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Introdução  

Esta pesquisa buscou examinar a atual legislação sobre florestas, Lei federal 

12.651/2012, que revogou a Lei federal 4.771/1965, que instituía o Código Florestal 

brasileiro, e analisá-la em relação ao princípio da vedação ao retrocesso ambiental.  

Pretendeu-se demonstrar a existência e aplicação deste princípio baseado na 

jurisprudência e doutrina especializadas. 

A partir do entendimento deste princípio, foi realizada uma análise dos dispositivos da 

Lei 12.651/2012 para se avaliar se houve retrocessos, ou seja, se é possível considerar que a 

Lei atual é menos protetiva do direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado que a Lei revogada. 

Objetivos 

Demonstrar que a Lei 12.651/2012 padece de inconstitucionalidades em relação a 

dispositivos específicos da Constituição Federal e, principalmente, em relação ao princípio da 

vedação ao retrocesso. 

Avaliar se houve compatibilidade da Lei aprovada com a Constituição Federal, 

especificamente no que se refere ao núcleo essencial do direito fundamental ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado e a consequente observância do princípio da vedação ao 

retrocesso. 

Metodologia 

O trabalho abordou alguns dispositivos da Constituição, considerados como relevantes 

para a discussão relacionada à legislação florestal, como os deveres do Poder Público 

relacionados à proteção ambiental.  Além disso, foi visto como a norma constitucional buscou 

capacitar o Poder Público e a sociedade para garantir tal proteção e, ao mesmo tempo, como 

pretendeu limitar esses mesmos atores com o intuito também protecionista do bem difuso. 

Neste sentido, considerou-se necessário analisar o direito fundamental ao meio 

ambiente ecologicamente equilibrado, estabelecido na Constituição Federal, bem como o 

desenvolvimento teórico relativo ao seu núcleo essencial.   

O princípio da vedação ao retrocesso foi analisado com o objetivo de se buscar na 

doutrina mais especializada as justificativas de demonstrar o seu conteúdo e as características 

que o tornam tão necessário para a preservação do meio ambiente e, finalmente, ser possível 

enxergar a Lei federal 12.651/2012 através das lentes deste princípio e verificar os retrocessos 

que esta trouxe ao direito ambiental brasileiro. 

Esta pesquisa relaciona-se a estudos desenvolvidos no Setor de Direito Ambiental do 

Núcleo Interdisciplinar de Meio Ambiente da PUC-Rio (NIMA-Jur) e está inserida nas 

atividades do grupo de pesquisas do CNPq Direito Ambiental. 

Conclusão 
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A Constituição Federal de 1988 reconhece o direito fundamental ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado e as violações ao seu núcleo essencial por meio de medida 

legislativa devem ser declaradas inconstitucionais. 

Dentre os instrumentos específicos para a garantia do núcleo essencial do direito 

fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, encontra-se o princípio da 

proibição de retrocesso, que possui reconhecimento implícito na Constituição Federal de 

1988. 

O princípio da vedação do retrocesso pretende limitar a atuação do legislador 

infraconstitucional nos casos em que se pretenda diminuir os padrões normativos de proteção 

do meio ambiente ecologicamente equilibrado. 

A Lei federal 12.651/2012 estabelece, de forma geral, um padrão de proteção ambiental 

inferior em relação ao Código Florestal revogado (Lei federal 4.771/1965), o que igualmente 

é verificado em relação a pontos específicos, como a reserva legal e as áreas de preservação 

permanente. 
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