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I - Relatório

Retoma a esta Comissão a Proposta de Emenda à Constituição N.' 1212022 de autoria

do Poder Executivo para análise quanto a Emenda Supressiva N.'01, apresentada pelo Deputado

Lúdio Cabral.

O Autor apresentou justificativa a emenda supressiva nos seguintes termos:

A presente emenda supressiva visa assegurar o direito ao meio ambiente

ecoiogicamente equilibrado, estabelecido no artigo 225 da Constituição Federal de

1988, nos seguintes termos:

AÍt. 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.

§ 1o Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder

Público: (...)
III - definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e
seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração

e a supressão permitidas somente através de lei, vedada qualquer

utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem

sua proteção;

Isto porque, a PEC n' 1212022, em seu artigo 1o, acrescenta parágrafos ao arÍigo 263

da Cánstituição do Estado para conclicionar a criação de uma unidade de conservaçãoLld \rullJLrLUIVOU uU LüLouv yorq vvrrLuvr

de domínio público, quando incluir propriedades privadas, à regttlarização de 80% 
,

(oitenta por cento) das Uniclades Estaduais de Conservação atualmente existentes e à .''

i
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disponibilidade de dotação orçamentária necessári a para a completa e efetiva
indenização aos proprietários afetados.
Ocgrre que o legislador constituinte deixou clara a intenção de proteger o meio
ambiente ao permitir a criação de unidades de conservação via ato d^o poãer público,
e exigir instrumento mais rígido, qual seja, a lei, apenas para supressãb ou alteração
dessas áreas. E isto não se traduz em criação de unidades de conservação de forma
indiscriminada ou sem qualquer planejamento, uma vez que há no ordenamento
jurídico infraconstitucional requisitos para a criação de novas unidades, tal como
dispõe a Lei no 9.985/2000 - norÍna geral editada pela União - e o Código Estadual
de Meio Ambiente - Lei complementar n" 38/1995. o código Estadual de Meio
Ambiente de Mato Grosso, em seu artigo 38, com redação dada pela Lei
Complementar no 23212005, dispõe que:

Art. 38 A criação de uma unidade de conservação deve ser precedida de
estudos técnicos e de consulta pública que permitam identificar os
atributos ecológicos, a localizaçáo, a dimensão e os limites mais
adequados para a unidade.

§ 1' As Unidades de Conservação a serem criadas deverão
preferencialmente estaÍ elencadas como áreas prioritárias para
conservação por estudos técnicos-científicos.
§ 2' A desafetação ou redução dos limites de uma unidade de
conservação só pode ser feita mediante lei específica, que deve ser
precedida de estudos técnicos e de consulta pública.

É importante salientar que o Supremo Tribunal Federal já se manifestou no sentido
de que, em matéria de proteção ao meio ambiente, os entes federativos podem editar
leis que sejam mais protetivas do que a legislação da união, que é veiculadora de
noÍnas gerais, não se admitindo o oposto, ou seja, afragilizaçáo do dever de proteção
do Estado ao meio ambiente estabelecido em norna geral editada pela União. Para
ilustrar, eis trecho do acórdão da ADI 53l2lTo, da relatoria do Min. Alexandre de
Moraes:

"(...) Em matéria de proteção ao meio ambiente, a Jurisprudência do
SLIPREMO TRIBUNAL FEDERAL admite que a legislação dos
demais entes federativos seja mais restritiva do que a legislação da
União veiculadora de normas gerais. Nesse sentido, precedentes desta
CORTE: ADI 3.937 (Rel. Min. MARCO ALIRÉLIO, redator para o
acórdão Min. DIAS TOFFOLI, julgado em 24/812017, pendente a
publicação de acórdão), que tratou de lei estadual paulista que proibiu a
produção e circulação do amianto, confrontada com legislação federal
que admite o emprego dessa substância; e o recente julgamento do RE
194.704 (Rel. para acórdão Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno,
julgamento concluído em291612017), emque validada lei do Município
de Belo Horizonte/MG que estabelecera padrões mais restritos de
emissão de gases poluentes. O que se tem na espécie, no entanto, é a
situação inversa: a norÍna estadual fragiliza o exercício do poder de
polícia ambiental e, consequentemente, o dever de proteção do Estado
ao meio ambiente, por dispensar o licenciamento de atividades
potencialmente poluidoras, sem que haja o controle pelo órgão
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ambiental competente, no que diz respeito à localização, instalação e

operacionalizaçào dessas atividades, com a indicação de limites e

condicionantes aptos a mitigar o dano ao meio ambiente. (...)" (grifo
nosso)

O mesmo se aplica ao poder de reforma atribuído aos Estados para alterar suas

Constituições. Propostas de emendas constitucionais às Constituições dos Estados
devem estar com consonância com os princípios e nornas previstos na Constituição
Federal de 1988, sob pena de inconstitucionalidade.

Neste sentido, as condições irnpostas na PEC poderão inviabilizar por con-rpleto e por
longos anos a criação de novas unidades de conservação no âmbito do Estado de
Mato Grosso, mesmo clue atendidos os pressupostos existentes no artigo 225 da

Constituição Federal, na Lei n" 9.98512000 - norma geral editada pela União - e no

Código Estadual de Meio Ambiente - Lei Complementar n" 38/1995. Assim, além
de ferir o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado previsto no art.225
da CF/l988, a PEC n' 1212022 contraria o disposto no artigo 24, § 1n da Constituição
Federal, que estabelece a competência da União para editar nonnas gerais, e a

jurisprudência do Suprerno Tribunal Federal, que não admite a fragilização do dever
de proteção ambiental estabelecido em legislação de âmbito nacional.
Ante o exposto, solicito o apoio dos meus pares para aprovação desta Emenda.

Anteriormente, esta Comissão manifestou pela aprovação da proposta no Parecer N."

00812023ICCJR, no dia 1810112023.

Nestes termos, os autos retomaram a esta Comissão de Constituição, Justiça e Redação

para análise e parecer quanto ao aspecto constitucional, legal e jurídico da Emenda Supressiva N."
01.

É o relatório.

II - AnáIise

U. I. - Atribuições da CCJR

Cabe à Comissão de Constituição, Justiça e Redação - CCJR, de acordo com o artigo

36 daConstituição do Estado de Mato Grosso, e artigo 369, inciso l, alínea"a", do Regimento Interno

desta Casa de Leis, opinar quanto ao aspecto constitucional, legal, jurídico e regimental em todas as

proposições oferecidas à deliberação da Casa.

Av. André Antônio Maggi, N. " 06, Setor A - CPA - CEP: 78049-901- Cuiabá - MT (Dl9
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II.II - Da (In) Constitucionalidade Formal e Material

A Emenda Suprqssiva N.o 01 apresentada a Proposta de Emenda à Constituição visa
suprimir o art. 1o da proposta, referido artigo assim dispõe:

Art. 1'Ficam acrescentados os s§ 3o e 4o ao aft. 263 ambos da constituição do
Estado de Mato Grosso, passando a vigorar com a seguinte redação:

"Art.263 (...)

(.. )

§ 3" A criação de uma unidade de conservação de domínio público, quando incluir
propriedades privadas, está condicionada, obrigatoriamente, aos seguintes
requisitos:

I - à tegularização de 80% (oitenta por cento) das Unidades. Estaduais de
Conservação atualmente existentes; e

II - á disponibilidade de dotação orçamentária necessária para a completa e efetiva
indenização aos proprietários afetados.

§ 4'Enquanto perdurar a situação prevista no inciso I do parágrafo anterior, o Estado
de Mato Grosso prioizará a regulanzação fundiária no âmbito clas Unidades de
Conservação já criadas através dos seguintes instrumentos:

I - Compensação ambiental paga por empreendimentos de significativo impacto
ambiental;

II - Instituição de Cota de Reserva Ambiental.

Embora o Autor da proposta aponte que a Emenda Supressiva N.' 01 encontra
fundamento na proteção ao meio ambiente, é preciso ponderar que a supressão do texto retira toda a
finalidade da proposição, que atua em função da proteção do meio ambiente e do direito de
propriedade.

E fato que o Estado possui o dever constitucional de preservar o meio ambiente, e o
Poder Público o faz criando Unidades de Conservaçáo, áreas de preservação permanente, cuja
finalidade é proteger o ecossistema e apreservação das florestas. Ocorre que está prerrogativa deve
prever a justa indenização, nos termos da Constituigão Federal, tal como dispõe o artigo a ser
suprimido pela Emenda N.'01.

§Av. André Antônio Maggi, N. '06, Setor A - CPA - CEP: 78049-90l - Cuiabá - MT (DN)
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Neste sentido, o Ministro Celso de Melo, assegura que "Não se nega ao Estado o direito
de constituir reservas florestais em seu território. Deve negar-se, todavia, o poder de constituí-las
gratuitamente, à custa da propriedade particular de alguns proprietários" (BRASIL,lgg5,p.6gg).1

O Supremo Tribunal Federal tem atuado no sentido de garantir a proteção ao meio
ambiente, mas também tem assegurado o direito a indenização dos proprietários, quando se cria
unidade de conservação, o STF tem decidido reiteradamente que o Poder Público deve indenizar o
proprietário do bem atingido pela instituição da reserva florestal,

PROCESSUAL CIVL. ADMINISTRATTVO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO
CPC. INOCORRÊNCIA. DESAPROPRIAÇÃO. CRIAÇÃO DE LIMITAÇÃO
ADMINISTRATIVA. MATERIA FÁTICO-PROBATORIA. ILEGITIMIDADE
ATTVA AD CAUSAM E ruSTA INDENIZAÇÃO. SUMULA N." O7/STJ.
PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA. SUMULAI I9ISTJ. DESAPROPRIAÇÃO
INDIRETA. CRIAÇÃO DE ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. »TNBTTO À
INDENIZAÇÂO. ESVAZIAMENTO ECONÔMICO DO DIREITO À
PROPRIEDADE. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. LEI ESTADUAL N."
5.598, DE 06,02.1987. JUROS COMPENSATORIOS E MORATÓRIOS.
HONORARIOS ADVOCATÍCIOS.

...8. Controvérsia gravitante em tomo da indenizabilidade ou não de área atingida
por limitação administrativa advinda da criação de Área de Proteção Ambientai. 9.
A questão inerente à indenizabilidade da éxea atingida pela criação de Parques
Estaduais e de Áreas de Proteção Ambiental, tout court, € maÉia de mérito e tem
sido decidida positivamente pelo Pretório Excelso, sob o enfoque de que limitação
legal ou fisica encerra expropriação, a qual, no nosso sistema constitucional, que
também protege a propriedade, gera indenização. 10. A distinção que se impõe é a
de que aindenização pelo preço de mercado abarcatodo o imóvel sem indagação de
sua exploração econômica ex abundantia; ao passo que, comprovada a utilidade
econômica da cobertura vegetal com novel impedimento de explorações outras,
acresce-se um plus à indenização em prol da cláusula da justeza da reposição
patrimonial. Precedentes: STF: RE n.o 134.297-9lSP, Rel. Celso Mello, lu T., DJ de
22.09.1995; RE n.o 267.817/SP, Rel. Min. Maurício Corrêa, 2uT,DJ de29.11.2002;
STJ: RESP n.'401 .26415P, Rel. Min. Eliana Calmon, 2T,DJ de 30.09.2002; RESp
n.' 209.297lSP, Rel. Min. Paulo Medina, 2" T. DI de 10.03.2003. 1 1. É assente no
Pretório Excelso que:

"(...) o Poder Público ficará sujeito a indenizar o proprietário do bem atingido pela
instituição da reserva florestal, se, em decorrência de sua ação administrativa, o
dominus viera a sofrer prejuízos de ordem patrimonial. A instituição de reserva
florestal - com as conseqüentes limitações de ordem administrativa dela decorrentes
- e desde que as restrições estatais se revelem prejudiciais ao imóvel abrangido pela
irea de proteção ambiental, não pode justiÍicar a recusa do Estado ao pagamento de
justa compensação patrimonial pelos danos resultantes do esvaziamento econômico

' CORRÊA, Paulo Vrctor Ramos. A não indenização das áreas de preservação permanente
ISSN 1 518-4862, Teresina, ano 14, n. 2344, 1 de2.2009. Disponível

Acesso em: 13 íev.2023.
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ou da depreciação do valor econômico do bem.(...)"(Recurso Extraordinário n.o
134.29715P, Rel. Min. Celso de Mello)l2. Destarte, a essência do entendimento
jurisprudencial emanado do srF, no julgamento do RE 134.2g7-glsp, Relator
Ministro celso de Mello, DJ 22.098.95, está assim ser sintetizado: "(...) - A norma
inscrita no art. 225, § 4o, da Constituição deve ser interpretada de modo harmonioso
com o sistema jurídico consagrado pelo ordenamento fundamental, notadamente
com a cláusula que, proclamada pelo art. 5o, XXII, da carta política, garante e
assegura o direito de propriedade em todas as suas projeções, inclusive aquela
concemente à compensação financeira devida pelo Poder Público ao proprietário
atingido por atos imputáveis à atividade estatal. - O preceito consubstanciado no art.
225, § 4o, daCarta da República, além de não haver convertido em bens públicos os
imóveis particulares abrangidos pelas florestas e pelas matas nele referidas (Mata
Atlântica, serra do Mar, Floresta Amazônica brasileira), também não impede a
utilização, pelos próprios particulares, dos recursos naturais existentes naquelas
áreas que estejam sujeitas ao domínio privado, desde que observadas as prescrições
legais e respeitadas as condições necessárias à preservação ambiental. - A ordem
constitucional dispensa tutela efetiva ao direito de propriedade (CF/88, art. 5o, XXII).
Essa proteção outorgada pela Lei Fundamental da República estende-se, na
abrangência normativa de sua incidência tutelar, ao reconhecimento. em favor do
dominus. da garantia de compensacão Íinanceira. sempre que o Estado, mediante
atividade que lhe seja juridicamente imputável, atingir o direito de propriedade em
seu conteúdo econômico, ainda que o imóvel esteja localizado em qualquer das áreas
referidas no art. 225, § 4o, da Constituição. (...)" (RE 134.297-g/sp, lu rurma, Rel.
Min. Celso de Mello, DJ 22109/95).(REsp 43919215P, Relator: Ministro Teori
Albino Zavascki. Relator para o acórdão: Ministro Luiz Fux. Órgão Julgador:
Primeira Turma. Data do julgamento : 07 .12.2006)

Do julgado acima é possível inferir que o Supremo Tribunal Federal também entende
que ao se criar área de preservação permanente o Estado tem obrigação de garantir a compensação
financeira aos proprietários, quando houver limitações que impeçam o uso normal da propriedade,
em fungão do direito de propriedade. Registre-se que essa tese é amplamente adotada tanto pelo STF
quanto pelo Tribunal Superior de Justiça.

A própria Constituição trouxe como direito fundamental a justa e prévia indenização
quando houver desapropriação. Vejamos:

Art. 5'(...)

(...)

XXIV - a lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou
utilidade pública, ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em
dinheiro, ressalvados os casos previstos nesta Constituição;

A supressão pretendida pela Emenda N.o 01 atinge o núcleo essencial da proposição e

a Proposta de Emenda à Constituição objetiva regulamentar a criação das Unidades de Conservação

Av. André Antônio Maggi, N. o 06, Setor A - CPA - CEP: 78049-901- Cuiabá - MT (DI.Q
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no âmbito do Estado de Mato Grosso, de modo a assegurar que as unidades de conservaçáo ao serem
criadas devem já prever os recursos para indenizaçáo dos proprietários.

A PEC está em conformidade com o princípio da proteção ambiental e do direito
fundamental da propriedade. Desse modo, opinamos pela rejeição da Emenda N.'01.

É o parecer.

III - Voto do (a) Relator (a)

Pelas razões expostas, voto favorável à aprovação da Proposta de Emenda à
Constituigão N." 1212022 - Mensagem N.o 17212022, de autoria do Poder Executivo e pela rejeição
da Emenda N.'01.

Sala das Comissões, em À( ae ÜZ de2O23.

Av. André Antônio Maggi, N. " 06, Setor A - CPA - CEP: 78049-901- Cuiabá - MT (DN)
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IV - Ficha de Votação

ta de Emenda à Constituição n." 1212022 - Mensagem - Parecer n! 20112023
Reunião da Comissão em

Relator (a): De

Voto Relator (a

Pelas razões expostas, voto favorável à aprovação da Proposta de Emenda à Constituição N."
1212022 - Mensagem N." 17212022, de autoria do Poder Executivo e pela rejeição da Emenda N.o
01.

Posição na Comissão Identificacão do (a) Deoutado (a

Av. André Antônio Maggi, N. o 06, Setor A - CPA - CEP: 78049-901- Cuiabá - MT (DN)
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Deputado Júlio Campos
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Deputado Diego Guimarães x n n x u n
Deputado Elizeu Nascimento x n tr x n n
Deputado Thiago Silva x tr tr x n n

Membros Suplentes
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Deputado Wilson Santos n n n u tr n
Deputada Gilberto Cattani n n tr u tr n
Deputada Janaina Riva tr tr ! tr n tr
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