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PARECER JURIDICO 037/2021 

Senhora Presidente; 

Senhores(as) Vereadores(as): 

 

I – RELATÓRIO 

Vem-nos submetido o Projeto de Lei nº 037/2021, que cria modalidades de 
compensação ambiental e dá outras providências. 

É o breve relatório. 

II - PARECER 

2.1 Da iniciativa e competência  

Inicialmente, não se vislumbra vício de competência na presente lei, porquanto 
assim define a Constituição Federal: 

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; 

(...) 

VIII - responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos 
de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico; 

Adiante, veja-se que diz a Constituição Federal: 

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. 

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

I - preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo 

ecológico das espécies e ecossistemas; 

(...) 

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; 

(Grifos do signatário). 

Após, temos o art. 36, caput, da Lei n. 9.985/2000, que dispõe sobre o Sistema 
Nacional de Unidades de Conservação (SNUC) e trouxe previsão no sentido de que, nos casos 
de licenciamento ambiental de empreendimentos de significativo impacto ambiental, assim 
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considerado pelo órgão ambiental competente, com fundamento em 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. 

A constitucionalidade da compensação ambiental, inclusive pecuniária, inclusive já 
foi assentada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 3.378/DF. 

Embora não se vislumbre, pois, vício de constitucionalidade ou legalidade no 
presente projeto de lei, é imperativo que os mecanismos criados pelo Poder Público municipal 
se revelam aptos a garantir a preservação ambiental para a atual e futuras gerações.  

Nesse ponto, importante salientar que, também quando do julgamento da ADI 
3.378/DF, o Supremo Tribunal Federal derrubou os limites estabelecidos como mínimos para a 
compensação pecuniária. 

Assim, a conclusão a que se chega é de que a compensação, em qualquer 
modalidade, deverá observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade instituídos pelo 
Órgão Fiscalizador, em harmonia com as normas federais e estaduais de regência. 

Nesse ponto, destaca-se que o art. 3º, da presente proposição, deixa claro que à 
Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Picada Café cabe, por meio de convênio com o 
Estado, analisar a viabilidade de supressão, o transplante e a poda da vegetação nativa e 
demais formas de manejo da vegetação natural dentro do Município, mediante requerimento do 
interessado. 

Não há, pois, usurpação da competência para análise do impacto ambiental. 

III – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

ISSO POSTO, face a inexistência de óbices constitucionais ou infraconstitucionais 
aparentes, manifesta-se o signatário pela REGULAR TRAMITAÇÃO do presente projeto de lei. 

É o parecer opinativo. 

Picada Café, 17 de setembro de 2021. 

 

 

Rodrigo Fernando Schoeler Spier 

OAB/RS 70.421 

 

 


