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VIABILIDADE TÉCNICA DE PROPOSTA DE EMENDA

Á CONSTITUIÇÃO QUE SUBMETA A CRIAÇÃO DE

ÁREAS NATURAIS PROTEGIDAS À APROVAÇÃO DO

CONGRESSO NACIONAL

Maurício Schneider

O estabelecimento de áreas protegidas no Brasil tem três vertentes
distintas: unidades de conservação, terras indígenas e remanescentes de quilombos. Cada uma
dessas categorias é regida por legislação específica, apresenta peculiaridades sob o aspecto
administrativo e de dinâmica de uso da terra, porém há possibilidade de convergência no que diz
respeito à conservação da Natureza.

As unidades de conservação federais e as terras indígenas distribuem-se
pelo território nacional conforme ilustra o mapa anexo. Não há dados disponíveis sobre
quilombos, para inseri-los no mapa.

UNIDADES DE CONSERVAÇÃO

As unidades de conservação no Brasil são estabelecidas por ato do Poder
Público, conforme determina a Constituição da República:

CAPÍTULO VI

DO MEIO AMBIENTE

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:

...

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;
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Esses espaços territoriais obedecem ao disposto na Lei nº 9.985/2000,
que institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza – SNUC, e em seu
regulamento, Decreto nº 4.340/2002.  A lei, quanto à criação de unidades de conservação, dispõe
que:

Art. 22. As unidades de conservação são criadas por ato do Poder Público.

§ 1º (VETADO)

§ 2º A criação de uma unidade de conservação deve ser precedida de estudos
técnicos e de consulta pública que permitam identificar a localização, a dimensão e os
limites mais adequados para a unidade, conforme se dispuser em regulamento.

§ 3º No processo de consulta de que trata o § 2º, o Poder Público é obrigado a
fornecer informações adequadas e inteligíveis à população local e a outras partes
interessadas.

§ 4º Na criação de Estação Ecológica ou Reserva Biológica não é obrigatória a
consulta de que trata o § 2º deste artigo.

§ 5º As unidades de conservação do grupo de Uso Sustentável podem ser
transformadas total ou parcialmente em unidades do grupo de Proteção Integral, por
instrumento normativo do mesmo nível hierárquico do que criou a unidade, desde que
obedecidos os procedimentos de consulta estabelecidos no § 2º deste artigo.

§ 6º A ampliação dos limites de uma unidade de conservação, sem modificação
dos seus limites originais, exceto pelo acréscimo proposto, pode ser feita por instrumento
normativo do mesmo nível hierárquico do que criou a unidade, desde que obedecidos os
procedimentos de consulta estabelecidos no § 2º deste artigo.

§ 7º A desafetação ou redução dos limites de uma unidade de conservação só
pode ser feita mediante lei específica.

Conforme reza, portanto, a Lei nº 9.985/2000, a criação de unidade de
conservação é feita por ato do Poder Público (usualmente decreto do executivo), a ampliação da
área ou alteração de categoria de uso (de uso sustentável para proteção integral), por instrumento
do mesmo nível hierárquico daquele que criou a unidade, porém sua desafetação ou redução dos
limites só é passível de realização mediante lei, ou seja, será obrigatoriamente apreciada pelo
Congresso Nacional.

As unidades de conservação podem ser criadas nas três esferas, federal,
estadual e municipal. Considerando somente as federais, o Quadro 1 apresenta a quantidade e a
área correspondente às diferentes categorias, e as Figuras 1 e 2, respectivamente, o número de
unidades implantadas pela União por qüinqüênio (segundo a categoria de uso), e o número de
áreas privadas declaradas como Reservas Particulares do Patrimônio Natural, por ano.
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Quadro 1 – Unidades de conservação federais na área continental do Brasil
(exclui as unidades oceânicas)

Categoria Quantidade
Área das UCs

(km²)
%¹

Proteção integral
Estação ecológica 30 72.033,9 0,84
Parque nacional 55 170.747,4 2,00
Refúgio de vida silvestre 2 1.285,2 0,02
Reserva biológica 27 37.405,6 0,44

Uso sustentável
Floresta nacional 55 191.901,7 2,25
Reserva de desenvolvimento sustentável 1 ²
Reserva extrativista 42 79.145,2 0,93
Reserva particular do patrimônio natural 410 ²
Área de proteção ambiental 29 65.266,8 0,76
Área de relevante interesse ecológico 17 325,7 0,00

Total 257 618.111,5 7,23

¹ Em relação à área continental do Brasil (8.545.466,4 km²).
² Área não informada.
Fonte: www.ibama.gov.br



6

Figura 1 - Unidades de conservação implantadas por 
qüinqüênio
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TERRAS INDÍGENAS

A Constituição assegura aos indígenas a proteção de seus costumes e a
demarcação das terras tradicionalmente ocupadas, cabendo ao Congresso Nacional deliberar
sobre a desafetação de terras indígenas já demarcadas e a remoção de grupos indígenas:

CAPÍTULO VIII

DOS ÍNDIOS

Art. 231. São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes,
línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que
tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar
todos os seus bens.

§ 1º - São terras tradicionalmente ocupadas pelos índios as por eles habitadas
em caráter permanente, as utilizadas para suas atividades produtivas, as
imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários a seu bem-estar e as
necessárias a sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições.

Figura 2 - Número de RPPNs criadas por ano
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§ 2º - As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios destinam-se a sua posse
permanente, cabendo-lhes o usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e dos lagos
nelas existentes.

§ 3º - O aproveitamento dos recursos hídricos, incluídos os potenciais
energéticos, a pesquisa e a lavra das riquezas minerais em terras indígenas só podem
ser efetivados com autorização do Congresso Nacional, ouvidas as comunidades
afetadas, ficando-lhes assegurada participação nos resultados da lavra, na forma da lei.

§ 4º - As terras de que trata este artigo são inalienáveis e indisponíveis, e os
direitos sobre elas, imprescritíveis.

§ 5º - É vedada a remoção dos grupos indígenas de suas terras, salvo, "ad
referendum" do Congresso Nacional, em caso de catástrofe ou epidemia que ponha em
risco sua população, ou no interesse da soberania do País, após deliberação do
Congresso Nacional, garantido, em qualquer hipótese, o retorno imediato logo que
cesse o risco.

§ 6º - São nulos e extintos, não produzindo efeitos jurídicos, os atos que
tenham por objeto a ocupação, o domínio e a posse das terras a que se refere este artigo,
ou a exploração das riquezas naturais do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes,
ressalvado relevante interesse público da União, segundo o que dispuser lei
complementar, não gerando a nulidade e a extinção direito a indenização ou a ações
contra a União, salvo, na forma da lei, quanto às benfeitorias derivadas da ocupação
de boa fé.

§ 7º - Não se aplica às terras indígenas o disposto no art. 174, § 3º e § 4º.

As linhas mestras do processo administrativo de demarcação das terras
indígenas estão definidas na Lei nº 6.001/1973 e no Decreto nº 1.775/1996, do qual destacamos:

Art. 1º As terras indígenas, de que tratam o art. 17, I, da Lei n° 6001, de
19 de dezembro de 1973, e o art. 231 da Constituição, serão administrativamente
demarcadas por iniciativa e sob a orientação do órgão federal de assistência ao índio,
de acordo com o disposto neste Decreto.

...

Art. 5° A demarcação das terras indígenas, obedecido o procedimento
administrativo deste Decreto, será homologada mediante decreto.

Por conseguinte, a legislação brasileira considera de competência da
União sua demarcação, e o rito administrativo envolve tão-somente o Ministério da Justiça, por
meio da Funai, com homologação pelo Presidente da República, por meio de decreto.
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A situação das 580 terras indígenas do País é resumida no Quadro 2.
Perfazem 11,58% do território nacional e, segundo declarações à imprensa do Presidente da
Funai, a meta é de 12,5% até o final do ano de 20061.

Quadro 2 – Resumo da situação das terras indígenas¹

Limites
Situação Nº %

A revisar Em revisão
A identificar 63 10,86 - -
Em identificação 76 13,10 - -
Identificadas 26 4,48 - -
Declaradas 15 2,59 - 5
Em demarcação 31 5,35 - -
Demarcadas 17 2,93 - 1
Reservadas/dominiais 12 2,06 1 -
Homologadas 22 3,80 2 2
Registradas 318 54,83 13 26

Total 580 100,00 16 34

¹ Fonte: http://www.funai.gov.br/indios/terras/conteudo.htm

REMANESCENTES DE QUILOMBOS

O artigo 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias
reconhece a propriedade das terras ocupadas pelos remanescentes de quilombos:

Art. 68. Aos remanescentes das comunidades dos quilombos que estejam
ocupando suas terras é reconhecida a propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-
lhes os títulos respectivos.

O procedimento para identificação, reconhecimento, delimitação,
demarcação e titulação das terras ocupadas por remanescentes das comunidades dos quilombos é
regulamentado pelo Decreto nº 4.887/2003:

Art. 3º  Compete ao Ministério do Desenvolvimento Agrário, por meio do
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA, a identificação,
reconhecimento, delimitação, demarcação e titulação das terras ocupadas pelos
remanescentes das comunidades dos quilombos, sem prejuízo da competência
concorrente dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Não há menção, nesse caso, a qualquer consulta ao Congresso Nacional,
sendo o Incra responsável pelas tarefas técnicas, incluídas as eventuais desapropriações e a
titulação final da terra em nome dos beneficiários.

                                                          
1 http://www.funai.gov.br/ultimas/noticias/2_semestre_2005/Agos/un0829_002.htm
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Segundo o Sistema de Informações sobre as Comunidades Afro-
Brasileiras – Sicab, há 144 remanescentes de quilombos recebendo assistência de programas do
Governo Federal, embora não haja informações sobre o percentual de quilombos que obtiveram
a titulação das terras que ocupam.2

PROPOSTAS DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

A Constituição da República prevê alterações ao seu próprio texto,
estabelecendo as seguintes exceções:

Subseção II

Da Emenda à Constituição

Art. 60. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta:

...

§ 4º - Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir:

I - a forma federativa de Estado;

II - o voto direto, secreto, universal e periódico;

III - a separação dos Poderes;

IV - os direitos e garantias individuais.

§ 5º - A matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por
prejudicada não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa.

Há, atualmente, 22 propostas de emenda à Constituição (em tramitação,
inativas ou arquivadas) alterando o artigo 225, sendo que duas versam sobre tema semelhante ao
objeto deste estudo. A PEC nº 97/1999 e a PEC nº 258/2004 determinam que a criação de
espaços territoriais a serem protegidos com fins de conservação da natureza sejam,
respectivamente, submetidos às assembléias legislativas e a um colégio de representantes da
União, dos estados e dos municípios em que as mesmas se localizarem. A primeira proposta foi
arquivada nos termos do Artigo 105 do Regimento Interno (final de legislatura, sem que se
cumprissem os requisitos para manter a tramitação), ao passo que a segunda aguarda designação
de relator na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania.

Com relação a alterações ao artigo 231, somam 25 as propostas
apresentadas. Dessas, procuram submeter a demarcação de terras indígenas à aprovação do
Congresso Nacional ou às assembléias legislativas as seguintes: PEC nº 567/2002 (arquivada),
PEC nº 579/2002, PEC nº 257/2004, PEC nº 260/2004, PEC nº 275/2004, PEC nº 299/2004,

                                                          
2 http://www.palmares.gov.br/sicab/
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PEC nº 319/2004. Com exceção da arquivada, as demais tramitam apensadas à PEC nº
215/2000, que estabelece como competência exclusiva do Congresso Nacional a demarcação das
terras tradicionalmente ocupadas pelos índios e a ratificação das demarcações já homologadas.

O relator da PEC nº 215/2000 e suas apensadas na Comissão de
Constituição e Justiça e de Cidadania apresentou parecer pela inadmissibilidade. Na argüição, o
relator entende haver violação aos “incisos I e III do § 4º do art. 60 da Constituição Federal, que proíbe a
deliberação sobre proposta tendente a abolir a forma federativa de Estado e a separação dos Poderes”.

Além das já citadas, há a PEC nº 133/1992, condicionando à autorização
prévia do Congresso Nacional a demarcação de terras indígenas (aprovada com substitutivo,
pronta para a ordem do dia – o substitutivo alterou a essência da proposição, garantindo a
audiência dos estados afetados, porém sanando a inconstitucionalidade da proposição original,
que feria a separação entre os poderes ao tentar transferir para o Legislativo a função executiva de
demarcação das terras indígenas), e a PEC nº125/1995, estabelecendo como competência
exclusiva do Congresso Nacional essa demarcação (arquivada nos termos do Artigo 105 do
Regimento Interno).

CONCLUSÃO

Do ponto de vista constitucional, há manifestação do relator na
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara dos Deputados, referente à PEC nº
215/2000 e proposições apensadas, no sentido de sua inadmissibilidade, entendendo ser a
demarcação de terras indígenas uma atribuição administrativa, a cargo do Executivo, e que
alterações no sentido de demandar o Legislativo para tal tarefa feriria a forma federativa de
Estado e a separação entre os poderes. Nesse aspecto, concorda com o relator da PEC nº
133/1992.

Quanto às unidades de conservação, os mesmos argumentos poderiam
ser levantados, embora não haja, até o momento, manifestação de relator.

Do ponto de vista de mérito, entendemos que proposições nesse sentido
estabelecem uma limitação à criação de Reservas Particulares do Patrimônio Natural – RPPNs.
Como evidenciado nas figuras 1 e 2 acima, há marcante tendência de implantar-se unidades de
conservação de uso sustentável (que não impedem o aproveitamento econômico das terras), cuja
quantidade cresce, ao passo que se nota uma diminuição na implantação daquelas pertencentes à
categoria de proteção integral (mais restritivas).

No caso das RPPNs, é manifesta a intenção dos proprietários de proteger
o patrimônio natural, mediante averbação em caráter perpétuo das terras como destinadas à
conservação. Nesse caso, sujeitar a iniciativa meritória do legítimo titular das terras à vontade do
Congresso Nacional seria ainda mais questionável.
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As considerações acima valem no que diz respeito à criação de unidades
de conservação estaduais e municipais. Trata-se de iniciativa autônoma, que deve ser decidida nas
esferas competentes, sem interferência da União, exceto como normatizadora (como no caso do
Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza).

Por conseguinte, embora proposições nesse sentido possam ser
apresentadas, como efetivamente ocorreu, não entendemos ser tecnicamente viável sua
aprovação, assim como nos parecem ser, caso aprovadas, particularmente suscetíveis a ações
judiciais por inconstitucionalidade.
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