22.796, de 28 de dezembro de 2017, que alterou o artigo 48 da Lei Estadual nº 20.922, 

de 16 de outubro de 2013, passando a prever o requisito do EIA/RIMA. 

 

“Art. 48 – Nos casos de licenciamento ambiental de empreendimento de 
significativo impacto ambiental, assim considerado pelo órgão ambiental 
licenciador com fundamento em Estudo de Impacto Ambiental – EIA – e 
respectivo Relatório de Impacto Ambiental – Rima –, o empreendedor fica 
obrigado a apoiar a implantação e a manutenção de unidade de conservação 
do Grupo de Proteção Integral. 
 
§ 1º – Para os fins do disposto neste artigo, o empreendedor poderá se valer 
da participação de organizações sem fins lucrativos, de acordo com as 
normas suplementares e os procedimentos fixados pelo órgão ambiental. 
 
§ 2º – O licenciamento ambiental de empreendimento causador de 
significativo impacto ambiental que afete Unidade de Conservação ou sua 
zona de amortecimento fica condicionado à autorização do órgão gestor da 
Unidade de Conservação, na forma de regulamento.” 

 

Após a identificação destes conceitos e requisitos, faz-se necessário explicar 

os procedimentos de incidência e de aplicação da compensação ambiental no Estado 

de Minas Gerais. As regras para incidência e aplicação da compensação ambiental 
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no Estado de Minas Gerais estão dispostas em dois Decretos Estaduais, quais sejam, 

o Decreto nº 45.175, de 17 de setembro de 2009, e o Decreto nº 45.629, de 06 de 

julho de 2011. 

A incidência da compensação ambiental na legislação do Estado de Minas 

Gerais pode ser entendida como o momento em que o órgão ambiental identifica a 

presença do significativo impacto ambiental no EIA/RIMA de um determinado 

empreendimento e inclui a condicionante no processo de licenciamento ambiental, 

iniciando-se, assim, a obrigação do empreendedor de cumprir a medida 

compensatória. A forma e os procedimentos para a incidência encontram-se previstos 

no artigo 5º do Decreto nº 45.175, de 17 de setembro de 2009. 

 

‘Art. 5º A incidência da compensação ambiental, em casos de 
empreendimentos considerados de significativo impacto ambiental, será 
definida na fase de licença prévia. 
 
§ 1º A compensação ambiental para os empreendimentos considerados de 
significativo impacto ambiental que não tiver sido definida na fase de licença 
prévia será estabelecida na fase de licenciamento em que se encontrarem. 
 
§ 2º Os empreendimentos em implantação ou operação e não licenciados 
estão sujeitos à compensação ambiental na licença corretiva, desde que 
tenha ocorrido significativo impacto ambiental a partir de 19 de julho de 2000. 
 
§ 3º Os empreendimentos que concluíram o processo de licenciamento com 
a obtenção da licença de operação a partir da publicação da Lei Federal nº 
9.985, de 2000, e que não tiveram suas compensações ambientais definidas 
estão sujeitos à compensação ambiental no momento de revalidação da 
licença de operação ou quando convocados pelo órgão licenciador, 
considerados os significativos impactos ocorridos a partir de 19 de julho de 
2000. 
 
§ 4º Os empreendimentos que tiverem obtido licença prévia ou de instalação 
a partir da publicação da Lei Federal nº 9.985, de 2000, e que não tiveram 
suas compensações ambientais definidas estão sujeitos à compensação 
ambiental no momento da concessão da licença subsequente, considerados 
os significativos impactos ocorridos a partir de 19 de julho de 2000. 
 
§ 5º Os empreendimentos que concluíram o licenciamento ambiental antes 
de 19 de julho de 2000 e se encontram em fase de revalidação de licença de 
operação estão sujeitos à compensação ambiental, considerados os 
significativos impactos ocorridos a partir de 19 de julho de 2000. 
 
§ 6º No licenciamento de modificações e ampliações de empreendimento em 
que a compensação ambiental tenha sido anteriormente paga, incidirá nova 
compensação ambiental, que terá como valor de referência os custos da 
ampliação ou modificação. 
 
§ 7º Os empreendimentos considerados de significativo impacto ambiental 
sujeitar-se-ão a uma única compensação ambiental, prevista no art. 36 da Lei 
Federal nº 9.985, de 2000, ressalvadas as ampliações e modificações que 
significarem novos impactos.” 
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Nos termos do transcrito dispositivo normativo, a regra geral determina a 

incidência da compensação ambiental na fase de licença prévia dos 

empreendimentos. Apesar disso, admite-se a possibilidade de se incidir a 

compensação em outros momentos, mas, obviamente, desde que atendidos os 

requisitos previstos na Lei do SNUC e na Lei Florestal Mineira, conforme já tratado. A 

competência para a incidência da compensação ambiental cabe ao órgão responsável 

pela decisão do processo de licenciamento ambiental.  

Após a incidência, inicia-se a fase de fixação e aplicação, momento no qual é 

definido o montante a ser pago, bem como a destinação dos recursos da 

compensação ambiental. Atualmente, compete à Câmara de Proteção à 

Biodiversidade e de Áreas Protegidas – CPB do Conselho Estadual de Política 

Ambiental – COPAM fixar o valor e aprovar a destinação e aplicação da compensação 

ambiental. Os procedimentos para a fixação estão estabelecidos pelo artigo 7º do 

mesmo Decreto nº 45.175, de 17 de setembro de 2009. 

  

“Art. 7º A fixação da Compensação Ambiental e sua aplicação são de 
competência exclusiva da CPB-COPAM, observado o inciso IX do art. 18 
do Decreto nº44.667, de 3 de dezembro de 2007. 
 
§ 1º Cabe ao Instituto Estadual de Florestas – Gerência de Compensação 
Ambiental – IEF-GCA, órgão de apoio à CPB-COPAM, a instrução de 
processo de cumprimento da compensação ambiental, por meio da apuração 
do valor a ser pago pelo empreendedor, e da sugestão de aplicação deste 
recurso, nos termos das diretrizes vigentes. 
 
§ 2º Para instrução do processo a ser submetido à CPB-COPAM, o IEF-GCA 
analisará o EIA/RIMA, que deverá conter as informações necessárias ao 
cálculo do GI, podendo solicitar ao empreendedor informações 
complementares. 
 
§ 3º Faculta-se ao empreendedor propor valores superiores ao devido, a título 
de compensação ambiental, e apresentar propostas para o seu cumprimento, 
que serão analisadas em consonância com as diretrizes vigentes. 
 
§ 4º Da decisão da CPB-COPAM que fixa a compensação ambiental cabe 
recurso no prazo máximo de trinta dias contados da publicação da decisão. 
 
§ 5º Não sendo reconsiderada a decisão pela CPB-COPAM, o recurso será 
encaminhado à Câmara Normativa e Recursal do Conselho Estadual de 
Política Ambiental, para decisão. 
 
§ 6º As informações necessárias ao cálculo do VR deverão ser apresentadas 
pelo empreendedor ao órgão ambiental competente.” 

 

No que tange à fixação, o Instituto Estadual de Florestas – IEF, por meio da 

Gerência de Compensação Ambiental – GCA, é o responsável pela análise e instrução 
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do processo e envio da proposta de valores e destinação para a deliberação da 

CPB/COPAM. Já à Câmara Normativa e Recursal – CNR do COPAM cabe a 

deliberação dos recursos impetrados contra a decisão da CPB/COPAM. 

Importa mencionar que, a partir da publicação do Decreto nº 47.892, de 23 de 

março de 2020, a Gerência de Compensação Ambiental – GCA passou a ser 

denominada Gerência de Compensação Ambiental e Regularização Fundiária. 

  

4.2 Grau de impacto da compensação ambiental e o conflito com o acórdão 

da ADI 3.378-6 

 

O grau de impacto da compensação ambiental foi definido pela Lei do SNUC 

como o equivalente a, no mínimo, 0,5% do valor de implantação do empreendimento. 

Entretanto, o Supremo Tribunal Federal – STF, no julgamento da ADI 3378-6 ocorrido 

em 2008, declarou a inconstitucionalidade da expressão “não pode ser inferior a meio 

por cento dos custos totais previstos para a implantação do empreendimento”, 

constante do § 1º, artigo 36 da Lei Federal nº 9.985, de 18 de julho 2000. 

Isto se deu em razão da necessidade de a compensação ser proporcional ao 

grau de impacto ambiental do empreendimento identificado no EIA/RIMA. O STF 

entendeu que, em função desta proporcionalidade, não se deve estabelecer um 

percentual mínimo e a compensação ambiental deve sempre partir do zero, visto que 

há a possibilidade de um empreendimento não causar significativo impacto ambiental. 

Diante da decisão do STF, o Governo Federal publicou o Decreto Federal nº 

6.848, de 14 de maio de 2009, que alterou a metodologia de cálculo da compensação 

ambiental, por meio da inclusão do artigo 31-A no Decreto Federal nº 4.340, de 22 de 

agosto de 2002, retirando o percentual mínimo e estabelecendo um percentual 

máximo de 0,5% do valor de referência do empreendimento. 

Após esta publicação, muito se questionou se o referido ato normativo 

obedecia à decisão da Suprema Corte ao se estipular um grau máximo. O assunto foi 

levado ao STF, por meio do Agravo Regimental nº RCL nº 17.364, que se pronunciou 

da seguinte forma: 

  

“Ementa: DIREITO AMBIENTAL, ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. 

AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. COMPENSAÇÃO 
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AMBIENTAL. DECRETO QUE REGULAMENTA O ART. 36 DA LEI Nº 

9.985/2000.  

1. O art. 31-A do Decreto nº 4.340/2002, acrescido pelo Decreto nº 

6.838/2009, não afronta a autoridade do acórdão proferido na ADI 3.378, Rel. 

Min. Ayres Britto.  

2. Na vigência do CPC/1973 e da Lei nº 8.038/1990, período em que ajuizado 

o presente feito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, se firmou no 

sentido de que, em sede de controle abstrato de constitucionalidade, a 

eficácia vinculante dos acórdãos abrange apenas o objeto examinado pela 

Corte. 4. De toda forma, o ato impugnado não desborda das razões de decidir 

utilizadas na ADI 3.378, não sendo, assim, possível acolher a tese da inicial 

nos rígidos limites da reclamação.  

5. Agravo regimental a que se nega provimento.” 

 

Não há que se falar, pois, que o citado artigo 31-A afronta o item 5 do Acórdão 

da ADI 3.378-6 que declarou a inconstitucionalidade do percentual mínimo de 0,5% 

do valor do empreendimento. Isto fica ainda mais claro em trecho do relatório do 

Ministro Luís Roberto Barroso no mesmo Agravo Regimental nº RCL nº 17.364, abaixo 

reproduzido: 

 

“Deste modo, somente se poderia cogitar de desrespeito à autoridade do 
acórdão proferido na ADI 3.378 caso o ato impugnado houvesse fixado, a 
priori, percentual mínimo de compensação ambiental, o que não ocorreu. A 
tese do reclamante parece pressupor a aplicação da teoria da transcendência 
dos motivos determinantes, já que extrai da fundamentação do acórdão-
paradigma – especialmente da tese segundo a qual a compensação deve ser 
proporcional ao impacto ambiental – a ilação de que também a fixação de 
percentuais máximos seria inválida. Tal conclusão, porém, não decorre do 
dispositivo da ADI 3.378, o que bastaria, por si só, para negar seguimento à 
reclamação.” 

 

Insta manifestar que a citada decisão analisou apenas a afronta ao item 5 do 

acórdão da ADI 3.378-6, em função do artigo 31-A estabelecer um grau máximo. 

Outros pontos do acórdão da ADI 3.378-6 não foram questionados na reclamação, 

dentre eles, a proporcionalidade entre o grau de impacto e a compensação definida 

no item 2 do referido acórdão e que deve ser avaliada. 

Como já mencionado, o artigo 31-A do Decreto Federal nº 4.340, de 22 de 

agosto de 2002, definiu a metodologia de cálculo da compensação ambiental. 
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“Art. 31-A.  O Valor da Compensação Ambiental - CA será calculado pelo 
produto do Grau de Impacto - GI com o Valor de Referência - VR, de acordo 
com a fórmula a seguir: 
 
CA = VR x GI, onde: 
 
CA = Valor da Compensação Ambiental; 
 
VR = somatório dos investimentos necessários para implantação do 
empreendimento, não incluídos os investimentos referentes aos planos, 
projetos e programas exigidos no procedimento de licenciamento ambiental 
para mitigação de impactos causados pelo empreendimento, bem como os 
encargos e custos incidentes sobre o financiamento do empreendimento, 
inclusive os relativos às garantias, e os custos com apólices e prêmios de 
seguros pessoais e reais; e 

 
GI = Grau de Impacto nos ecossistemas, podendo atingir valores de 0 a 0,5%. 
 
§ 1o  O GI referido neste artigo será obtido conforme o disposto no Anexo 
deste Decreto. 
 
§ 2o  O EIA/RIMA deverá conter as informações necessárias ao cálculo do 
GI. 
 
§ 3o  As informações necessárias ao cálculo do VR deverão ser apresentadas 
pelo empreendedor ao órgão licenciador antes da emissão da licença de 
instalação. 
 
§ 4o  Nos casos em que a compensação ambiental incidir sobre cada trecho 
do empreendimento, o VR será calculado com base nos investimentos que 
causam impactos ambientais, relativos ao trecho.” 

 

O grau de impacto tratado no relatado artigo é mensurado com fundamento 

no anexo do Decreto Federal nº 6.848, de 14 de maio de 2009, verificados os 

seguintes índices: a) Impacto sobre a Biodiversidade que varia de 0 a 0,25%; b) 

Comprometimento de Área Prioritária que varia de 0 a 0,25%; e c) Influência em 

Unidade de Conservação que varia de 0 a 0,15%. Ou seja, apesar do artigo 31-A 

definir um grau de impacto máximo de 0,5%, o somatório dos impactos presentes no 

anexo chega a 0,65%. O que ocorre nos casos em que grau de impacto ultrapassa o 

0,5% é que o mesmo é reduzido ao limite estabelecido no artigo citado. 

O mesmo acontece no Estado de Minas Gerais que, após a edição do Decreto 

Federal nº 6.848, de 14 de maio de 2009, publicou os Decretos nº 45.175, de 17 de 

setembro de 2009, e nº 45.629, de 06 de julho de 2011, estabelecendo também um 

grau de impacto máximo de 0,5%. Anteriormente, o assunto era tratado na 

Deliberação Normativa COPAM nº 94, 12 de abril de 2006, que definia um grau de 

impacto variando de 0,5% a 1,1%. 
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De acordo com o inciso V, artigo 1º e artigo 9º do Decreto nº 45.175, de 17 de 

setembro de 2009, a metodologia de cálculo da compensação se dá da seguinte 

forma: 

 

“Art. 1º Para os fins deste Decreto, considera-se: 
 
(...) 
  
V - Grau do Significativo Impacto Ambiental - GI: valor percentual obtido pelo 
somatório dos fatores Relevância, acrescido dos valores relativos aos fatores 
Temporalidade e Abrangência, limitado a 0,5%: GI=?FR+(FT+FA); 
 
(...) 
 
Art. 9º O valor de compensação ambiental será calculado a partir do grau do 
impacto apurado multiplicado pelo valor de referência: CA = GI x VR, sendo: 
 
I - CA = Compensação Ambiental; 
 
II - GI = Grau do Significativo Impacto Ambiental - GI = ?FR + (FT + FA), cujos 
valores nas tabelas 1,2 e 3 se encontram em percentual; e 
 
III - VR = Valor de Referência. 
 
Parágrafo único. Para definição do Grau do Significativo Impacto Ambiental, 
não serão considerados os impactos referentes a instalação e operação dos 
empreendimentos quando ocorridos antes de 19 de julho de 2000.” 

 

Todavia, apesar de haver o grau de impacto máximo de 0,5%, os anexos dos 

Decretos acima citados e que estabelecem a forma de cálculo do grau de impacto 

também ultrapassam o limite máximo estabelecido, chegando aos mesmos 0,65% da 

metodologia criada pela União. 

Nesse sentido, tanto em Minas Gerais quanto na União, todos os 

empreendimentos que excedem o limite de 0,5% têm seu grau de impacto reduzido 

para 0,5%. Isto certamente afronta a decisão do Supremo Tribunal Federal – STF que 

determinou que a compensação ambiental deve ser proporcional ao grau de impacto 

do empreendimento. Por exemplo, um empreendimento de grau de impacto 0,65% 

não pode ter o mesmo grau de empreendimentos com grau de impacto de 0,55% ou 

0,5%. 

No entanto, é isto que vem ocorrendo em razão das metodologias dispostas 

nos anexos das normas federal e estadual extrapolarem os limites máximos 

estabelecidos no corpo destas normas. Em vista disso, faz-se necessária a 

adequação destes anexos para que o somatório total dos impactos alcance o máximo 
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de 0,5%, atingindo-se, assim, total proporcionalidade dos impactos e obediência ao 

acórdão relativo à ADI 3.378-6.  

A adequação dos Decretos Estaduais nº 45.175, de 17 de setembro de 2009, 

e nº 45.629 de 06 de julho de 2011, proposta nesta seção e incluída nos apêndices B 

e E somente possuem o objetivo de corrigir a distorção dada pelo somatório que 

ultrapassa 0,5%, visando a adequação ao disposto no Acórdão do STF referente à 

ADI nº 3.378-6. Em outras palavras, foi reduzido o grau de impacto de cada um dos 

impactos significativos, proporcionalmente à redução do somatório total de 0,65% 

para 0,5%, não se alterando os pesos de cada um deles em relação ao total. 

No entanto, faz-se necessário, em estudos futuros, avaliar a alteração da 

descrição dos impactos constantes da tabela do Decreto Estadual nº 45.175, de 17 de 

setembro de 2009, uma vez que são excessivamente subjetivos e necessitam de 

aprimoramentos. 

As propostas de alterações na legislação vigente em relação a esta seção 

encontram-se nos apêndices B e E desta dissertação. 

 

4.3 Aplicação de índices de correção monetária na compensação ambiental 

pelo Estado de Minas Gerais 

 

Inicialmente, cumpre retornar à metodologia de cálculo da compensação 

ambiental para que se possa avaliar a legalidade da aplicação de índices de correção 

monetária na compensação ambiental. O cálculo da compensação ambiental, como 

visto, é realizado por meio do cruzamento do grau de impacto de até 0,5% com o Valor 

de Referência do empreendimento. 

Nos casos de empreendimentos instalados após a data de publicação da Lei 

do SNUC, ou seja, 18 de julho de 2000, o Valor de Referência está conceituado no 

inciso IV, artigo 1º do Decreto Estadual nº 45.175, de 17 de setembro de 2009. 

 

“Art. 1º Para os fins deste Decreto, considera-se: 
 
(...) 
 
IV – Valor de Referência: somatório dos investimentos inerentes à 
implantação do empreendimento, excluindo-se os investimentos referentes 
aos planos, projetos, programas e condicionantes exigidos no procedimento 
de licenciamento ambiental para mitigação de impactos, os custos de análise 
do licenciamento ambiental, investimentos que possibilitem alcançar níveis 
de qualidade ambiental superiores aos exigidos, bem como os encargos e 
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custos incidentes sobre o financiamento do empreendimento, inclusive os 
relativos às garantias, e os custos com apólices e prêmios de seguros 
pessoais e reais”. 

 

Já nos casos dos empreendimentos instalados até a data de publicação da 

Lei do SNUC, o Valor de Referência é substituído pelo Valor Contábil Líquido previsto 

no inciso I, artigo 11 do Decreto Estadual nº 45.629, de 06 de julho de 2011. 

Entretanto, a legislação estadual não estabelece o conceito do Valor Contábil 

Líquido. Este conceito pode ser identificado nas normas contábeis, sendo definido 

como “o valor do bem registrado na Contabilidade, em determinada data, deduzido da 

correspondente depreciação, amortização ou exaustão acumulada” (CONSELHO 

FEDERAL DE CONTABILIDADE, 2012, p. 36). 

Após esta parte conceitual, importa citar que o Estado de Minas Gerais aplica 

índices de correção monetária no cálculo da compensação ambiental, utilizando-se 

de argumentos, a priori, equivocados da Advocacia Geral do Estado – AGE que se 

baseiam em legislações estaduais. 

A compensação ambiental é um crédito de natureza não tributário e a todos 

estes créditos se aplicam algumas regras para a incidência de índices de correção 

monetária. Faz-se necessário, assim, conceituar os créditos de natureza não tributário 

para uma análise mais detalhada e correta sobre a legalidade da aplicação de índices 

de correção monetária na compensação ambiental. Este conceito encontra-se no 

artigo 39 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964. 

 

‘Art. 39. Os créditos da Fazenda Pública, de natureza tributária ou não 
tributária, serão escriturados como receita do exercício em que forem 
arrecadados, nas respectivas rubricas orçamentárias.  
 
(...) 
 
§ 2º - Dívida Ativa Tributária é o crédito da Fazenda Pública dessa natureza, 
proveniente de obrigação legal relativa a tributos e respectivos adicionais e 
multas, e Dívida Ativa não Tributária são os demais créditos da Fazenda 
Pública, tais como os provenientes de empréstimos compulsórios, 
contribuições estabelecidas em lei, multa de qualquer origem ou natureza, 
exceto as tributárias, foros, laudêmios, alugueis ou taxas de ocupação, custas 
processuais, preços de serviços prestados por estabelecimentos públicos, 
indenizações, reposições, restituições, alcances dos responsáveis 
definitivamente julgados, bem assim os créditos decorrentes de obrigações 
em moeda estrangeira, de subrogação de hipoteca, fiança, aval ou outra 
garantia, de contratos em geral ou de outras obrigações legais.”   

 



55 
 
 

A Lei Estadual nº 21.735, de 03 de agosto de 2015, em seu artigo 1º, também 

fez a previsão de um conceito de crédito não tributário semelhante ao conceito da 

legislação federal, mas sem exemplificar. 

 

“Art. 1º – O processo de constituição de crédito estadual não tributário 
observará o disposto nesta Lei. 
 
Parágrafo único – São créditos estaduais não tributários aqueles que não 
sejam provenientes de obrigação legal relativa a tributos e respectivos 
adicionais e multas, passíveis de compor a Dívida Ativa não Tributária da 
Fazenda Pública a que se refere o § 2º do art. 39 da Lei federal nº 4.320, de 
17 de março de 1964.” 

 

Além da lei estadual acima transcrita, as regras sobre os créditos não 

tributários do Estado de Minas Gerais estão organizadas no Decreto nº 46.668, de 15 

de dezembro de 2014, sendo que as disposições sobre a aplicação de índices de 

correção monetária nestes créditos encontram-se em seu artigo 50. 

 

“Art. 50. Os créditos do Estado, decorrentes de quaisquer das hipóteses que 
possam, ou não, vir a compor a dívida ativa não tributária do Estado, nos 
termos do art. 39, § 2º, da Lei Federal nº 4.320, de 1964, terão a correção 
monetária e os juros de mora calculados com base na Taxa SELIC ou em 
outro critério que vier a ser adotado para cobrança dos débitos fiscais 
federais. 
 
§ 1º A Taxa SELIC ou outro critério que vier a ser adotado para cobrança dos 
débitos fiscais federais incidirá a partir do momento em que se tornar exigível 
o crédito, respeitando-se os índices legais fixados ou pactuados para o 
período antecedente à inscrição em dívida ativa. 
 
§ 2º Ressalvadas hipóteses legais ou contratuais específicas e aquelas para 
as quais houver índice de correção monetária previsto, os créditos não 
tributários do Estado serão corrigidos pelo índice de correção monetária 
divulgado na Tabela da Corregedoria Geral de Justiça de Minas Gerais até o 
momento em que se tornarem exigíveis. 
 
§ 3º A autoridade administrativa competente deverá atualizar os créditos não 
tributários do Estado segundo os índices legais fixados ou pactuados antes 
de encaminhar o processo para inscrição em dívida ativa, discriminando-os 
em planilha de cálculo.” 

 

Pode-se afirmar que este dispositivo normativo estabelece alguns critérios 

para a forma de aplicação de índices de correção monetária nos créditos não 

tributários, sendo eles: 

 

 Em regra, aplica-se a Taxa SELIC como índice de correção monetária; 
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 Até a exigibilidade do crédito não tributário, aplica-se a Tabela da 

Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais; 

 Somente é possível aplicar a Taxa Selic a partir da exigibilidade do crédito 

não tributário. 

 

Dessa forma, é importante deixar claro o momento em que o crédito não 

tributário se torna exigível para que a Taxa SELIC possa ser aplicada. Este momento 

está definido na Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, como sendo o 

transcurso do prazo para pagamento do crédito, com a devida inscrição do mesmo na 

Dívida Ativa. 

A Lei Estadual nº 21.735, de 03 de agosto de 2015, é ainda mais clara do que 

a legislação federal ao estabelecer, em seu artigo 3º, o momento em que o crédito 

não tributário se torna exigível. 

 

“Art. 3º – Constituído definitivamente o crédito não tributário, mediante regular 
processo administrativo, prescreve em cinco anos a pretensão de exigi-lo. 
 
§ 1º – Considera-se definitivamente constituído o crédito não tributário 
quando a obrigação se tornar exigível, notadamente quando: 
 
I – do vencimento de pleno direito da obrigação constante em título executivo 
extrajudicial; 
 
II – o devedor não pagar nem apresentar defesa no prazo legal; 
 
III – não mais couber recurso da decisão administrativa, certificando-se a data 
do exaurimento da instância administrativa”. 

 

Nesse sentido, importante trazer os artigos 12 e 14 do Decreto Estadual nº 

45.175, de 17 de setembro de 2019, para se ter o exato momento em que a 

compensação ambiental, como crédito não tributário, se torna exigível. 

 

“Art. 12. A compensação ambiental fixada pela CPB-COPAM será 

consubstanciada em Termo de Compromisso de Compensação Ambiental, 

que deverá ser firmado no prazo máximo de sessenta dias, a contar da 

publicação da decisão da CPB-COPAM. 

 

Parágrafo único. Caso o empreendedor não assine o Termo de Compromisso 

no prazo estipulado, o IEF expedirá notificação ao interessado para que, no 

prazo máximo de quarenta e oito horas, a contar do recebimento da mesma, 
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proceda à sua assinatura, sob pena de solicitação das providências cabíveis 

à Presidência do COPAM. 

 

(...) 

 

Art. 14. A compensação ambiental deverá ser cumprida por meio de depósito 

de recursos financeiros em conta específica do órgão gestor das Unidades 

de Conservação beneficiárias em até quatro parcelas iguais, mensais e 

sucessivas, devendo ser a primeira paga em até: 

 

I - trinta dias da concessão da Licença de Instalação - LI, quando a 

compensação ambiental for estabelecida como condicionante na fase de 

Licença Prévia - LP); e 

 

II - trinta dias a contar da assinatura do Termo de Compromisso, quando a 

obrigatoriedade do cumprimento da compensação ambiental for estabelecida 

nas outras fases do licenciamento. 

 

Parágrafo único. O descumprimento do recolhimento das parcelas previstas 

nos prazos estabelecidos sujeita o interessado em atraso ao pagamento de 

juros de mora de um por cento ao mês, sem prejuízo das demais penalidades 

previstas no Termo de Compromisso da Compensação Ambiental.” 

 

Com fundamento nesta legislação, cominada com o inciso I, artigo 3º da Lei 

Estadual nº 21.735, de 03 de agosto de 2015, pode-se afirmar que a compensação 

ambiental se torna exigível, para fins de aplicação da Taxa SELIC, a partir do término 

do prazo estabelecido no Termo de Compromisso (Título Executivo Extrajudicial) 

assinado com o IEF. 

Esta interpretação também consta do Parecer nº 15.886/2017 elaborado pela 

Advocacia Geral do Estado de Minas Gerais – AGE/MG, que assim dispõe: 

 

“Interpretamos a regra específica que concede ao empreendedor o prazo de 
trinta dias para pagar a primeira parcela como correspondente à entrada 
prévia na regra geral de parcelamento prevista no Decreto n. 46.668/2014. 
Logo, somente a partir da primeira parcela, imediatamente posterior a esta, 
incidirá juros de mora de 1% ao mês ou Taxa SELIC, conforme o período seja 
anterior ou posterior ao Decreto n. 46.668/2014.” (ADVOCACIA GERAL DO 
ESTADO, 2017, p. 3) 
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Por conseguinte, antes deste momento somente se permite a aplicação da 

Tabela da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais como índice de 

correção monetária na compensação ambiental. Porém, a aplicação de qualquer 

índice de correção monetária somente pode ser realizada, nos termos do Decreto 

Estadual nº 46.668, de 15 de dezembro de 2014, quando o crédito não tributário passa 

a existir. 

De acordo com o artigo 7º do Decreto Estadual nº 45.175, de 17 de setembro 

de 2009, a compensação ambiental como um crédito não tributário passa a existir a 

partir da decisão da CPB/COPAM que estabelece o seu valor e a sua consequente 

destinação. Até este momento há, tão somente, uma obrigação estabelecida em 

condicionante e uma solicitação do empreendedor de abertura de processo de 

cumprimento da compensação ambiental, com a apresentação do Valor de Referência 

ou Valor Contábil Líquido, para que o órgão ambiental faça a identificação do grau de 

impacto e a sugestão de aplicação, valores e destinação a ser deliberada pela 

CPB/COPAM. Até a deliberação da CPB/COPAM, nem que o empreendedor queira 

ele pode pagar a compensação ambiental, pois não existe, até este momento, um 

valor definido a ser pago. No entanto, o Estado de Minas Gerais se utilizou, durante 

alguns anos, de entendimentos constantes do Parecer nº 15.886/2017 da Advocacia 

Geral do Estado – AGE, transcrito abaixo, para aplicar a Tabela da Corregedoria Geral 

de Justiça do Estado de Minas Gerais como índice de correção monetária no Valor de 

Referência e Valor Contábil Líquido que são, apenas, a base de cálculo para a 

compensação ambiental, não sendo considerados como créditos não tributários pela 

legislação federal e estadual vigente. 

 

“A orientação posta no Parecer AGE n. 15.858/2017, como já destacado, 
ratificou o procedimento que vinha sendo adotado pela GCA quanto à 
incidência de correção monetária desde a apresentação do VR. Na reunião, 
indagou-se se as conclusões de citado parecer abrangeria a atualização do 
VCL. 
 
A resposta é positiva, eis que o VCL é, do mesmo modo que o VR, base de 
cálculo da CA. Ele é adotado para empreendimentos em funcionamento, 
quando da LOC – Licença de Operação Corretiva. De forma que o 
fundamento é o mesmo: preservação do valor da moeda entre a data da 
informação pelo empreendedor, para dar início ao processo de fixação da CA, 
dentro do processo de licenciamento, e a data do efetivo pagamento do valor 
estabelecido. 
 
(...) 
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Nesse momento – de edição do Parecer Único – a GCA atualiza o VR ou 
VCL. Sim, porque aqui o VR, que inclui o somatório dos investimentos 
inerentes à implantação do empreendimento, deve ser recomposto em seu 
valor real, corrigindo-se a defasagem. Afinal, é sobre este valor que se calcula 
a CA. O mesmo se diga em relação ao VCL.” (ADVOCACIA GERAL DO 
ESTADO, 2017, p. 6 e 7) 

 

Esta aplicação, ao nosso ver, é ilegal em partes, em função de alguns 

argumentos. Primeiramente, como dito, o Valor de Referência e o Valor Contábil 

Líquido não são créditos não tributários, mas somente base de cálculo para o crédito 

não tributário compensação ambiental e, por isso, a eles não se aplicam as regras da 

Lei Estadual nº 21.735, de 03 de agosto de 2015, bem como do Decreto Estadual nº 

46.668, de 15 de dezembro de 2014. 

Contudo, pode-se afirmar que, para o Valor de Referência, não há qualquer 

ilegalidade na aplicação da Tabela da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de 

Minas Gerais, em função de previsão expressa no inciso II, artigo 11 do Decreto nº 

45.629, de 06 de julho de 2011. 

 

“Art. 11. O valor de referência de empreendimentos causadores de 
significativo impacto ambiental será definido da seguinte forma: 
(...) 
II - para as compensações ambientais de empreendimentos implantados 
após a publicação da Lei Federal nº 9.985, de 2000: será utilizado o valor de 
referência estabelecido no inciso IV do art. 1º do Decreto nº 45.175, de 2009, 
com a redação dada por este Decreto, apurado à época da implantação do 
empreendimento e corrigido com base no índice de atualização monetária.” 

 

Não obstante e como já tratado nesta seção, o Valor de Referência é base de 

cálculo apenas para os empreendimentos instalados após a publicação da Lei do 

SNUC. Antes desta data aplica-se o Valor Contábil líquido como base de cálculo da 

compensação e, para este caso, não há previsão expressa de aplicação de índices 

de correção monetária, conforme se verifica no inciso I do mesmo artigo 11. 

 

“Art. 11. O valor de referência de empreendimentos causadores de 
significativo impacto ambiental será definido da seguinte forma: 
 
I - para os empreendimentos implantados antes da publicação da Lei Federal 
nº 9.985, de 2000: será utilizado o valor contábil líquido, excluídas as 
reavaliações, ou na falta deste, o valor de investimento apresentado pelo 
representante legal do empreendimento;” 

 

Dessa forma, é ilegal a aplicação de índices de correção monetária no Valor 

Contábil Líquido, uma vez que o mesmo não se trata de crédito não tributário, não se 
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incidindo sobre ele as regras da legislação estadual que tratam do tema, bem como 

por não haver autorização expressa para tal aplicação, ao contrário do que ocorre com 

o Valor de Referência. 

Além disso, deve-se relembrar o conceito de Valor Contábil Líquido já 

mencionado nesta seção que prevê redução do valor com o tempo, diante da 

depreciação dos ativos. Sobre este tema, importante suscitar entendimento de 

Cavalcanti e Couto (2019, p. 3) apresentado em reunião da CPB/COPAM. 

 

“O conceito de Valor Contábil Líquido mostra que, com a depreciação dos 
ativos, a tendência é que o valor diminua com o passar do tempo. Contudo, 
o Estado não aplica essa depreciação e ainda aumenta o valor com a 
incidência do índice de correção monetária”. 

 

Apenas estes pontos já levantados seriam suficientes para invalidar a tese 

defendida pela AGE/MG, todavia ainda existe uma proibição expressa em legislação 

federal para a aplicação de correção monetária em demonstrações financeiras. Esta 

proibição consta do artigo 4º da Lei Federal nº 9.249, de 26 de dezembro de 1995, 

que assim dispõe: 

 

“Art. 4º Fica revogada a correção monetária das demonstrações financeiras 
de que tratam a Lei nº 7.799, de 10 de julho de 1989, e o art. 1º da Lei nº 
8.200, de 28 de junho de 1991. 
 
Parágrafo único. Fica vedada a utilização de qualquer sistema de correção 
monetária de demonstrações financeiras, inclusive para fins societários.” 

 

Novamente deve-se recorrer a entendimento dado por Cavalcanti e Couto 

(2019, p. 3) em reunião da CPB/COPAM. 

 

“Em resumo, a correção monetária não deve ser aplicada no Valor Contábil 
Líquido pelos seguintes motivos: 
 
 O Decreto Estadual nº 46.668/2014 trata da aplicação de correção 

monetária em créditos não tributários. A compensação ambiental é um 
crédito não tributário, mas o Valor Contábil Líquido é apenas a base de 
cálculo para se chegar no crédito não tributário;  
 

 O Decreto Estadual nº 45.629/2011 exige a correção monetária do Valor 
de Referência, mas não do Valor Contábil Líquido;  

 
 O conceito de Valor Contábil Líquido mostra que, com a depreciação dos 

ativos, a tendência é que o valor diminua com o passar do tempo. 
Contudo, o Estado não aplica essa depreciação e ainda aumenta o valor 
com a incidência do índice de correção monetária;  
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 O artigo 4º da Lei Federal nº 9.249/1995 veda a utilização de qualquer 
sistema de correção monetária em demonstrações financeiras”. 

 

Sendo assim, estes são os quatro argumentos que tornam ilegal a aplicação 

de índices de correção monetária no Valor Contábil Líquido. 

Diante de várias discussões sobre o tema na Câmara de Proteção à 

Biodiversidade e de Áreas Protegidas – CPB do COPAM, bem como de solicitações 

da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais – FIEMG visando a alteração 

da interpretação sobre a incidência de correção monetária no Valor Contábil Líquido, 

a AGE acatou vários argumentos já expostos nesta dissertação e revisou seu 

entendimento com a publicação do Parecer nº 13179715/2020/CJ/AGE-AGE. In 

verbis: 

 

“Não se coadunando às manifestações pretéritas desta Casa, a FIEMG, 
corroborada por manifestação jurídico-especializada por ela contratada 
emitida por escritório de advocacia, apresentou entendimento diverso na 31ª 
Reunião Ordinária da CPB/COPAM, a 8 de maio de 2019, o qual consagrou-
se vencedor. 
 
(...) 
 
Do cotejo analítico dos fundamentos apresentados pelas manifestações 
anteriores desta Casa e pela FIEMG, tem-se que o Decreto Estadual nº 
45.629/2011, de fato, padece de atecnia. Desde a utilização equivocada da 
terminologia contábil – valor contábil líquido ao invés de valor líquido contábil 
–, sendo silente sobre a previsão, ou não, de correção monetária sobre o VCL 
(apenas sobre o VR), o que dá margem a dúvidas sobre a aplicação ou não 
da regra geral de correção monetária prevista artigo 50, § 2º, do Decreto 
Estadual nº 46.668/2014.  
 
(...) 
 
Nesse sentido, sugere-se a manutenção do entendimento quanto à incidência 
da correção monetária das compensações ambientais calculadas sobre o VR, 
e parcial revisão do entendimento quanto às compensações ambientais 
calculadas sobre o VCL, a serem atualizadas monetariamente a partir da 
publicação do Parecer Único da GCA/IEF, momento no qual estimado e 
conhecido o quantum debeatur, garantindo-se previsibilidade, calculabilidade 
e composição do valor da obrigação ao empreendedor”. (ADVOCACIA 
GERAL DO ESTADO, 2020, p. 7, 8 e 10) 

 

Conforme se verifica no Parecer acima reproduzido, apesar de informar sobre 

uma parcial revisão de entendimento, a AGE acatou a não aplicação da correção 

monetária no VCL, uma vez que, a partir da publicação do Parecer da GCA/IEF, já 

existe um valor de compensação ambiental calculado e, como este se trata de um 

crédito não tributário, sua correção já é permitida pelo Decreto Estadual nº 46.668, de 

15 de dezembro de 2014. 
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No entanto, apesar desta revisão de entendimento, ainda se faz necessário 

alterar os Decretos Estaduais nº 45.175, de 17 de setembro de 2009, e nº 45.629, de 

06 de julho de 2011, para que se tenha atos normativos expressamente alinhados 

com a interpretação atual.   

As propostas de alterações na legislação vigente em relação a esta seção 

encontram-se nos apêndices E e F desta dissertação. 

 

4.4 Comparativo da legislação em relação ao percentual 

 

Para que se possa comparar o Estado de Minas Gerais com alguns Estados 

da Federação em relação ao cumprimento do percentual máximo definido na 

legislação federal, bem como a proporcionalidade exigida pelo Acórdão relativo à ADI 

3.378-6, elaborou-se o comparativo, relatado no Quadro 1, em relação aos 

percentuais de compensação ambiental aplicados na União e nos Estados Brasileiros 

das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. 

 

Quadro 1 - Comparativo dos percentuais de compensação ambiental exigidos na 
União e Estados das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste 

Ente Federativo Percentual 

União 0 a 0,5%, mas o somatório dos impactos ultrapassa 

0,5% 

 

 

Região 

Sudeste 

MG 0 a 0,5%, mas o somatório dos impactos ultrapassa 

0,5% 

SP 0 a 0,5%, mas o somatório dos impactos ultrapassa 

0,5% 

RJ 0,5% a 1,1% 

ES 0 a 0,5% 

 

Região Sul 

SC 0 a 0,5% 

RS 0 a 0,5%, mas o somatório dos impactos ultrapassa 

0,5% 

PR 0,1% a 0,5% 

 MT 0 a 0,5%, mas o somatório dos impactos ultrapassa 

0,5% 
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Região 

Centro-oeste 

MS 0 a 2,2% 

DF 0 a 3,0% 

GO 0,5% a 1,5% 

Fonte: Elaborado pelo autor com base na legislação vigente em 01/12/2019. 

 

Conforme se verifica no quadro acima pode-se afirmar que: 

 

 Os Estados do RJ, MS, DF e GO não obedecem aos limites máximos 

estabelecidos pela legislação federal; 

 A União e os Estados de MG, SP, RS e MT não obedecem à 

proporcionalidade exigida pelo Acórdão relativo à ADI nº 3.378-6 ao 

estabelecer somatórios acima do limite máximo estipulado, conforme tratado 

na seção 4.2 desta dissertação. 

 Os Estados do PR, GO e RJ não obedecem ao disposto no Acórdão relativo 

à ADI nº 3.378-6 ao estabelecer patamar mínimo de compensação ambiental 

diferente de 0; 

 Somente os Estados do ES e SC obedecem na íntegra o limite máximo 

estabelecido pela legislação federal, bem como a proporcionalidade e o 

patamar mínimo previstos no Acórdão relativo à ADI nº 3.378-6. 
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5. MEDIDA COMPENSATÓRIA DA LEI DA MATA ATLÂNTICA 

 

5.1 Aplicação da Lei da Mata Atlântica 

 

Antes de adentrar especificamente na medida compensatória da Lei Federal 

nº 11.428, de 22 de dezembro de 2006, também conhecida como Lei da Mata 

Atlântica, é de fundamental importância tratar dos limites de aplicação desta Lei, uma 

vez que possuem relação direta com a compensação que somente é exigida pela 

supressão de vegetação localizada em áreas abrangidas pelo conceito do Bioma, e 

que estão definidos em seu artigo 2º. 

 

“Art. 2º Para os efeitos desta Lei, consideram-se integrantes do Bioma Mata 
Atlântica as seguintes formações florestais nativas e ecossistemas 
associados, com as respectivas delimitações estabelecidas em mapa do 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, conforme regulamento: 
Floresta Ombrófila Densa; Floresta Ombrófila Mista, também denominada de 
Mata de Araucárias; Floresta Ombrófila Aberta; Floresta Estacional 
Semidecidual; e Floresta Estacional Decidual, bem como os manguezais, as 
vegetações de restingas, campos de altitude, brejos interioranos e encraves 
florestais do Nordeste.  
                 
Parágrafo único. Somente os remanescentes de vegetação nativa no estágio 
primário e nos estágios secundário inicial, médio e avançado de regeneração 
na área de abrangência definida no caput deste artigo terão seu uso e 
conservação regulados por esta Lei.” 

 

O artigo acima reproduzido estabelece alguns requisitos para a aplicação da 

Lei da Mata Atlântica, sendo eles: a) delimitação estabelecida em mapa do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatísticas – IBGE; b) que seja uma formação florestal 

nativa ou ecossistema associado de Floresta Ombrófila Densa; Floresta Ombrófila 

Mista, também denominada de Mata de Araucárias; Floresta Ombrófila Aberta; 

Floresta Estacional Semidecidual; e Floresta Estacional Decidual, bem como os 

manguezais, as vegetações de restingas, campos de altitude, brejos interioranos e 

encraves florestais do Nordeste; c) que seja vegetação primária ou secundária em 

estágio inicial, médio ou avançado de regeneração. 

Sendo assim, sem estes três requisitos, não há possibilidade de aplicação das 

regras e restrições estabelecidas no referido Diploma Legal. Contudo, o Governo 

Federal, ao regulamentar a lei, extrapolou seus limites, ampliando a área de 

abrangência da Lei da Mata Atlântica, como se verifica no artigo 1º do Decreto Federal 

nº 6.660, de 21 de novembro de 2008. 



66 
 
 

 

“Art. 1o  O mapa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, 

previsto no art. 2o da Lei no 11.428, de 22 de dezembro de 2006, contempla 

a configuração original das seguintes formações florestais nativas e 

ecossistemas associados: Floresta Ombrófila Densa; Floresta Ombrófila 

Mista, também denominada de Mata de Araucárias; Floresta Ombrófila 

Aberta; Floresta Estacional Semidecidual; Floresta Estacional Decidual; 

campos de altitude; áreas das formações pioneiras, conhecidas como 

manguezais, restingas, campos salinos e áreas aluviais; refúgios 

vegetacionais; áreas de tensão ecológica; brejos interioranos e encraves 

florestais, representados por disjunções de Floresta Ombrófila Densa, 

Floresta Ombrófila Aberta, Floresta Estacional Semidecidual e Floresta 

Estacional Decidual; áreas de estepe, savana e savana-estépica; e 

vegetação nativa das ilhas costeiras e oceânicas.” (grifo nosso) 

 

O regulamento acima citado, então, ampliou as disposições legais, afrontando 

o princípio constitucional da legalidade tratado na seção 2.6 desta dissertação. Cabe 

ao regulamento apenas especificar as regras estabelecidas pela Lei, sem a criação 

de novas e sem sua ampliação. 

A inclusão de novas fitofisionomias no âmbito do decreto regulamentador 

amplia significativamente a área de abrangência da Lei da Mata Atlântica, criando 

obrigações aos administrados em áreas não abrangidas pela Lei. A previsão das 

disjunções florestais no Decreto passa a permitir a aplicação da Lei da Mata Atlântica 

nos Biomas Cerrado, Pantanal, Pampa e Caatinga, desvirtuando completamente o 

conceito legal. Isto pode ser visto em Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas 

(2006, p. 1). 

 

“O presente mapa foi elaborado com base no Mapa de Vegetação do Brasil 
(IBGE, 2004) e no Mapa de Biomas do Brasil, primeira aproximação (IBGE, 
2004), escala 1:5.000.000, de acordo com o disposto na Lei 11.428, de 22 de 
dezembro de 2006 e Decreto nº 6.660, de 21 de novembro de 2008, publicado 
no Diário Oficial da União de 24 de novembro de 2008, e nas seguintes 
Resoluções do Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA: nº 
10/1993, nº 1/1994, nº 2/1994, nº 4/1994, nº 5/1994, nº 6/1994, nº 25/1994, 
nº 26/1994, nº 28/1994, nº 29/1994, nº 30/1994, nº 31/1994, nº 32/1994, nº 
33/1994, nº 34/1994, nº 7/1996, nº 261/1999, nº 391/2007, nº 392/2007 e nº 
388/2007. 
 
Assim sendo, as tipologias de vegetação às quais se aplica a Lei 11.428, de 
2006, são aquelas que ocorrem integralmente no Bioma Mata Atlântica, bem 
como as disjunções vegetais existentes no Nordeste brasileiro ou em outras 
regiões, quando abrangidas em resoluções do CONAMA específicas para 
cada estado. 
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II – No Bioma Caatinga as seguintes formações florestais nativas 
(disjunções): Floresta Ombrófila Densa, Floresta Ombrófila Aberta, Floresta 
Estacional Semidecidual e Floresta Estacional Decidual, referidas na Lei 
como brejos interioranos e encraves florestais do Nordeste, Refúgios 
Vegetacionais e Áreas das Formações Pioneiras (Manguezais e Restingas), 
referidos na Lei como ecossistemas associados, assim como as áreas 
constituídas por estas tipologias, presentes nos Contatos entre Tipos de 
Vegetação.  
 
III - No Bioma Cerrado as seguintes formações florestais nativas (disjunções): 
Floresta Estacional Semidecidual, Floresta Estacional Decidual e Refúgios 
Vegetacionais.  
 
IV - No Bioma Pantanal as seguintes formações florestais nativas 
(disjunções): Floresta Estacional Semidecidual e Floresta Estacional 
Decidual.  
 
V – No Bioma Pampa as seguintes formações florestais nativas (disjunções): 
Floresta Estacional Semidecidual, Floresta Estacional Decidual e Áreas das 
Formações Pioneiras (Restingas e áreas aluviais).” 

 

Ora, não pode um regulamento ampliar a abrangência de uma Lei para áreas 

não atingidas pelo Diploma Legal. Este é também o entendimento explicitado por 

Cavalcanti e Manetta (2018, p. 513). 

 

“Além disso, não se pode aplicar a Lei da Mata Atlântica em áreas localizadas 
fora do mapa do IBGE nem em fitofisionomias diversas das formações 
florestais e ecossistemas associados citados no artigo 2º da Lei nº 
11.428/2006 e no artigo 1º de seu Decreto Regulamentador.” 

 

Importante trazer também trecho do Parecer nº 33/2012 AGU/PGF/PFE-

ICMBio/CR11-Lagoa Santa-CR11 da Advocacia Geral da União – AGU sobre o 

assunto. 

 

“No que tange aos limites de aplicação da norma, objeto da presente 
consulta, foram insculpidos em art.2 caput e § único dois critérios que 
conjuntamente devem ser somados para definição das áreas a merecer a 
proteção especial da norma, introduzindo, assim, conceito não somente 
biológico, mas jurídico-ambiental do Bioma. 
 
O Primeiro deles, atinente à delimitação espacial da lei – previsto no caput – 
diz que “consideram-se integrantes do Bioma Mata Atlântica as seguintes 
formações florestais nativas e ecossistemas associados, com as respectivas 
delimitações estabelecidas em mapa do Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística - IBGE, conforme regulamento: Floresta Ombrófila Densa; Floresta 
Ombrófila Mista, também denominada de Mata de Araucárias; Floresta 
Ombrófila Aberta; Floresta Estacional Semidecidual; e Floresta Estacional 
Decidual, bem como os manguezais, as vegetações de restingas, campos de 
altitude, brejos interioranos e encraves florestais do Nordeste.” 
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Definidas, assim, as formações florestais nativas e ecossistemas associados 
a compor o Bioma, conferiu a norma ao Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística-IBGE a incumbência de, ao final, de forma vinculada, traçar o 
mapa do Bioma Mata Atlântica. 
 
(...) 
 
Não pretendeu com isso a norma conferir ao IBGE discricionariedade para 
definição do Bioma, devendo nele estar inseridas todas as áreas com as 
características trazidas pela Lei. Não se autoriza, de outra parte, 
interpretação no sentido de que outros órgãos possam estender a aplicação 
da Lei a propriedades fora daquela delimitação, sempre que entenderem 
estar diante de formações vegetais com as características a Mata Atlântica. 
 
(...) 
 
Ante todo o exposto, em resposta à consulta formulada, concluímos pela 
inaplicabilidade da Lei da Mata Atlântica às áreas situadas fora do Mapa do 
Bioma elaborado pelo IBGE, tendo em vista ser este um dos critérios de 
aplicação da norma.” (ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO, 2012, p. 3 e 9) 

 

Pode-se afirmar, assim, que, apesar de não ser um entendimento presente 

em toda AGU, verifica-se a existência de uma interpretação de um Procurador da 

Advocacia Geral da União de que não há possibilidade de aplicação das restrições da 

Lei da Mata Atlântica para áreas delimitadas em outros Biomas. 

Porém, o Estado de Minas Gerais também publicou um regulamento que não 

segue o disposto na Lei da Mata Atlântica. Trata-se do Decreto Estadual nº 47.749, 

de 11 de novembro de 2019, que, em seu artigo 45, prevê regra semelhante à do 

Decreto Federal nº 6.660, de 21 de novembro de 2008. 

 

“Art. 45 – Estão sujeitas ao regime jurídico dado à Mata Atlântica, conforme 
previsto na Lei Federal nº 11.428, de 2006, e no Decreto Federal nº 6.660, de 
21 de novembro de 2008, todas as tipologias de vegetação natural que 
ocorrem integralmente no bioma, bem como as disjunções vegetais 
existentes.” 

 

O Estado de Minas Gerais ampliou obrigação estabelecida em lei, 

descumprindo os preceitos do princípio constitucional da legalidade, assim como 

ocorre no Decreto Federal, além de extrapolar sua competência ao não seguir os 

limites estabelecidos na norma geral editada pelo Poder Legislativo Federal. 

Importa salientar que nesta seção não se buscou fazer uma análise do que é 

ou não é Mata Atlântica, de acordo com os critérios técnicos da engenharia florestal, 

uma vez que o autor não possui esta competência técnica. O que se avaliou foi apenas 

a extrapolação do conteúdo da Lei da Mata Atlântica pelos Decretos Estadual e 

Federal, bem como pelo Mapa do IBGE, identificando, assim, o conflito com o princípio 
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da legalidade e com as regras da competência concorrente. Portanto, as propostas 

de alterações elaboradas, conforme discussão nesta seção, possuem o condão 

apenas de adequar o conteúdo dos Decretos Estadual e Federal ao disposto na Lei 

da Mata Atlântica, visando trazer maior legalidade, harmonia entre os Diplomas 

Normativos e extinção dos conflitos de competência identificados. 

As propostas de alterações na legislação vigente em relação a esta seção 

encontram-se nos apêndices A e G desta dissertação. 

 

5.2 Conceito, exigência e aplicação 

 

Após a discussão a respeito da área de abrangência da Lei da Mata Atlântica, 

imperioso se faz tratar do conceito, exigência e aplicação da medida compensatória 

para este importante Bioma. A referida medida compensatória encontra-se prevista 

no artigo 17 da Lei Federal nº 11.428, de 22 de dezembro de 2006, que assim dispõe: 

 

“Art. 17. O corte ou a supressão de vegetação primária ou secundária nos 
estágios médio ou avançado de regeneração do Bioma Mata Atlântica, 
autorizados por esta Lei, ficam condicionados à compensação ambiental, na 
forma da destinação de área equivalente à extensão da área desmatada, com 
as mesmas características ecológicas, na mesma bacia hidrográfica, sempre 
que possível na mesma microbacia hidrográfica, e, nos casos previstos nos 
arts. 30 e 31, ambos desta Lei, em áreas localizadas no mesmo Município ou 
região metropolitana. 
 
§ 1º Verificada pelo órgão ambiental a impossibilidade da compensação 
ambiental prevista no caput deste artigo, será exigida a reposição florestal, 
com espécies nativas, em área equivalente à desmatada, na mesma bacia 
hidrográfica, sempre que possível na mesma microbacia hidrográfica. 
 
§ 2º A compensação ambiental a que se refere este artigo não se aplica aos 
casos previstos no inciso III do art. 23 desta Lei ou de corte ou supressão 
ilegais.” 

 

Neste dispositivo legal, portanto, já ocorre um recorte em relação à 

abrangência da Lei. Somente as supressões de vegetação nativa primária ou 

secundária nos estágios médio ou avançado de regeneração do Bioma Mata Atlântica 

estão sujeitas ao cumprimento da compensação. Para os remanescentes de 

vegetação secundária no estágio inicial de regeneração não há a obrigatoriedade de 

cumprimento da medida compensatória. 
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Além disso, exige-se que a área de compensação esteja localizada na mesma 

bacia hidrográfica da área suprimida e, nos casos da preservação determinada nos 

artigos 30 e 31, no mesmo município ou região metropolitana. 

O artigo 17 citado foi regulamentado pelos artigos 26 e 27 do Decreto Federal 

nº 6.660, de 21 de novembro de 2008, que especificaram as formas de cumprimento 

da compensação. 

 

“Art. 26.  Para fins de cumprimento do disposto nos arts. 17 e 32, inciso II, da 
Lei no 11.428, de 2006, o empreendedor deverá: 
 
I - destinar área equivalente à extensão da área desmatada, para 
conservação, com as mesmas características ecológicas, na mesma bacia 
hidrográfica, sempre que possível na mesma microbacia hidrográfica e, nos 
casos previstos nos arts. 30 e 31 da Lei no 11.428, de 2006, em áreas 
localizadas no mesmo Município ou região metropolitana; ou 
 
II - destinar, mediante doação ao Poder Público, área equivalente no interior 
de unidade de conservação de domínio público, pendente de regularização 
fundiária, localizada na mesma bacia hidrográfica, no mesmo Estado e, 
sempre que possível, na mesma microbacia hidrográfica.   
 
§ 1o  Verificada pelo órgão ambiental a inexistência de área que atenda aos 
requisitos previstos nos incisos I e II, o empreendedor deverá efetuar a 
reposição florestal, com espécies nativas, em área equivalente à desmatada, 
na mesma bacia hidrográfica, sempre que possível na mesma microbacia 
hidrográfica.  
 
§ 2o  A execução da reposição florestal de que trata o § 1o deverá seguir as 
diretrizes definidas em projeto técnico, elaborado por profissional habilitado e 
previamente aprovado pelo órgão ambiental competente, contemplando 
metodologia que garanta o restabelecimento de índices de diversidade 
florística compatíveis com os estágios de regeneração da área desmatada.  
 
Art. 27.  A área destinada na forma de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 
26, poderá constituir Reserva Particular do Patrimônio Natural, nos termos 
do art. 21 da Lei no 9.985, de 18 de julho de 2000, ou servidão florestal em 
caráter permanente conforme previsto no art. 44-A da Lei no 4.771, de 15 de 
setembro de 1965 - Código Florestal.  
 
Parágrafo único.  O órgão ambiental competente promoverá vistoria prévia 
na área destinada à compensação para avaliar e atestar que as 
características ecológicas e a extensão da área são equivalentes àquelas da 
área desmatada.” 

 

Desse modo, cabe ao empreendedor optar pelo cumprimento da medida 

compensatória por meio da destinação de área equivalente à área desmatada, seja 

com a instituição de servidão ambiental ou com a criação de Reserva Particular do 

Patrimônio Natural – RPPN, ou pela doação de área no interior de Unidade de 

Conservação pendente de regularização fundiária. Na impossibilidade desta 
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destinação ou doação, o empreendedor fica obrigado a realizar reposição florestal em 

área equivalente à área desmatada. 

A compensação criada pelo artigo 17 encontra-se no Título II da Lei da Mata 

Atlântica que cria o Regime Jurídico Geral o Bioma Mata Atlântica. Este regime geral, 

inclusive a compensação do artigo 17, somente se aplica àquelas atividades de 

utilidade pública ou interesse social constantes do artigo 14 que também compõe o 

citado Título II. 

 

“Art. 14. A supressão de vegetação primária e secundária no estágio 
avançado de regeneração somente poderá ser autorizada em caso de 
utilidade pública, sendo que a vegetação secundária em estágio médio de 
regeneração poderá ser suprimida nos casos de utilidade pública e interesse 
social, em todos os casos devidamente caracterizados e motivados em 
procedimento administrativo próprio, quando inexistir alternativa técnica e 
locacional ao empreendimento proposto, ressalvado o disposto no inciso I do 
art. 30 e nos §§ 1º e 2º do art. 31 desta Lei.” 

 

Entretanto, outras atividades possuem capítulos específicos com medidas 

compensatórias específicas na norma. Tratam-se das atividades minerárias, bem 

como dos loteamentos ou edificações em áreas urbanas e regiões metropolitanas. As 

medidas compensatórias destas atividades estão previstas nos artigos 30, 31 e 32 da 

Lei Federal nº 11.428, de 22 de dezembro de 2006. 

 

“Art. 30. É vedada a supressão de vegetação primária do Bioma Mata 
Atlântica, para fins de loteamento ou edificação, nas regiões metropolitanas 
e áreas urbanas consideradas como tal em lei específica, aplicando-se à 
supressão da vegetação secundária em estágio avançado de regeneração as 
seguintes restrições: 
 
I - nos perímetros urbanos aprovados até a data de início de vigência desta 
Lei, a supressão de vegetação secundária em estágio avançado de 
regeneração dependerá de prévia autorização do órgão estadual competente 
e somente será admitida, para fins de loteamento ou edificação, no caso de 
empreendimentos que garantam a preservação de vegetação nativa em 
estágio avançado de regeneração em no mínimo 50% (cinqüenta por cento) 
da área total coberta por esta vegetação, ressalvado o disposto nos arts. 11, 
12 e 17 desta Lei e atendido o disposto no Plano Diretor do Município e 
demais normas urbanísticas e ambientais aplicáveis; 
 
II - nos perímetros urbanos aprovados após a data de início de vigência desta 
Lei, é vedada a supressão de vegetação secundária em estágio avançado de 
regeneração do Bioma Mata Atlântica para fins de loteamento ou edificação. 
 
Art. 31. Nas regiões metropolitanas e áreas urbanas, assim consideradas em 
lei, o parcelamento do solo para fins de loteamento ou qualquer edificação 
em área de vegetação secundária, em estágio médio de regeneração, do 
Bioma Mata Atlântica, devem obedecer ao disposto no Plano Diretor do 
Município e demais normas aplicáveis, e dependerão de prévia autorização 
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do órgão estadual competente, ressalvado o disposto nos arts. 11, 12 e 17 
desta Lei. 
 
§ 1º Nos perímetros urbanos aprovados até a data de início de vigência desta 
Lei, a supressão de vegetação secundária em estágio médio de regeneração 
somente será admitida, para fins de loteamento ou edificação, no caso de 
empreendimentos que garantam a preservação de vegetação nativa em 
estágio médio de regeneração em no mínimo 30% (trinta por cento) da área 
total coberta por esta vegetação. 
 
§ 2º Nos perímetros urbanos delimitados após a data de início de vigência 
desta Lei, a supressão de vegetação secundária em estágio médio de 
regeneração fica condicionada à manutenção de vegetação em estágio 
médio de regeneração em no mínimo 50% (cinqüenta por cento) da área total 
coberta por esta vegetação. 
 
Art. 32. A supressão de vegetação secundária em estágio avançado e médio 
de regeneração para fins de atividades minerárias somente será admitida 
mediante: 
 
I - licenciamento ambiental, condicionado à apresentação de Estudo Prévio 
de Impacto Ambiental/Relatório de Impacto Ambiental - EIA/RIMA, pelo 
empreendedor, e desde que demonstrada a inexistência de alternativa 
técnica e locacional ao empreendimento proposto; 
 
II - adoção de medida compensatória que inclua a recuperação de área 
equivalente à área do empreendimento, com as mesmas características 
ecológicas, na mesma bacia hidrográfica e sempre que possível na mesma 
microbacia hidrográfica, independentemente do disposto no art. 36 da Lei nº 
9.985, de 18 de julho de 2000.” 

 

Assim sendo, para os loteamentos ou edificações a compensação deve ser 

realizada por meio da preservação de 30% ou 50% da área coberta pela vegetação 

nativa, ao passo que para as atividades minerárias a medida compensatória deve ser 

cumprida por meio da recuperação de área equivalente à área desmatada. 

Por existirem normas específicas sobre compensação para estas atividades, 

entende-se que a medida compensatória geral do artigo 17 não se aplica a elas. Esta 

interpretação é corroborada por Cavalcanti e Manetta (2018, p. 515, 516, 517, 518, 

522, 523, 526 e 527): 

 

“Esta estrutura demanda uma interpretação sistemática da norma, com 
seguidas aplicações do princípio da especialidade, que enuncia que norma 
específica tem prevalência sobre norma geral. É importante ressaltar que 
neste contexto, os nomes dos títulos e capítulos também integram a Lei, e 
são decisivos para a sua correta compreensão. 
 
(...) 
 
Trata-se, portanto, de aplicação do princípio da especialidade. Nesta linha, 
as competências estabelecidas na Lei da Mata Atlântica somente prevalecem 
sobre aquelas constantes da Lei Complementar nº 140/11 em razão da 
aplicação do princípio da especialidade, razão pela qual não se pode negar a 
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aplicabilidade desse mesmo princípio na solução dos conflitos normativos 
internos à Lei nº 11.428/06. 
 
(...) 
 
Passa-se a seguir ao estudo dos regimes especiais, contidos no Título III, que 
se subdivide em sete capítulos. Cada um desses sete capítulos contém um 
regime jurídico especial próprio, delimitado conforme seu próprio nome. Para 
a correta interpretação dos dispositivos contidos neste título é fundamental 
perceber que cada um dos capítulos contém um regime especial próprio, com 
existência independente dos demais capítulos do título III, e que cada um 
desses regimes especiais produz exceções às regras gerais estabelecidas 
no título II. 
 
(...) 
 
O Capítulo VI traz um regime especial completo para a Proteção do Bioma 
Mata Atlântica nas Áreas Urbanas e Regiões Metropolitanas, e o capítulo VII 
trata das atividades minerárias, contendo o artigo 32, que traz apenas a 
exigibilidade de EIA/RIMA e uma forma especial de compensação, sem 
regras especiais de competências pelo que não será tratado neste tópico. 
 
(...) 
 
Diferentemente dos outros capítulos do Título III, o Capítulo VI contém um 
regime jurídico completo de proteção do Bioma Mata nas áreas urbanas e 
regiões metropolitanas, com regras materiais, de compensação e de 
competência próprias, que tal como os demais capítulos, deve funcionar 
como um regime jurídico especial independente dos demais capítulos, 
correlacionando-se apenas com o regime jurídico geral do Título II. 
 
(...) 
 
Contudo, a medida compensatória pela supressão de vegetação primária ou 
secundária nos estágios médio ou avançado de regeneração causada por 
empreendimentos minerários ou para fins de loteamentos ou edificações 
localizadas em área urbanas ou regiões metropolitanas possui regramento 
específico estabelecido nos artigos 30, 31 e 32 da Lei nº 11.428/2006, artigos 
esses que já foram discutidos no tópico que trata das competências 
autorizativas. 
 
(...) 
 
Evidentemente, que o termo “ressalvado” não poderia ser tratado 
diferentemente nos artigos 30 e 31, e tem o significado de excluir do regime 
especial das áreas urbanas e regiões metropolitanas os artigos 11, 12 e 17 
do regime geral da Lei. Isto se torna mais evidente na medida em que o 
próprio artigo 30, I ao impor a observância ao Plano Diretor usa “atendido ao 
disposto”, em oposição ao “ressalvado” imediatamente anterior, e o artigo 31 
usa “devem obedecer” para a mesma finalidade. Tal entendimento coaduna 
a aplicação do princípio da especialidade, dado que o capítulo VI do Título III 
é o único a conformar um regime jurídico especial completo, aplicável a todos 
os estágios sucessionais no Bioma Mata Atlântica em razão da atividade 
econômica pretendida e território em que ocorre.” 

 

Sendo assim, o entendimento acima faz uma interessante análise da Lei da 

Mata Atlântica com fundamento no princípio da especialidade, avaliando que cada 

capítulo do Título III da norma possui regras especiais que se sobrepõem às regras 
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gerais do Título II. Isto ocorre com as compensações específicas das atividades 

minerárias e dos loteamentos ou edificações em áreas urbanas ou metropolitanas que 

se sobrepõem à medida compensatória geral do Título II exigida para as atividades 

de utilidade pública e interesse social. 

As propostas de alterações na legislação vigente em relação a esta seção 

encontram-se nos apêndices A e G desta dissertação. 

 

5.3 Proporção da medida compensatória da Lei da Mata Atlântica exigida em 

Minas Gerais 

 

Além das importantes discussões das duas seções anteriores, cumpre tecer 

comentários sobre a proporção da medida compensatória exigida pelo Estado de 

Minas Gerais. Os já demonstrados artigos 17 e 32 da Lei da Mata Atlântica obrigam 

que a compensação deve ser sempre equivalente à extensão da área desmatada. Em 

outras palavras, para cada hectare suprimido exige-se uma compensação de outro 

hectare, seja pela destinação de área, doação de área em Unidade de Conservação, 

reposição florestal ou recuperação de área. 

Todavia, o Estado de Minas Gerais possui regramento específico sobre o 

tema no artigo 48 do Decreto Estadual nº 47.749, de 11 de novembro de 2019. 

 

“Art. 48 – A área de compensação será na proporção de duas vezes a área 
suprimida, na forma do art. 49, e obrigatoriamente localizada no Estado. 
 
Parágrafo único – As disjunções de Mata Atlântica localizadas em outros 
biomas, conforme Mapa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 
também podem integrar proposta de compensação ambiental, desde que 
obedecidos os critérios de compensação.” 

 

Desse modo, o Estado de Minas Gerais exige uma compensação duas vezes 

maior do que a que é exigida na Lei da Mata Atlântica. Esta exigência já ocorre desde 

2004, nos termos do § 4º, artigo 4º da Deliberação Normativa COPAM nº 73, de 08 de 

setembro de 2004, que se encontra revogada desde 04 de dezembro de 2019. 

 

“Art. 4º - Ficam proibidos o corte, a exploração e a supressão de vegetação 
primária ou nos estágios avançado e médio de regeneração da Mata 
Atlântica, em áreas rurais e urbanas. 
 
(...) 
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§ 4º - O IEF determinará, nos processos autorizativos e de licenciamento 
ambiental, medidas compensatórias e mitigadoras, relativas à supressão de 
vegetação, que contemplem a implantação e manutenção de vegetação 
nativa característica do ecossistema, na proporção de, no mínimo, duas 
vezes a área suprimida, a ser feita, preferencialmente, na mesma bacia 

hidrográfica e Município, e, obrigatoriamente, no mesmo ecossistema.”     
 

Novamente deve-se recorrer ao princípio da legalidade e às regras da 

competência concorrente estabelecidos na nossa Carta Magna e tratados, 

respectivamente, nas seções 2.6 e 3.1 desta dissertação. O Estado de Minas Gerais, 

ao ampliar a proporção da compensação definida em Lei Federal, desobedece aos 

limites estabelecidos em regra geral da União.  

Além dos já citados conflitos, cumpre, ainda, reproduzir o artigo 57 da Lei 

Estadual nº 20.922, de 16 de outubro de 2013, que determina que a política relativa 

ao Bioma Mata Atlântica em Minas Gerais deverá obedecer ao disposto na legislação 

federal pertinente. 

 
“Art. 57 – A cobertura vegetal e os demais recursos naturais considerados 
patrimônio ambiental nos termos do § 7º do art. 214 da Constituição do 
Estado ficam sujeitos às medidas de conservação estabelecidas em 
deliberação do Copam, sem prejuízo do disposto nesta Lei e na legislação 
pertinente. 
 
§ 1º – A conservação, proteção, regeneração e utilização do bioma Mata 
Atlântica e suas disjunções no Estado obedecerão ao disposto na legislação 
federal pertinente. 
 
§ 2º – O Poder Executivo poderá estabelecer, até superveniência de 
regulação federal específica, normas suplementares sobre a intervenção em 
cada ecossistema associado ao bioma Mata Atlântica, que serão submetidas 
à aprovação do Copam.” 
 

A interpretação trazida por esta dissertação é semelhante aos entendimentos 

dados em dois artigos e em um parecer jurídico que se reproduz abaixo. 

 

“Dessa forma, entendemos que o § 4º, artigo 4º da DN COPAM nº 73/04 
contraria o disposto no artigo 17 da Lei Federal nº 11.428/2006 ao prever 
compensação acima do seu limite máximo” (CAVALCANTI & AGUIAR, 2017, 
p. 384). 
 
“Portanto, fica evidente a ilegalidade presente na cobrança da compensação 
equivalente ao dobro da área suprimida, conforme é realizado pelo Estado de 
Minas Gerais, uma vez que a legislação federal definiu limites claros para a 
referida medida compensatória” (CAVALCANTI & MANETTA, 2018, p. 530). 
 
“Lembre-se, neste propósito, aliás, que pertence aos domínios da Teoria 
Geral do Direito a abordagem classificatória das normas jurídicas sob três 
planos distintos de aplicabilidade, quais sejam a validade, a vigência e a 
eficácia. Diz-se que uma norma tem validade quando integra o ordenamento 
jurídico posto, através de um processo legítimo de criação e em estreita 
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conformidade com regra preceptiva anterior que estabeleça os parâmetros 
formais e materiais para sua gênese. Por sua vez, a vigência é a qualidade 
da norma que a faz existir juridicamente e a torna de observância obrigatória, 
ou seja, que a faz exigível sob determinadas condições e a partir de um 
determinado momento, desde que regularmente promulgada e publicada. 
Noutro giro, e sob uma exclusivamente perspectiva jurídica, a eficácia diz 
respeito à capacidade de a norma produzir seus efeitos esperados no que 
tange às situações, relações e comportamentos por ela regidos.  
 
Pelo que de logo se percebe, tais conceitos, conquanto estreitamente 
vinculados, não se confundem nem coexistem em quaisquer circunstâncias, 
podendo muito bem uma norma ser válida sem estar vigente — como quando 
em vacatio legis —, ou mesmo estar vigente sem ser válida — no caso de lei 
pendente de declaração de inconstitucionalidade. 
 
Em igual medida, uma norma pode ser perfeitamente válida e estar em pleno 
vigor, mas não apresentar a necessária eficácia, hipótese em que, pela 
insubsistência de seu objeto, pela dependência de outra norma 
complementar ou suplementar (norma de eficácia limitada ou contida) ou pela 
incorporação de seu conteúdo em uma norma hierarquicamente superior, 
suas diretrizes finalísticas passam a ficar neutralizadas, sem a necessária 
concretude. 
 
É bem isso o que se passa com a DN COPAM nº 73/2004, que apesar de 
válida — dada sua compatibilidade, em princípio, com a Constituição da 
República e com a legislação ordinária — e vigente (isto é, não revogada), 
teve seu conteúdo — especialmente a matéria compensatória — absorvido 
pela Lei nº 11.428/2006, tornando-se, portanto, ineficaz quanto a esta matéria 
específica” (CARNEIRO & DOS SANTOS, 2010, p. 14 e 15). 
 

Apesar dos artigos e parecer acima não terem tratado especificamente do 

Decreto Estadual nº 47.749, de 11 de novembro de 2019, uma vez que foram 

elaborados antes de sua vigência, é uníssona a ilegalidade na cobrança da 

compensação da Lei da Mata Atlântica da forma como é realizada em Minas Gerais 

desde 2004. 

As propostas de alterações na legislação vigente em relação a esta seção 

encontram-se no apêndice G desta dissertação. 

 

5.4 Comparativo da legislação em relação à proporção 

 

Para que se possa comparar o Estado de Minas Gerais com alguns Estados 

da Federação em relação ao cumprimento da proporção da compensação definida na 

Lei da Mata Atlântica, elaborou-se o comparativo em relação às proporções aplicadas 

na União e em 12 Estados Brasileiros que possuem remanescentes de Mata Atlântica, 

relatado no Quadro 2. 

 

Quadro 2 -Comparativo das proporções da compensação da Lei da Mata Atlântica 
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Ente Federativo Percentual 

União área equivalente à área suprimida 

 

 

Região 

Sudeste 

MG 2 vezes a área suprimida 

SP 1 a 6 vezes a área suprimida 

RJ 1 a 10 vezes a área suprimida 

ES 2 vezes a área suprimida 

 

Região Sul 

SC área equivalente à área suprimida 

RS área equivalente à área suprimida 

PR área equivalente à área suprimida 

Região 

Centro-oeste 

MS área equivalente à área suprimida 

GO área equivalente à área suprimida 

Região 

Nordeste 

BA área equivalente à área suprimida 

PE área equivalente à área suprimida 

CE área equivalente à área suprimida 

Fonte: Elaborado pelo autor com base na legislação vigente em 01/12/2019. 

 

Conforme se verifica no quadro acima pode-se afirmar que: 

 

 Os Estados do RJ, SP, MG e ES não obedecem aos limites máximos 

estabelecidos pela legislação federal; 

 Os Estados do PR, SC, RS, MS, GO, BA, PE e CE obedecem aos limites 

máximos estabelecidos pela legislação federal. 
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6. MEDIDA COMPENSATÓRIA DO ARTIGO 75 DA LEI ESTADUAL Nº 

20.922/2013 

 

6.1 Conceito, exigência e aplicação 

 

A primeira previsão legal sobre a medida compensatória específica para 

empreendimentos minerários no Estado de Minas Gerais ocorreu em 2002 com a 

publicação da Lei Estadual nº 14.309, de 19 de junho de 2002. Naquela época, a 

obrigação foi estabelecida em seu artigo 36. 

 

“Art. 36 – O licenciamento de empreendimentos minerários causadores de 
significativos impactos ambientais, como supressão de vegetação nativa, 
deslocamento de populações, utilização de áreas de preservação 
permanente, cavidades subterrâneas e outros, fica condicionado à adoção, 
pelo empreendedor de estabelecimento de medida compensatória que inclua 
a criação, implantação ou manutenção de unidades de conservação de 
proteção integral. 
 
§ 1º – A área utilizada para compensação, nos termos do “caput” deste artigo, 
não poderá ser inferior àquela utilizada pelo empreendimento para extração 
do bem mineral, construção de estradas, construções diversas, 
beneficiamento ou estocagem, embarque e outras finalidades. 

 
§ 2º – A compensação de que trata este artigo será feita, obrigatoriamente, 
na bacia hidrográfica e, preferencialmente, no município onde está instalado 
o empreendimento.” 

 

Tratava-se de uma medida compensatória muito semelhante à compensação 

ambiental da Lei do SNUC, porque tinha como “fato gerador” o significativo impacto 

ambiental e como destinação a criação, implantação ou manutenção de Unidade de 

Conservação de Proteção Integral. Percebe-se que tanto o “fato gerador” quanto a 

destinação estão também presentes na compensação ambiental da Lei do SNUC. 

Sendo assim, é a partir deste momento que se iniciou uma discussão sobre a 

ilegalidade da sobreposição ou cumulatividade de medidas compensatórias que será 

tratada na seção 8 deste trabalho. 

Em 2013 a Lei Estadual acima transcrita foi revogada e substituída pela Lei 

Estadual nº 20.922, de 16 outubro de 2013, também conhecida como Lei Florestal 

Mineira, que manteve uma compensação específica para empreendimentos 

minerários em seu artigo 75. 
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“Art. 75 – O empreendimento minerário que dependa de supressão de 
vegetação nativa fica condicionado à adoção, pelo empreendedor, de medida 
compensatória florestal que inclua a regularização fundiária e a implantação 
de Unidade de Conservação de Proteção Integral, independentemente das 
demais compensações previstas em lei. 
 
§ 1º – A área utilizada como medida compensatória nos termos do caput não 
será inferior àquela que tiver vegetação nativa suprimida pelo 
empreendimento para extração do bem mineral, construção de estradas, 
construções diversas, beneficiamento ou estocagem, embarque e outras 
finalidades. 
 
§ 2º – O empreendimento minerário em processo de regularização ambiental 
ou já regularizado que ainda não tenha cumprido, até a data de publicação 
desta Lei, a medida compensatória instituída pelo art. 36 da Lei nº 14.309, de 
19 de junho de 2002, continuará sujeito ao cumprimento das obrigações 
estabelecidas no artigo citado. 
 
§ 3º – Para os fins do disposto neste artigo, o empreendedor poderá se valer 
da participação de organizações sem fins lucrativos, de acordo com as 
normas e os procedimentos fixados pelo órgão ambiental. 
 
§ 4º – A compensação de que trata o § 2º será feita, obrigatoriamente, na 
bacia hidrográfica e, preferencialmente, no município onde está instalado o 
empreendimento. 
 
§ 5º – No caso previsto no § 4º, excepcionalmente, quando não existir 
unidade de conservação a ser regularizada na mesma bacia hidrográfica em 
que estiver localizado o empreendimento e nessa bacia hidrográfica não for 
considerada viável a criação de nova unidade de conservação, o 
empreendedor poderá adotar a medida compensatória em área situada no 
território do Estado que seja do mesmo bioma daquela em que estiver 
localizado o empreendimento.” 

 

A partir deste momento alterou-se o “fato gerador” desta medida 

compensatória para a supressão de vegetação causada por empreendimentos 

minerários, bem como a destinação para a regularização fundiária ou implantação de 

Unidade de Conservação de Proteção Integral. 

Outras modificações realizadas foram quanto à proporção da medida 

compensatória em relação ao empreendimento e quanto à localização. Em 2002 

exigia-se que a compensação fosse equivalente à área diretamente afetada total do 

empreendimento, enquanto a partir de 2013 passou-se a exigir que a medida 

compensatória tenha a mesma extensão da área de vegetação nativa suprimida. 

Quanto à localização, em 2002 determinava-se que a área compensada se localizasse 

na mesma bacia hidrográfica e, preferencialmente, no mesmo município do 

empreendimento, enquanto após a publicação da Lei Florestal Mineira passou-se a 

não ter este requisito. 
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Todavia, aqueles empreendimentos que foram regularizados ambientalmente 

ou iniciaram sua regularização sob a égide da Lei Estadual nº 14.309, de 19 de junho 

de 2002, são obrigados a cumprir a medida compensatória nos termos desta Lei, 

conforme parágrafos 2º, 4º e 5º do artigo 75 da Lei Florestal Mineira. 

Este é, do mesmo modo, o entendimento dado por Cavalcanti e Aguiar (2017, 

p. 378): 

 

“Cumpre-nos observar que, para os empreendimentos em regularização ou 
já regularizados antes da publicação da Lei Estadual nº 20.922/13, a 
compensação deverá ser exigida nos termos da Lei Estadual nº 14.309/02, 
que estabelece, como forma de cumprimento da medida, além da 
regularização fundiária, a implantação, a criação e a manutenção de 
Unidades de Conservação. 
 
Além disso, para os empreendimentos sujeitos ao cumprimento nos termos 
da Lei 14.309/02, a área utilizada para compensação deverá ser equivalente 
à área do empreendimento e estar localizada na mesma bacia hidrográfica e, 
preferencialmente, no município onde o empreendimento está instalado.” 

 

Nesse sentido, ainda temos até os dias de hoje diversos empreendimentos 

cumprindo a medida compensatória minerária conforme as regras estabelecidas em 

2002. Esta informação pode ser verificada no sítio eletrônico da SEMAD, consultando-

se as pautas das reuniões e decisões da CPB/COPAM1.   

Após esta parte conceitual, importante frisar as regras de incidência e 

destinação desta medida compensatória. Atualmente, compete ao órgão ambiental 

licenciador definir a incidência desta medida compensatória, por meio de inclusão de 

condicionante no processo de licenciamento ambiental. Já a aplicação e destinação é 

de competência da Câmara de Proteção à Biodiversidade e de Áreas Protegidas – 

CPB do Conselho Estadual de Política Ambiental – COPAM, nos termos do inciso XIII, 

artigo 13 do Decreto Estadual nº 46.953, de 23 de fevereiro de 2016. 

 

“Art. 13 – A CPB tem as seguintes competências: 
 
(...) 
 
XIII – fixar o valor e aprovar a destinação e a aplicação da compensação 
ambiental de que tratam o art. 36 da Lei Federal nº 9.985, de 18 de julho de 
2000, e a Lei nº 20.922, de 2013.” 

 

                                                           
1 http://www.meioambiente.mg.gov.br/copam/camaras-tematicas-do-copam. Acesso em 20/03/2020. 

http://www.meioambiente.mg.gov.br/copam/camaras-tematicas-do-copam
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Além disso, o Decreto Estadual nº 47.749, de 11 de novembro de 2019, em 

seus artigos 64 e 65, trouxe as formas de cumprimento da medida compensatória, 

seja em processos submetidos às regras a partir de 2013, quanto para os processos 

sujeitos às regras da legislação de 2002. 

 

“Art. 64 – A compensação a que se refere o §1º do art. 75 da Lei nº 20.922, 
de 2013, implica na adoção, por parte do empreendedor, de medida 
compensatória florestal que vise à: 
 
I – destinação ao Poder Público de área localizada no interior de Unidade de 
Conservação de Proteção Integral pendente de regularização fundiária ou 
sua ampliação; 
 
II – execução de medida compensatória que vise à implantação ou 
manutenção de Unidade de Conservação de Proteção Integral, conforme 
critérios a serem definidos em ato normativo específico do IEF. 
 
§ 1º – Na hipótese prevista no inciso I, a área destinada como medida 
compensatória florestal deverá ser no mínimo equivalente à extensão da área 
de vegetação nativa suprimida para a instalação do empreendimento 
minerário, incluindo as áreas suprimidas para a extração do bem mineral, 
construção de estradas, construções diversas, beneficiamento ou 
estocagem, embarque e outras finalidades. 
 
§ 2º – Na hipótese prevista no inciso I, o empreendedor deverá adquirir áreas 
para destinação ao Poder Público, mediante registro da Escritura Pública 
perante o Cartório de Registro de Imóveis Competente, ficando gravado à 
margem da matrícula o número do processo de intervenção de que trata a 
referida compensação. 
 
§ 3º – As formas de compensação previstas nos incisos I e II poderão ser 
cumpridas isolada ou conjuntamente, conforme critérios a serem definidos 
em ato normativo específico do IEF. 
 
§ 4º – Na hipótese prevista no inciso II, a medida compensatória deverá ser 
executada conforme Plano de Trabalho a ser estabelecido pelo órgão gestor 
da Unidade de Conservação. 
 
Art. 65 – A compensação a que se refere o § 2º do art. 75 da Lei nº 20.922, 
de 2013, implica na adoção, por parte do empreendedor, de medida 
compensatória florestal que vise à: 
 
I – destinação ao Poder Público de área localizada no interior de Unidade de 
Conservação de Proteção Integral pendente de regularização fundiária ou 
sua ampliação; 
 
II – execução de medida compensatória que vise à implantação ou 
manutenção de Unidade de Conservação de Proteção Integral, conforme 
critérios a serem definidos em ato normativo específico do IEF; 
 
III – destinação ao Poder Público de área considerada de relevante interesse 
ambiental para a criação de Unidade de Conservação de Proteção Integral. 
 
§ 1º – Nas hipóteses previstas nos incisos I e III, a área destinada como 
medida compensatória florestal deverá ser no mínimo equivalente à extensão 
da área efetivamente ocupada pelo empreendimento minerário, incluindo a 



83 
 
 

extração do bem mineral, construção de estradas, construções diversas, 
beneficiamento ou estocagem, embarque e outras finalidades, 
independentemente da supressão de vegetação nativa. 
 
§ 2º – Nas hipóteses previstas nos incisos I e III, o empreendedor deverá 
adquirir áreas para destinação ao Poder Público, mediante registro da 
Escritura Pública perante o Cartório de Registro de Imóveis Competente, 
ficando gravado à margem da matrícula o número do processo de intervenção 
de que trata a referida compensação. 
 
§ 3º – As formas de compensação previstas nos incisos I, II e III poderão ser 
cumpridas isolada ou conjuntamente, conforme critérios a serem definidos 
em ato normativo específico do IEF. 
 
§ 4º – A compensação de que trata este artigo será feita, obrigatoriamente, 
na mesma bacia hidrográfica de rios federais situados no território do Estado 
de Minas Gerais e, preferencialmente, na mesma sub-bacia onde está 
instalado o empreendimento. 
 
§ 5º – Na hipótese prevista no inciso II, a medida compensatória deverá ser 
executada conforme Plano de Trabalho a ser estabelecido pelo órgão gestor 
da Unidade de Conservação. 
 
§ 6º – Na hipótese prevista no inciso III, além da destinação da área ao Poder 
Público, o empreendedor deverá garantir a implantação de estrutura mínima 
necessária à gestão da Unidade de Conservação de Proteção Integral, 
conforme Plano de Trabalho a ser estabelecido pelo órgão gestor da Unidade 
de Conservação.” 

 

Além disso, o mesmo ato normativo criou algumas regras que simplificam o 

processo de cumprimento desta medida compensatória, dando maiores 

possibilidades ao empreendedor, quais sejam: 

 

 Criação de banco de dados, pelo Poder Público, com áreas localizadas no 

interior de Unidades de Conservação pendentes de regularização fundiária, 

opção válida também para outras espécies de medidas compensatórias (art. 

43); 

 Possibilidade de o empreendedor atuar como interveniente pagador em ações 

de desapropriação movidas pelo Estado, opção válida também para outras 

espécies de medidas compensatórias (art. 44); 

 Possibilidade de apresentação de propostas conjuntas de mais de um 

empreendedor quando a área a compensar for inferior à fração mínima de 

parcelamento (art. 66); 

 Possibilidade de cumprimento por meio de doação de área, em Unidade de 

Conservação, maior do que a área a ser compensada, ficando o excedente 

como crédito para futuras compensações ou para a comercialização (art. 69). 
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7. MEDIDA COMPENSATÓRIA POR INTERVENÇÃO EM ÁREAS DE 

PRESERVAÇÃO PERMANENTE 

 

7.1 Conceito, exigência e aplicação 

 

A medida compensatória por intervenção APP foi inicialmente criada pelo § 

4º, artigo 4º da Lei Federal nº 4.771, de 15 de setembro de 1965. 

 

“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.  
 
(...) 
 
§ 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.” 

 

O Estado de Minas Gerais, da mesma forma, determinou também a cobrança 

desta medida compensatória por meio do § 5º, artigo 13 da Lei Estadual nº 14.309, de 

19 de junho de 2002. 

 

“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. 
 
(...) 
 
§ 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.” 

 

Tanto a Lei Federal nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, quanto a Lei 

Estadual nº 14.309, de 19 de junho de 2002, foram revogadas, respectivamente, pela 

Lei Federal nº 12.651, de 25 de maio de 2012, e pela Lei Estadual nº 20.922, de 16 

de outubro de 2002. Contudo, tratar-se-á destas revogações na seção 7.2 desta 

dissertação. 
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Em nível federal, a medida compensatória por intervenção em APP foi 

regulamentada pela Resolução CONAMA nº 369, de 28 de março de 2006, que em 

seu artigo 5º assim determinava: 

 

“Art. 5º O órgão ambiental competente estabelecerá, previamente à emissão 
da autorização para a intervenção ou supressão de vegetação em APP, as 
medidas ecológicas, de caráter mitigador e compensatório, previstas no § 4º, 
do art. 4º, da Lei no 4.771, de 1965, que deverão ser adotadas pelo 
requerente.  
 
§ 1º Para os empreendimentos e atividades sujeitos ao licenciamento 
ambiental, as medidas ecológicas, de caráter mitigador e compensatório, 
previstas neste artigo, serão definidas no âmbito do referido processo de 
licenciamento, sem prejuízo, quando for o caso, do cumprimento das 
disposições do art. 36, da Lei no 9.985, de 18 de julho de 2000.  
 
§ 2º As medidas de caráter compensatório de que trata este artigo consistem 
na efetiva recuperação ou recomposição de APP e deverão ocorrer na 
mesma sub-bacia hidrográfica, e prioritariamente:  
 
I - na área de influência do empreendimento, ou  
 
II - nas cabeceiras dos rios.” 

 

Assim sendo, a referida resolução exige que a compensação seja feita com a 

recuperação de APP localizada na mesma sub-bacia hidrográfica do local onde a 

intervenção foi realizada. Além disso, exige, prioritariamente, a localização na área de 

influência do empreendimento, bem como nas cabeceiras dos rios. 

O Estado de Minas Gerais também regulamentou esta medida compensatória 

nos artigos 75, 76 e 77 do Decreto Estadual nº 47.749, de 11 de novembro de 2019 

que preveem as formas de cumprimento da compensação, os documentos 

necessários para a instrução do processo, bem como a competência para a sua 

análise. 

 

“Art. 75 – O cumprimento da compensação definida no art. 5º da Resolução 
CONAMA nº 369, de 28 de março de 2006, por intervenção ambiental em 
APP, deverá ocorrer em uma das seguintes formas: 
 
I – recuperação de APP na mesma sub-bacia hidrográfica e, prioritariamente, 
na área de influência do empreendimento ou nas cabeceiras dos rios; 
 
II – recuperação de área degradada no interior de Unidade de Conservação 
de domínio público Federal, Estadual ou Municipal, localizada no Estado; 
 
III – implantação ou revitalização de área verde urbana, prioritariamente na 
mesma sub-bacia hidrográfica, demonstrado o ganho ambiental no projeto de 
recuperação ou revitalização da área; 
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IV – destinação ao Poder Público de área no interior de Unidade de 
Conservação de domínio público, pendente de regularização fundiária, desde 
que localizada na mesma bacia hidrográfica de rio federal, no Estado de 
Minas Gerais e, sempre que possível, na mesma sub-bacia hidrográfica. 
 
§ 1º – As medidas compensatórias a que se referem os incisos I, II e III deste 
artigo poderão ser executadas, inclusive, em propriedade ou posse de 
terceiros. 
 
§ 2º – Estão dispensadas da compensação por intervenção em APP as 
intervenções para atividades eventuais ou de baixo impacto ambiental 
sujeitas a Simples Declaração. 
 
Art. 76 – A proposta de compensação ambiental por intervenção em APP 
prevista nos incisos I e II do art. 75 deverá ser obrigatoriamente instruída com: 
 
I – Projeto Técnico de Reconstituição da Flora elaborado por profissional 
habilitado com ART, conforme termo de referência a ser disponibilizado no 
sítio do IEF; 
 
II – declaração de ciência e aceite do proprietário ou posseiro, acompanhada 
de documentação comprobatória da propriedade ou posse do imóvel, nos 
casos de compensação em propriedade de terceiros. 
 
Art. 77 – A competência para análise da compensação por intervenção em 
APP é do órgão responsável pela análise do processo de intervenção 
ambiental. 
 
Parágrafo único – Quando a proposta de compensação indicar regularização 
fundiária ou recuperação de área em Unidade de Conservação, sua análise 
deverá incluir o órgão gestor da mesma.” 

 

Cumpre salientar que o regulamento do Estado amplia as hipóteses de 

cumprimento da medida compensatória por intervenção em APP, contribuindo para a 

regularização fundiária de Unidades de Conservação e facilitando o adimplemento 

pelo empreendedor. 

 

7.2 Conflitos com o Código Florestal 

 

Retornando às revogações das leis federal e estadual citadas na seção 

anterior, importa transcrever o entendimento dado por Cavalcanti e Aguiar (2017, p. 

387 e 388). 

 

“Todavia, a Lei Federal 4.771/65 (antigo Código Florestal) foi revogada pela 
Lei Federal nº 12.651/12, sendo que na nova legislação inexiste a previsão 
de medidas compensatórias por intervenção em Áreas de Preservação 
Permanente, seja no Novo Código Florestal (Lei Federal nº 12.651/12), como 
na Nova Lei Florestal Mineira (Lei Estadual nº 20.922/13). 
 
(...) 
 



87 
 
 

Desta forma, entendemos que o artigo 5º da Resolução CONAMA nº 369/06 
perdeu a sua eficácia em virtude de publicação de norma posterior e 
hierarquicamente superior. É conclusão lógica, uma vez que o referido artigo 
regulamentava dispositivo da Lei nº 4.771/65, que foi revogada com a 
publicação da nova legislação. Por conseguinte, a partir de 2012 não mais 
subsiste em nosso ordenamento jurídico a medida compensatória por 
intervenção em APP, sendo inoportuna e ilegal a cobrança desta 
contribuição.” 

 

Não há que se falar mais em medida compensatória por intervenção em APP, 

dado que as leis federal e estadual vigentes não mais a exigem, determinando apenas 

a recuperação de APPs quando suprimidas de forma ilegal. Ressalta-se que esta 

obrigação não é uma compensação, visto que a medida compensatória demanda um 

impacto autorizado pelo Poder Público, enquanto a citada recuperação é exigida para 

as supressões realizadas ilegalmente. 

Carneiro (2018, p. 2, 3 e 4) já se manifestou sobre a ilegalidade da exigência 

desta medida compensatória da seguinte forma: 

 

“Ocorre, no entanto, que nem a Lei nº 12.651/2012, nem a Lei Florestal de 
Minas Gerais (Lei Estadual nº 20.922/2013) reproduziram, nem 
contemplaram qualquer exigência de perfil equivalente à compensação 
outrora prevista nas derrogadas Lei nº 4.771/1965 e Lei Estadual nº 
14.309/2002, decorrente de intervenções supressivas em áreas de 
preservação permanente, ainda que o art. 27 deste novel diploma normativo 
tenha veiculado medida compensatória inédita (ainda não regulamentada e 
sem parâmetros definidos), correspondente a ações ou investimentos que 
assegurem a conservação de espécie da flora ou da fauna ameaçada de 
extinção, ou migratória, sempre que houver supressão vegetal em áreas de 
ocorrência desses exemplares, onde haja o uso alternativo do solo. 
 
(...) 
Tomados como referência esses conceitos, no caso específico da matéria 

sob consulta, tem-se a considerar que não sendo mais imponível qualquer 

sorte de medida compensatória por interferência em APP, perde eficácia 

jurídica imediata o disposto no art. 5º, § 2º da Resolução CONAMA nº 

369/2006, que, como visto, impunha a efetiva recuperação ou recomposição 

de APP na mesma sub-bacia hidrográfica, e prioritariamente na área de 

influência do empreendimento, ou nas cabeceiras dos rios. 

Essa conclusão, por sua obviedade, não comporta maiores dúvidas ou 

questionamentos, certo que o ato regulamentar subsequente não conserva 

sua eficácia diante da revogação plena da norma regulamentada.” 

 

Destarte, podemos afirmar que a Resolução CONAMA nº 369, de 28 de março 

de 2006, bem como o Decreto Estadual nº 47.749, de 11 de novembro de 2019, 

descumprem o princípio constitucional da legalidade, por estabelecerem medida 

compensatória (obrigação) sem lei em sentido estrito que a crie. Mais uma vez 
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recorremos à interpretação dada por Carneiro (2018, p. 7) que coincide com esta 

explicação. 

 

“Afirmar, portanto, que a Resolução CONAMA nº 369/2006 guarda relação de 
respeito e harmonia com as normas vigentes, ao prestigiar o dever de 
preservação e de uso racional das áreas de preservação permanente, é — 
para dizer o mínimo — um grande absurdo interpretativo, por atentar contra 
o macro-princípio jurídico da legalidade ou da reserva de lei, que, ao se 
estruturar como garantia fundamental radicada no art. 5º, inciso II da 
Constituição da República e enunciar a ideia de que “ninguém será obrigado 
a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei”, afirma-se 
como preceito regente e limitante das funções próprias da Administração 
Pública de quaisquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal 
e dos Municípios (art. 37, caput).” 

 

Sendo assim, faz-se necessária a revogação expressa da Resolução 

CONAMA que trata do tema, bem como dos artigos 75, 76 e 77 do Decreto Estadual 

nº 47.749, de 11 de novembro de 2019, que também exige esta compensação, para 

que haja total harmonia entre a legislação infra legal e os diplomas legais federal e 

estadual. 

As propostas de alterações na legislação vigente em relação a esta seção 

encontram-se nos apêndices C e G desta dissertação. 
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8. CUMULATIVIDADE DE COMPENSAÇÕES 

 

8.1 Conceito e ilegalidades na cumulatividade 

 

Incialmente, ressalta-se que, para fins desta dissertação, entende-se por 

cumulatividade de compensações a sobreposição de medidas compensatórias em um 

mesmo empreendimento (DE BRITTO, 2017, p. 81). 

Por conseguinte, se faz fundamental analisar os “fatos geradores” das quatro 

medidas compensatórias tratadas neste trabalho para verificar se são semelhantes e 

se há, nestes casos, a afronta ao princípio do non bis in idem. No Quadro 3 encontram-

se as quatro medidas compensatórias, com seus respectivos “fatos geradores” e 

proporção/percentual para cumprimento. 

 

Quadro 3 - Medidas Compensatórias X “Fatos Geradores” X Proporção/Percentual 
(Em Minas Gerais) 

Medida Compensatória Fato Gerador Proporção/Percentual 

Compensação Ambiental da 

Lei do SNUC 

Significativo impacto 

ambiental. Em MG, um 

desses significativos 

impactos ambientais que 

geram a cobrança da 

compensação ambiental é a 

supressão de vegetação. 

Até 0,5% do Valor de 

Referência do 

empreendimento. O 

impacto de supressão 

de vegetação 

equivale a 0,05% ou 

0,045% do valor de 

referência do 

empreendimento. 

Medida Compensatória da 

Lei da Mata Atlântica 

Supressão de vegetação 

primária ou secundária nos 

estágios médio ou avançado 

de regeneração no Bioma 

Mata Atlântica. 

Compensação em 

dobro em relação à 

área suprimida. 

Medida Compensatória de 

empreendimentos 

Supressão de vegetação 

causada por 

Compensação 

equivalente em 
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minerários da Lei Estadual 

nº 20.922/2013 

empreendimentos 

minerários. 

extensão à área 

suprimida. 

Medida Compensatória da 

Resolução CONAMA nº 

369/2006 

Intervenção em APP. Em 

diversos casos a intervenção 

em APP é a supressão de 

vegetação. 

Compensação 

equivalente em 

extensão em relação 

à área intervinda. 

Fonte: Elaborado pelo autor com base na legislação vigente. 

 

Conforme se verifica no quadro, percebe-se que existem duas medidas 

compensatórias com “fato gerador” idêntico de supressão de vegetação, enquanto 

que as outras duas possuem a supressão de vegetação dentre os “fatos geradores” 

que ensejam a cobrança da compensação. 

No Estado de Minas Gerais, é muito comum a incidência das quatro medidas 

compensatórias tratadas nesta dissertação. Em vários casos, há a cobrança delas 

pela mesma supressão de vegetação, bastando que tenha sido realizada por um 

empreendimento minerário em área de preservação permanente localizada no Bioma 

Mata Atlântica. Por exemplo, uma supressão de vegetação de 100 hectares realizada 

por um empreendimento minerário em área de preservação permanente localizada no 

Bioma Mata Atlântica, está sujeita às seguintes compensações: 

 

 0,05% do Valor de Referência pela compensação ambiental da Lei do SNUC. 

Utilizou-se 0,05%, uma vez que este é o grau de impacto da supressão de 

vegetação previsto no Decreto nº 45.175, de 17 de setembro de 2009; 

 200 hectares referentes à medida compensatória da Lei da Mata Atlântica; 

 100 hectares referentes à medida compensatória exclusiva dos 

empreendimentos minerários; e 

 100 hectares referentes à medida compensatória por intervenção em APP. 

 

Portanto, pela supressão de vegetação de 100 hectares, este empreendedor 

pagaria 0,05% de seu valor de referência, além de 400 hectares destinadas como 

compensação. Na seção seguinte serão mostrados dois processos de licenciamento 

ambiental nos quais este fato aconteceu. 

Nesse sentido, há que se afirmar que a incidência de mais de uma medida 

compensatória pela mesma supressão afronta o princípio do non bis in idem que 
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proíbe uma cobrança dupla pelo mesmo fato. Mais uma vez recorre-se a 

entendimentos dados por outros autores. 

 

“Havendo entre ambas as categorias, portanto, essa inequívoca identidade 
funcional, claro está que nenhuma delas pode ser exigida de forma 
simultânea e cumulativa em relação à outra, ao menos quando oriunda dos 
reflexos verificados sobre um mesmo recurso ecossistêmico, até em estrita 
observância à regra inscrita no art. 2º, inciso VI da Lei nº 9.784, de 
29.01.1999, ao proclamar a adequabilidade entre meios e fins, sendo vedada 
a imposição de obrigações e restrições em medida superior àquelas 
estritamente necessárias ao atendimento do interesse público. Admitir o 
contrário representaria aceitar o bis in idem, ou seja, a dupla cobrança em 
virtude do mesmo fato, em notória oposição ao princípio segundo o qual 
“bona fides non patitur, tu bis idem exi gatur”, ou seja, a boa-fé não consente 
que se exija duas vezes uma única coisa” (CARNEIRO & DOS SANTOS, 
2010, p. 5). 
 
“...a exigência de medidas compensatórias inseridas em condicionantes do 
licenciamento ambiental exclui, sob pena de bis in idem, a possibilidade de 
se exigir também o recolhimento da exação denominada compensação 
ambiental prevista na Lei 9.985/2000, e vice-versa. De fato, o dano ou 
impacto é um só, de modo que a forma de compensação desse dano ou 
impacto deve ser uma só” (MILARÉ & ARTIGAS, 2006, p. 105). 
 
“Em muitos casos o somatório dessas medidas compensatórias ultrapassa 
em cinco vezes a área suprimida pelo empreendimento, indo muito além do 
impacto efetivamente causado pelo empreendedor. Em verdade, se o 
empreendedor suprime 50 hectares de vegetação nativa, nada mais justo do 
que exigir a recuperação ou proteção de outros 50 hectares de vegetação. 
Mas ultrapassa os limites da razoabilidade exigir deste mesmo empreendedor 
a recuperação ou proteção de áreas superiores a cinco vezes a área 
efetivamente impactada, ou seja, de 250 hectares de vegetação. 
 
(...) 
 
Não se nega ao legislador a faculdade de prescrever mais de uma 
compensação para os diversos impactos que um dado empreendimento pode 
causar. O que não se mostra minimamente aceitável — com toda certeza — 
é a incidência cumulativa dessas contribuições sobre um mesmo fator 
ambiental, como se se pretendesse novamente compensar aquilo que já 
tenha sido objeto de contrapartida distinta. 
 
Não podemos deixar de constatar que o Estado de Minas Gerais tem 
imputado aos seus empreendedores uma cobrança exacerbada de medidas 
compensatórias por impactos ambientais, quando comparada ao valor que 
deveriam custear, se cobrados proporcionalmente pelos impactos 
efetivamente gerados” (CAVALCANTI & AGUIAR, 2017, p. 388, 389 e 390). 

 

Com estas afirmações, não está se defendendo aqui, nem na doutrina acima 

transcrita, a extinção de medidas compensatórias, mas apenas uma adequação para 

que não sejam exigidas mais de uma por um mesmo impacto. Não se mostra razoável 

e proporcional a exigência sobreposta de medidas compensatórias sobre um mesmo 

impacto, determinando-se ao empreendedor o pagamento e destinação de áreas 
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equivalente a três ou quatro vezes a área efetivamente suprimida. Importante, se faz, 

que as legislações que tratam das medidas compensatórias prevejam hipóteses de 

não aplicação de uma em detrimento de outra, quando se fizerem incidir por um 

mesmo impacto causado por um mesmo empreendimento.  

As propostas de alterações na legislação vigente em relação a esta seção 

encontram-se nos apêndices D e E desta dissertação. 

  

8.2 Casos concretos 

 

8.2.1 Processo de Licenciamento Ambiental nº 00472/2007/007/2014 

 

O presente processo de licenciamento ambiental foi julgado pela Unidade 

Regional Colegiada Jequitinhonha – URC/JEQ do Conselho Estadual de Política 

Ambiental em 13 de outubro 2015. A Superintendência Regional de Meio Ambiente 

Jequitinhonha – SUPRAM/JEQ elaborou o parecer único que subsidiou a decisão do 

colegiado ambiental. O referido parecer identificou as áreas de supressão de 

vegetação e de intervenção em APPs realizadas pelo empreendimento que podem 

ser vistas na Figura 1.  

 

Figura 1 - Tabela de uso e ocupação do solo do empreendimento 

 

Fonte: (SUPRAM/JEQ, 2015). 
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O presente empreendimento realizou a supressão de vegetação de 171,49 

hectares dos quais: a) 117,70 se encontram em estágio médio de regeneração do 

Bioma Mata Atlântica; b) 33,73 ha encontram-se em APP, além de outros 34,28 

hectares de intervenção em APP sem supressão de vegetação. O parecer da 

SUPRA/JEQ, então, fez incidir as seguintes medidas compensatórias2 ao 

empreendimento: 

 

 Compensação de 68,47 hectares por intervenção em APP (SUPRAM/JEQ, 

2015). 

 Compensação de 342,98 hectares pela supressão de vegetação no Bioma 

Mata Atlântica (SUPRAM/JEQ, 2015). 

 Compensação pela supressão de vegetação realizada por empreendimentos 

minerários para a qual não foi definida a quantidade. Contudo, a proporção 

definida na legislação é de uma área equivalente à área desmatada, ou seja, 

171,49 hectares; e 

 Compensação ambiental da Lei do SNUC que foi, posteriormente, definida 

pela CPB/COPAM em 0,5% do valor de referência, totalizando um valor de R$ 

641.639,88 (seiscentos e quarenta e um mil, seiscentos e trinta e nove reais 

e oitenta e oito centavos) (GCA/IEF, 2016). Dos 0,5%, 0,05% são referentes 

à supressão de vegetação, ou seja, R$ 64.163,99 (sessenta e quatro mil, 

cento e noventa e três reais e noventa e nove centavos) são referentes ao 

impacto da supressão de vegetação. 

 

Sendo assim, considerando somente a área de supressão, o empreendimento 

em análise realizou a supressão de vegetação em 171,49 hectares. Este 

empreendimento destinou como compensação, somente em relação à área suprimida, 

548,20 hectares, equivalente a 3,20 vezes a área suprimida, além do recurso 

financeiro pago.    

 

8.2.2 Processo de Licenciamento Ambiental nº 00211/1991/062/2012 

 

                                                           
2 Serão mencionadas apenas as medidas compensatórias tratadas na presente dissertação. 
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O presente processo de licenciamento ambiental foi julgado pela Unidade 

Regional Colegiada Rio das Velhas – URC/RV do Conselho Estadual de Política 

Ambiental em 01 de abril 2014. A Superintendência Regional de Meio Ambiente 

Central Metropolitana – SUPRAM/CM elaborou o parecer único que subsidiou a 

decisão do colegiado ambiental. O referido parecer identificou que o empreendedor 

iria suprimir 69,43 hectares de vegetação, dos quais 67,74 encontram-se em local 

sujeito à compensação da Lei da Mata Atlântica (SUPRAM/CM, 2014). 

A SUPRAM/CM, então, fez incidir as seguintes medidas compensatórias3 ao 

empreendimento: 

 

 Compensação pela supressão de vegetação no Bioma Mata Atlântica para a 

qual não foi definida a quantidade. Contudo, a proporção definida na 

legislação estadual é de duas vezes a área suprimida, ou seja, 135,48 

hectares; 

 Compensação pela supressão de vegetação realizada por empreendimentos 

minerários para a qual não foi definida a quantidade. Contudo, a proporção 

definida na legislação é de uma área equivalente à área desmatada, ou seja, 

69,43 hectares; 

 Compensação ambiental da Lei do SNUC que foi, posteriormente, identificada 

em parecer da GCA/IEF em 0,5% do valor de referência, totalizando um valor 

de R$ 27.013.116,41 (vinte e sete milhões, treze mil, cento e dezesseis reais 

e quarenta e um centavos). Dos 0,5%, 0,05% são referentes à supressão de 

vegetação, ou seja, R$ 2.701.311,64 (dois milhões, setecentos e um mil, 

trezentos e onze reais e sessenta e quatro centavos) são referentes ao 

impacto da supressão de vegetação (GCA/IEF, 2014). 

 

Sendo assim, o empreendimento em análise realizou a supressão de 

vegetação em 69,43 hectares, sendo obrigado a destinar como compensação 204,91 

hectares, equivalente a 2,95 vezes a área suprimida, além do significativo recurso 

financeiro de quase três milhões de reais exigidos. 

  

                                                           
3 Serão mencionadas apenas as medidas compensatórias tratadas na presente dissertação. 
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9. CONCLUSÃO 

 

Inicialmente, importa ressaltar que as medidas compensatórias possuem 

fundamental relevância como contrapartida pelos significativos impactos ambientais, 

bem como pela supressão de vegetação causados pelos empreendimentos. A 

principal aplicação destas medidas compensatórias ocorre na regularização fundiária 

de Unidades de Conservação, permitindo-se, ainda, outras formas, com destaque 

para a instituição de RPPNs e recuperação de áreas degradadas. 

Em paralelo, a exigência de medidas compensatórias é extremamente 

importante para a proteção das Unidades de Conservação, relevante espécie de 

espaços especialmente protegidos presentes no ordenamento jurídico brasileiro. 

Deve-se, então, reafirmar a importância do papel das diversas medidas 

compensatórias no âmbito dos processos de licenciamento ambiental de 

empreendimentos. 

Apesar de sua importância, imperioso se faz que as medidas compensatórias 

estejam em harmonia com os princípios constitucionais e que as legislações sejam 

elaboradas obedecendo-se às regras de competência concorrente constantes do 

artigo 24 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.  

Ao analisar o conteúdo normativo sobre as quatro principais medidas 

compensatórias exigidas pelo Estado de Minas Gerais, verificou-se, em diversos 

pontos, conflitos normativos entre as normas específicas estaduais e as normas gerais 

federais, entre os atos normativos e decisões do STF, bem como a presença de 

normas sem eficácia e, por fim, um certo conflito com alguns princípios constitucionais. 

Pode-se afirmar que as quatro medidas compensatórias, em regra, foram 

criadas por leis em sentido estrito, quais sejam, Lei do SNUC, Lei da Mata Atlântica, 

Código Florestal de 1965 e Lei Florestal Mineira, não havendo, desse modo, conflito 

com o princípio da legalidade. Contudo, em se tratando da medida compensatória por 

intervenção em APPs, as leis em sentido estrito que a criaram não se encontram mais 

vigentes, sendo que as novas leis sobre o tema não mais exigem esta compensação. 

Portanto, por estar vinculada a apenas uma Resolução do CONAMA, há, na 

possibilidade de exigência desta compensação, um conflito com o princípio da 

legalidade. Além disso, identificou-se as seguintes ilegalidades na legislação e na 

forma de cobrança destas medidas compensatórias pelo Estado de Minas Gerais: 
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 Conflito entre o Decreto Federal nº 6.848, de 14 de maio de 2009, e o Decreto 

Estadual nº 45.175, de 17 de setembro de 2009, com o Acórdão do STF 

relativo à ADI nº 3.378-6, em razão das tabelas de gradação da compensação 

ambiental ultrapassarem os limites máximos, reduzindo a proporcionalidade 

exigida pela Suprema Corte. 

 Ilegalidade na aplicação de índices de correção monetária no Valor Contábil 

Líquido, em razão de inexistência de previsão, para tanto, na legislação do 

Estado de Minas Gerais, bem como por proibição expressa na legislação 

federal. 

 Ilegalidade na aplicação da Lei da Mata Atlântica em áreas localizadas fora 

dos limites do Bioma, pelo fato dos decretos federal e estadual ampliarem os 

limites da obrigação estabelecidos na Lei, descumprindo os preceitos do 

princípio constitucional da legalidade, bem como pelo Estado de Minas Gerais 

extrapolar sua competência concorrente ao não seguir os limites definidos 

pela norma geral editada pelo Poder Legislativo Federal. 

  Ilegalidade na exigência cumulativa da compensação e preservação prevista 

na Lei da Mata Atlântica para os loteamentos e edificações em áreas urbanas 

ou regiões metropolitanas, uma vez que estes empreendimentos se 

encontram em capítulo específico e, em função do princípio da especialidade, 

a regra geral da compensação não deve ser aplicada a eles, mas tão somente 

a regra específica da preservação. 

 Ilegalidade na exigência da medida compensatória da Lei da Mata Atlântica 

em dobro, tendo em vista que a norma geral editada pela União exige a 

compensação equivalente em extensão em relação à área suprimida, 

identificado, portanto, a extrapolação, pelo Estado de Minas Gerais, dos 

limites da regra geral, nos termos do artigo 24 da Carta Magna. 

 Ilegalidade na exigência da medida compensatória por intervenção em APP, 

pois tanto o Novo Código Florestal quanto a atual Lei Florestal Mineira não 

mais exigem esta compensação, tendo a Resolução CONAMA nº 369, de 28 

de março de 2006, perdido sua eficácia e havendo, assim, conflito com o 

princípio da legalidade. 

 Ilegalidade na exigência cumulativa de medidas compensatórias sobre o 

mesmo impacto de supressão de vegetação, havendo conflito com os 
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princípios constitucionais da proporcionalidade, razoabilidade e non bis in 

idem. 

 

Cumpre ressaltar que esta dissertação não possui a pretensão de trazer a 

última ou única interpretação correta sobre o tema, mas apenas levantar reflexões 

sobre uma maneira mais adequada, justa, razoável, proporcional e legal de se cobrar 

estas medidas compensatórias tão importantes para o desenvolvimento sustentável 

do nosso país. 

Diante de todo o exposto, a presente dissertação propõe nos apêndices A a 

G diversas alterações nas legislações federal e estadual que visam trazer maior 

harmonia na aplicação das medidas compensatórias com os princípios constitucionais 

aqui tratados, bem como com as regras constitucionais da competência concorrente. 
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https://esaj.tjsp.jus.br/cposg/search.do;jsessionid=4E9FB273B481F4D695E8111C34959581.cposg4?conversationId=&paginaConsulta=1&localPesquisa.cdLocal=-1&cbPesquisa=NUMPROC&tipoNuProcesso=UNIFICADO&numeroDigitoAnoUnificado=2011942-97.2020&foroNumeroUnificado=0000&dePesquisaNuUnificado=2011942-97.2020.8.26.0000&dePesquisa=&uuidCaptcha=sajcaptcha_db7800a7ef0241028bc3a73f2fd5c6b7&g-recaptcha-response=03AGdBq24KCeqhVUyZevd5N9jo1IcoU6EWkNYJ9hBL8oDapKibtBm_uEEmp8MKilMpESk3gvJHkjPWAwFtigdaNJkEhp8Fj4RN-iko8qORjgfdtGAuAXPX9I-p0Lh1XyJbvPC3e5ZtFs8SDUHJcyHu6AwH-_NDqmIWdLXWynsqfJBDJmFdUHH2XlgeW2Ia14agnNjuWcMWPQSDIc6h448lETJx2Psn8QY5RmkbSle8s6xuNZIB3u6iD4tIeSn9F6tQ5ciEOPxh0yk2ddC30YhfdcWYRmSGGRjPD_Sm63pDhLoj5vFO1NuRgZiioz_kj6sQM9PmrjcAf1GERNlglowuKRdZvloQY9oNeQJRvCi3zBRaJ_Xa74c8DwgsC1IMzkeNah7jon9qrd4N2n5sJRwaUX_a34PaJ0TsjKaSrU1903BJSF4EK0HxEbFyN6ygV8li-x-YkFAvb6G9
http://www.meioambiente.mg.gov.br/images/stories/URCS_SupramCentral/RioVelhas/73/6.1-mbr.pdf
http://www.meioambiente.mg.gov.br/images/stories/URCS_SupramCentral/RioVelhas/73/6.1-mbr.pdf
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE A – Produto Técnico I – Minuta de Decreto Federal 

 

DECRETO Nº  , DE    DE 2020 

 

Altera o Decreto nº 6.660, de 21 de 

novembro de 2008, que regulamenta 

dispositivos da Lei no 11.428, de 22 de 

dezembro de 2006, que dispõe sobre a 

utilização e proteção da vegetação nativa 

do Bioma Mata Atlântica. 

 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, 

inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto na Lei no 11.428, de 22 de 

dezembro de 2006,  

DECRETA:  

 

Art. 1º O caput do artigo 1º do Decreto nº 6.660, de 21 de novembro de 2008, passa 

a vigorar com a seguinte redação: 

 

“Art. 1º Para os efeitos deste Decreto, consideram-se integrantes do Bioma Mata 

Atlântica as seguintes formações florestais nativas e ecossistemas associados, desde 

que incluídas nos limites do Bioma Mata Atlântica, conforme mapa do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE: Floresta Ombrófila Densa; Floresta 

Ombrófila Mista, também denominada de Mata de Araucárias; Floresta Ombrófila 

Aberta; Floresta Estacional Semidecidual; e Floresta Estacional Decidual, bem como 

os manguezais, as vegetações de restingas, campos de altitude, brejos interioranos e 

encraves florestais do Nordeste.” 

 

Art. 2º O inciso I do artigo 26 do Decreto nº 6.660, de 21 de novembro de 2008, passa 

a vigorar com a seguinte redação: 

 

Art. 26 (...) 
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I - destinar área equivalente à extensão da área desmatada, para conservação, com 

as mesmas características ecológicas, na mesma bacia hidrográfica, sempre que 

possível na mesma microbacia hidrográfica. 

 

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
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APÊNDICE B – Produto Técnico II – Minuta de Decreto Federal 

 

DECRETO Nº  , DE    DE 2020 

 

Altera o Decreto nº 6.848, de 14 de maio 

de 2008, que altera e acrescenta 

dispositivos ao Decreto no 4.340, de 22 de 

agosto de 2002, para regulamentar a 

compensação ambiental. 

 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, 

inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 36 da Lei no 9.985, de 

18 de julho de 2000, 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º O Anexo do Decreto nº 6.848, de 14 de maio de 2008, passa a vigorar com a 

seguinte redação. 

 

ANEXO 

METODOLOGIA DE CÁLCULO DO GRAU DE IMPACTO AMBIENTAL 

 

1.Grau de Impacto (GI) 

O Grau de Impacto é dado pela seguinte fórmula: 

GI = ISB + CAP + IUC, onde: 

ISB = Impacto sobre a Biodiversidade; 

CAP = Comprometimento de Área Prioritária; e 

IUC = Influência em Unidades de Conservação. 

1.1. - ISB: Impacto sobre a Biodiversidade: 

ISB = IM x IB (IA+IT), onde: 

 

IM = Índice Magnitude; 

IB = Índice Biodiversidade; 

IA = Índice Abrangência; e 
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IT = Índice Temporalidade. 

O ISB terá seu valor variando entre 0 e 0,19%. 

O ISB tem como objetivo contabilizar os impactos do empreendimento diretamente 

sobre a biodiversidade na sua área de influência direta e indireta. Os impactos diretos 

sobre a biodiversidade que não se propagarem para além da área de influência direta 

e indireta não serão contabilizados para as áreas prioritárias. 

1.2 - CAP: Comprometimento de Área Prioritária: 

CAP = IM x ICAP x IT, onde: 

 

IM = Índice Magnitude; 

ICAP = Índice Comprometimento de Área Prioritária; e 

IT = Índice Temporalidade. 

O CAP terá seu valor variando entre 0 e 0,19%. 

O CAP tem por objetivo contabilizar efeitos do empreendimento sobre a área prioritária 

em que se insere. Isto é observado fazendo a relação entre a significância dos 

impactos frente às áreas prioritárias afetadas. Empreendimentos que tenham 

impactos insignificantes para a biodiversidade local podem, no entanto, ter suas 

intervenções mudando a dinâmica de processos ecológicos, afetando ou 

comprometendo as áreas prioritárias. 

1.3 - IUC: Influência em Unidade de Conservação: 

O IUC varia de 0 a 0,12%, avaliando a influência do empreendimento sobre as 

unidades de conservação ou suas zonas de amortecimento, sendo que os valores 

podem ser considerados cumulativamente até o valor máximo de 0,12%.  Este IUC 

será diferente de 0 quando for constatada a incidência de impactos em unidades de 

conservação ou suas zonas de amortecimento, de acordo com os valores abaixo: 

G1:parque (nacional, estadual e municipal), reserva biológica, estação ecológica, 

refúgio de vida silvestre e monumento natural = 0,12%; 

G2:florestas (nacionais e estaduais) e reserva de fauna = 0,08%; 

G3:reserva extrativista e reserva de desenvolvimento sustentável = 0,08%; 

G4:área de proteção ambiental, área de relevante interesse ecológico e reservas 

particulares do patrimônio natural = 0,08%; e 

G5:zonas de amortecimento de unidades de conservação = 0,04%. 

2. Índices: 

2.1 - Índice Magnitude (IM): 
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O IM varia de 0 a 3, avaliando a existência e a relevância dos impactos ambientais 

concomitantemente significativos negativos sobre os diversos aspectos ambientais 

associados ao empreendimento, analisados de forma integrada. 

Valor Atributo 

0 ausência de impacto ambiental significativo negativo 

1 
pequena magnitude do impacto ambiental negativo em relação ao 

comprometimento dos recursos ambientais 

2 
média magnitude do impacto ambiental negativo em relação ao 

comprometimento dos recursos ambientais 

3 alta magnitude do impacto ambiental negativo 

2.2 - Índice Biodiversidade (IB): 

O IB varia de 0 a 3, avaliando o estado da biodiversidade previamente à implantação 

do empreendimento. 

Valor Atributo 

0 Biodiversidade se encontra muito comprometida 

1 Biodiversidade se encontra medianamente comprometida 

2 Biodiversidade se encontra pouco comprometida 

3 
área de trânsito ou reprodução de espécies consideradas 

endêmicas ou ameaçadas de extinção 

2.3 - Índice Abrangência (IA): 

O IA varia de 1 a 4, avaliando a extensão espacial de impactos negativos sobre os 

recursos ambientais. Em casos de empreendimentos lineares, o IA será avaliado em 

cada microbacia separadamente, ainda que o trecho submetido ao processo de 

licenciamento ultrapasse os limites de cada microbacia. 

Nota: para empreendimentos lineares deverão ser considerados compartimentos 

homogêneos da paisagem para que os impactos sejam mensurados adequadamente 

em termos de abrangência, não devendo ser considerados de forma cumulativa. O 

resultado final da abrangência será considerado de forma proporcional ao tamanho 

deste compartimento em relação ao total de compartimentos. 

Valor 

Atributos para 

empreendimentos 

terrestres, fluviais e 

lacustres 

Atributos para 

empreendimentos 

marítimos ou localizados 

concomitantemente nas 

Atributos para 

empreendimentos 

marítimos 

(profundidade em 
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faixas terrestre e marítima 

da Zona Costeira 

relação à lâmina 

d’água) 

1 

impactos limitados à 

área de uma 

microbacia 

impactos limitados a um 

raio de 5km 

profundidade maior ou 

igual a 200 metros 

2 

impactos que 

ultrapassem a área de 

uma microbacia 

limitados à área de 

uma bacia de 

3a ordem 

impactos limitados a um 

raio de 10km 

profundidade inferior a 

200 e superior a 100 

metros 

3 

impactos que 

ultrapassem a área de 

uma bacia de 

3a ordem e limitados à 

área de uma bacia de 

1a ordem 

impactos limitados a um 

raio de 50km 

profundidade igual ou 

inferior a 100 e 

superior a 50 metros 

4 

impactos que 

ultrapassem a área de 

uma bacia de 

1a ordem 

impactos que ultrapassem 

o raio de 50km 

profundidade inferior 

ou igual a 50 metros 

2.4 - Índice Temporalidade (IT): 

O IT varia de 1 a 4 e se refere à resiliência do ambiente ou bioma em que se insere o 

empreendimento. Avalia a persistência dos impactos negativos do empreendimento. 

Valor Atributo 

1 imediata: até 5 anos após a instalação do empreendimento; 

2 curta: superior a 5 e até 15 anos após a instalação do 

empreendimento; 

3 média: superior a 15 e até 30 anos após a instalação do 

empreendimento; 

4 longa: superior a 30 anos após a instalação do empreendimento. 

2.5 - Índice Comprometimento de Áreas Prioritárias (ICAP): 
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O ICAP varia de 0 a 3, avaliando o comprometimento sobre a integridade de fração 

significativa da área prioritária impactada pela implantação do empreendimento, 

conforme mapeamento oficial de áreas prioritárias aprovado mediante ato do Ministro 

de Estado do Meio Ambiente. 

Nota: para empreendimentos lineares deverão ser considerados compartimentos 

homogêneos da paisagem para que os impactos sejam mensurados adequadamente 

em termos de comprometimento de área prioritária, não devendo ser considerados de 

forma cumulativa. O resultado final do ICAP será considerado de forma proporcional 

ao tamanho deste compartimento em relação ao total de compartimentos.  Impactos 

em Unidades de Conservação serão computados exclusivamente no IUC. 

Valor Atributo 

0 
inexistência de impactos sobre áreas prioritárias ou impactos em 

áreas prioritárias totalmente sobrepostas a unidades de conservação. 

1 impactos que afetem áreas de importância biológica alta 

2 impactos que afetem áreas de importância biológica muito alta 

3 
impactos que afetem áreas de importância biológica extremamente 

alta ou classificadas como insuficientemente conhecidas 
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APÊNDICE C – Produto Técnico III – Minuta de Decreto Legislativo Federal 

 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº     2020 

 

Susta a aplicação da Resolução nº 

369/2006 do Conselho Nacional do Meio 

Ambiente - CONAMA, publicada no Diário 

Oficial da União de 29 de março de 2006, 

que dispõe sobre os casos excepcionais, 

de utilidade pública, interesse social ou 

baixo impacto ambiental, que possibilitam 

a intervenção ou supressão de vegetação 

em Área de Preservação Permanente-

APP. 

 

O CONGRESSO NACIONAL DECRETA: 

 

Art. 1º. Este Decreto Legislativo susta a aplicação da Resolução nº 369/2006 do 

Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA, publicada no Diário Oficial da União 

de 29 de março de 2006.  

 

Art. 2º. Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. 
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APÊNDICE D – Produto Técnico IV – Minuta de Projeto de Lei Estadual 

 

PROJETO DE LEI Nº  /2020 

 

Altera a Lei nº 20.922, de 16 de outubro de 

2013, que dispõe sobre as políticas 

florestal e de proteção à biodiversidade no 

Estado. 

 

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 

 

Art. 1º O artigo 75 da Lei nº 20.922, de 16 de outubro de 2013, passa a vigorar 

acrescido do seguinte parágrafo 6º: 

 

“Art. 75 (...) 

 

§ 6º A medida compensatória de que trata este artigo não será exigida nos casos em 

que o empreendimento for sujeito ao cumprimento da medida compensatória prevista 

nos artigos 17 ou 32 da Lei Federal nº 11.428, de 22 de dezembro de 2006.” 

 

Art. 2º Esta lei entre em vigor na data de sua publicação. 
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APÊNDICE E – Produto Técnico V – Minuta de Decreto Estadual 

 

DECRETO Nº  , DE    DE 2020 

 

Altera o Decreto nº 45.175, de 17 de 

setembro de 2009, que estabelece 

metodologia de gradação de impactos 

ambientais e procedimentos para fixação e 

aplicação da compensação ambiental. 

 

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS, no uso de atribuição que lhe 

confere o inciso VII do art. 90, da Constituição do Estado, e tendo em vista o disposto 

na Lei Federal nº 9.985, de 18 de julho de 2000, e no Decreto Federal nº 4.340, de 22 

de agosto de 2002, 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º O artigo 1º do Decreto nº 45.175, de 17 de setembro de 2009, passa a vigorar 

acrescido do seguinte inciso IX: 

 

“Art. 1º (...) 

 

IX – Valor Líquido Contábil: o valor do bem registrado na Contabilidade, em 

determinada data, deduzido da correspondente depreciação, amortização ou 

exaustão acumulada.” 

 

Art. 2º O Decreto nº 45.175, de 17 de setembro de 2009, passa a vigorar acrescido do 

seguinte artigo 9º-A: 

 

“Art. 9º-A O fator de relevância “Interferência/supressão de vegetação, acarretando 

fragmentação” constante da tabela 1 do Anexo deste Decreto não será marcado nos 

casos em que o empreendimento for sujeito ao cumprimento da medida 

compensatória prevista nos artigos 17, 30, 31 ou 32 da Lei Federal nº 11.428, 22 de 

https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?num=45175&ano=2009&tipo=DEC
https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?num=45175&ano=2009&tipo=DEC
https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/index.html?aba=js_tabConstituicaoEstadual&tipoPesquisa=constituicaoEstadual&ceArtigo=90
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dezembro de 2006, ou da medida compensatória prevista no artigo 75 da Lei Estadual 

nº 20.922, de 16 de outubro de 2013.” 

 

Art. 3º O Anexo do Decreto nº 45.175, de 17 de setembro de 2009, passa a vigorar 

com a seguinte redação: 

 

ANEXO 

 

Tabela 1 

Indicadores ambientais para o cálculo da relevância dos significativos impactos 

ambientais, componente do cálculo do grau do impacto ambiental. 

 

Fatores de Relevância  Valoração 

Interferência em áreas de 

ocorrência de espécies 

ameaçadas de extinção, 

raras, endêmicas, novas e 

vulneráveis e/ou em áreas 

de reprodução, de pousio 

e de rotas migratórias 

 

  

 

 

0,058 

 

 

 

Introdução ou facilitação 

de espécies alóctones 

(invasoras) 

  

0,008 

Interferência/supressão 

de vegetação, 

acarretando fragmentação 

ecossistemas 

especialmente 

protegidos (Lei 14.309) 

 

0,038 

 outros biomas 0,034 

Interferência em 

cavernas, abrigos ou 

fenômenos cársticos e 

sítios paleontológicos 

  

 

0,02 
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Interferência em unidades 

de conservação de 

proteção integral, sua 

zona de amortecimento, 

observada a legislação 

aplicável 

 

  

 

 

0,076 

Interferência em áreas 

prioritárias para a 

conservação, conforme 

“Biodiversidade em Minas 

Gerais - Um Atlas para 

sua Conservação” 

Importância Biológica 

Especial 

 

 

0,038 

 Importância Biológica 

Extrema 

 

0,034 

 Importância Biológica 

Muito Alta 

 

0,030 

 Importância Biológica Alta 0,026 

Alteração da qualidade 

físico-química da água, do 

solo ou do ar 

  

0,02 

Rebaixamento ou 

soerguimento de 

aqüíferos ou águas 

superficiais 

  

 

0,02 

Transformação ambiente 

lótico em lêntico 

  

0,034 

Interferência em 

paisagens notáveis 

  

0,023 

Emissão de gases que 

contribuem efeito estufa 

  

0,02 

Aumento da erodibilidade 

do solo 

  

0,023 
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Emissão de sons e ruídos 

residuais 

  

0,008 

Somatório Relevância   

Observação – Se o empreendimento não causa o impacto listado nos indicadores 

ambientais receberá 0 (zero) naquele quesito. Nos itens de “Interferência/supressão 

de vegetação, acarretando fragmentação” e “Interferência em áreas prioritárias para 

a conservação, conforme Biodiversidade em Minas Gerais - Um Atlas para sua 

Conservação” será marcada apenas uma das alternativas. Total máximo no somatório 

dos Fatores de Relevância é de 0,386% (zero virgula trezentos e oitenta e seis por 

cento). 

 

Tabela 2 

Índices de valoração do fator de temporalidade, componente do cálculo do grau do 

impacto ambiental 

 

Duração Valoração 

Imediata - 0 a 5 anos 0,038 

Curta - > 5 a 10 anos 0,05 

Média - >10 a 20 anos 0,065 

Longa - >20 anos 0,076 

Observação: O Fator de Temporalidade não é cumulativo. Deve-se utilizar como 

Fator de Temporalidade o valor referente ao impacto de maior duração (imediata, 

curta, media ou longa), entre aqueles considerados para o cálculo do GI. 

 

Tabela 3 

Índices de valoração do fator de abrangência, componente do cálculo do grau do 

impacto ambiental 

 

Localização Valoração 

Área de Interferência Direta (até 10Km 

da linha perimétrica da área principal do 

empreendimento, onde os impactos 

incidem de forma primária) 

 

0,023 
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Área de Interferência Indireta 

(abrangência regional ou da bacia 

hidrográfica na qual se insere o 

empreendimento, onde os impactos 

incidem de forma secundária ou 

terciária) 

 

 

 

0,038 

Observação: O Fator de Abrangência não é cumulativo. Deve-se utilizar como Fator 

de Abrangência o valor referente ao impacto de maior abrangência (direta ou indireta), 

entre aqueles considerados para o cálculo do GI. 

 

Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



120 
 
 

APÊNDICE F – Produto Técnico VI – Minuta de Decreto Estadual 

 

DECRETO Nº  , DE    DE 2020 

 

Altera o Decreto nº 45.629, de 06 de julho 

de 2011, que altera o Decreto nº 45.175, 

de 17 de setembro de 2009, que 

estabelece metodologia de gradação de 

impactos ambientais e procedimentos para 

fixação e aplicação da compensação 

ambiental. 

 

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS, no uso de atribuição que lhe 

confere o inciso VII do art. 90, da Constituição do Estado, e tendo em vista o disposto 

na Lei Federal nº 9.985, de 18 de julho de 2000, e no Decreto Federal nº 4.340, de 22 

de agosto de 2002, 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º O inciso I do artigo 11 do Decreto nº 45.629, de 06 de julho de 2011, passa a 

vigorar com a seguinte redação: 

 

“Art. 11 (...) 

 

II - para os empreendimentos implantados antes da publicação da Lei Federal nº 

9.985, de 2000: será utilizado o valor líquido contábil - VLC estabelecido no inciso IX 

do art. 1º do Decreto nº 45.175, de 17 de setembro de 2009, excluídas as reavaliações, 

referente ao ano anterior à data de deliberação da Câmara de Proteção à 

Biodiversidade e de Áreas Protegidas - CPB do Conselho Estadual de Política 

Ambiental - COPAM, ou, na falta deste, o valor de investimento apresentado pelo 

representante legal do empreendimento. 

 

https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/index.html?aba=js_tabConstituicaoEstadual&tipoPesquisa=constituicaoEstadual&ceArtigo=90
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Art. 2º O artigo 11 do Decreto nº 45.629, de 06 de julho de 2011, passa a vigorar 

acrescido do seguinte parágrafo 2º, renumerando-se o parágrafo único para parágrafo 

1º: 

 

“Art. 11 (...) 

 

§ 2º Fica vedada a utilização de qualquer sistema de correção monetária no Valor 

Líquido Contábil de que trata este Decreto, nos termos do artigo 4º da Lei Federal nº 

9.249, de 26 de dezembro de 1995.” 

 

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
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APÊNDICE G – Produto Técnico VII – Minuta de Decreto Estadual 

 

DECRETO Nº  , DE    DE 2020 

 

Altera o Decreto nº 47.749, de 11 de 

novembro de 2019, que dispõe sobre os 

processos de autorização para intervenção 

ambiental e sobre a produção florestal no 

âmbito do Estado de Minas Gerais e dá 

outras providências. 

 

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS, no uso de atribuição que lhe 

confere o inciso VII do art. 90, da Constituição do Estado e tendo em vista o disposto 

na Lei nº 21.972, de 21 de janeiro de 2016, e na Lei nº 20.922, de 16 de outubro de 

2013, 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º O caput do artigo 45 do Decreto nº 47.749, de 11 de novembro de 2019, passa 

a vigorar com a seguinte redação: 

 

“Art. 45 Estão sujeitas ao regime jurídico dado à Mata Atlântica as tipologias de 

vegetação natural que se enquadrem nos critérios estabelecidos na Lei Federal nº 

11.428, de 2006.” 

 

Art. 2º O caput do artigo 48 do Decreto nº 47.749, de 11 de novembro de 2019, passa 

a vigorar com a seguinte redação: 

 

“Art. 48 A área de compensação será equivalente em extensão à área desmatada, na 

forma do art. 49 deste Decreto, e obrigatoriamente localizada no Estado.” 

 

Art. 3º O Decreto nº 47.749, de 11 de novembro de 2019, passa a vigorar acrescido 

do seguinte artigo 58-A: 

 

https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/index.html?aba=js_tabConstituicaoEstadual&tipoPesquisa=constituicaoEstadual&ceArtigo=90
https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?num=21972&ano=2016&tipo=LEI
https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?num=20922&ano=2013&tipo=LEI
https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?num=20922&ano=2013&tipo=LEI
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“Art. 58-A Os loteamentos ou edificações estão sujeitos ao cumprimento da 

preservação constante dos artigos 59 e 60, mas isentos da compensação prevista no 

artigo 48 deste Decreto.” 

 

Art. 4º O caput do artigo 59 do Decreto nº 47.749, de 11 de novembro de 2019, passa 

a vigorar com a seguinte redação: 

 

“Art. 59 No licenciamento de loteamentos deverá ser proposta a preservação 

considerando o potencial máximo de supressão das áreas comuns e dos lotes 

individuais.” 

 

Art. 5º O caput do artigo 60 do Decreto nº 47.749, de 11 de novembro de 2019, passa 

a vigorar com a seguinte redação: 

 

“Art. 60 – Nos casos de lotes individuais inseridos em loteamentos licenciados, o 

proprietário, para fins de supressão de vegetação nativa no lote individual, ficará 

isento do cumprimento da preservação, desde que comprove a existência da área 

preservada com vegetação nativa.” 

 

Art. 6º O artigo 62 do Decreto nº 47.749, de 11 de novembro de 2019, passa a vigorar 

acrescido do seguinte parágrafo 3º: 

 

“Art. 62 (...) 

 

§ 3º A medida compensatória de que trata este artigo não será exigida nos casos em 

que o empreendimento for sujeito ao cumprimento da medida compensatória prevista 

nos artigos 17 ou 32 da Lei Federal nº 11.428, de 22 de dezembro de 2006.” 

 

Art. 7º Ficam revogados do Decreto nº 47.749, de 11 de novembro de 2019: 

I - os artigos 41, 61, 75, 76 e 77; 

II - o parágrafo único do artigo 48.  

 

Artigo 8º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
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