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RESUMO 
 
Vigente desde 2012, o novo Código Florestal (Lei Federal n.º 12.651) criou um 

processo de regularização ambiental de propriedades rurais, o Programa de 

Regularização Ambiental (PRA), baseado no Cadastro Ambiental Rural, projetos de 

regularização e nos Termos de Compromisso. 

 

O PRA é o instrumento mais relevante do novo Código Florestal, uma vez que não 

somente permite a possibilidade de adequação de passivos florestais de Áreas de 

Preservação Permanente (APP) e de Reserva Legal (RL) em propriedades e posses 

rurais, mas também é a base para futuros incentivos econômicos e serviços 

ambientais, auxiliando no controle do desmatamento ilegal. 

 

Entretanto, esse critério de tutela ambiental criado pelo novo Código Florestal e o PRA 

pode afetar a prática contratual no campo, visto que o ordenamento agrário, por meio 

do Estatuto da Terra e do Decreto n.º 59.566/1966, atualmente demanda de forma 

expressa a obrigação de conservação de recursos naturais, mas não endereça a 

regularização de passivos existentes dos imóveis rurais nas relações contratuais.  

 

Com isso, a atual redação dada aos contratos agrários é incerta para assegurar o 

cumprimento dos novos requisitos de regularização de passivos florestais. Por outro 

lado, uma previsão clara de reparação ambiental nos contratos pode trazer segurança 

jurídica para as partes, tendo por consequência a adequação de cadeias inteiras de 

fornecedores e de parceiros, impulsionando a implementação do Código Florestal com 

a recuperação de milhões de hectares, atribuindo mais características de 

sustentabilidade para a atividade, o que pode até se tornar uma vantagem comercial 

em mercados com exigência de certificação e/ou mais restritivos, em especial para os 

agentes voltados para a exportação. 

 

Portanto, este estudo tem como objetivo analisar como o atual entendimento e a 

aplicação das normas agrárias podem promover ou não uma futura tutela completa 

do meio ambiente rural, ou seja, tanto com a preservação como com a reparação de 

passivos florestais, e, adicionalmente, explorar como essa nova exigência ambiental 

afeta os contratos agrários e os setores de agropecuária no Brasil. 
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Palavras-chave: Programa de Regularização Ambiental. Contratos Agrários. 

Sustentabilidade. Código Florestal. Responsabilidade Ambiental. 
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ABSTRACT 
 
Enacted since 2012, the New Forest Code (Federal Law No 12,651/2012) set forth an 

environmental regularization process for rural properties, called the Environmental 

Regularization Program (hereinafter PRA), based on Environmental Rural Registry, 

restauration projects and Commitment Agreements.  

 

The PRA is one of the Forest Code’s most important instruments, once it will enable 

the solution for historical environmental liabilities of farmers regarding Permanent 

Preservation Areas and Legal Reserve areas. Also, it can be the base for future 

economic incentives and environmental services, helping to control illegal 

deforestation. 

 

However, the PRA as a new environmental standard created by the New Forest Code 

will also affect contract practices, since Brazilian agrarian legislation through the 

Federal Law No 12,651/2012 (Estatuto da Terra) and Decree n.º 59,566/1966, only 

demands the preservation of natural resources, never addressing the need to restore 

already degraded areas of rural properties in contractual relations.  

 

In this sense, the currently interpretation given to contracts is uncertain, not assuring 

a complete fulfillment of the Forest Code’s obligations. On the other hand, a clear 

provision or understanding regarding the restoration of degraded areas can bring legal 

certainty for parties and, consequently, the regularization of supply chains, boosting 

the enforcement of the Forest Code and implementation of more sustainable practices 

in Brazilian farms. 

 

Hence, from a legal perspective, this study aims at analyzing whether or not the current 

application of the agrarian legislation can provide a complete environmental protection, 

not only with preservation, but also with restoration of deforested areas. In addition, 

how this new standard created by PRA will affect future contract practices for the 

Brazilian agribusiness sectors. 

 

Keywords: Environmental Regularization Program. Agrarian Contracts. Sustainability. 

Forest Code. Environmental Liability.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

A regularização ambiental de posses e propriedades rurais perante as regras que 

norteiam as políticas florestais e de proteção da biodiversidade é um objetivo 

fundamental a ser alcançado nos próximos anos1.  

 

A conservação de vegetação nativa no âmbito dos imóveis rurais está presente na 

legislação ambiental desde 19342. Com o advento do Código Florestal de 19653 e, 

mais especificamente, com as alterações trazidas pela Lei Federal n.º 7.803 de 1989, 

a conservação de Áreas de Preservação Permanente (APP) e de áreas de Reserva 

Legal (RL), de acordo com os diferentes biomas dentro e fora da Amazônia Legal (i.e., 

florestas, cerrado e campos gerais), passou a ser uma obrigação para as posses e 

propriedades rurais, como hoje conhecido. 

 

Portanto, a manutenção e a recomposição de APP e RL já eram uma obrigação. No 

entanto, como não havia um processo previsível que norteasse a devida regularização 

ambiental de áreas com passivo, a reparação nunca de fato ocorreu. 

 

Entretanto, com o advento da Lei Federal n.º 12.651 de 2012, estabeleceu-se pela 

primeira vez no ordenamento um procedimento claro e definido de adequação 

ambiental denominado Programa de Regularização Ambiental (PRA), que vincularão 

cada produtor às obrigações de regularização.  

 

Por seu turno, no Direito Agrário, de acordo com o Estatuto da Terra, na Lei Federal 

n.º 4.504/1964 e no Decreto Federal n.º 59.566/1966, que estabelecem os contratos 

agrários típicos de arrendamento e parceria, bem como na recente Lei Federal n.º 

13.288/2016, de contratos de integração agroindustriais, há exigência de proteção 

ambiental como parte obrigatória desses contratos para a preservação dos recursos 

naturais em virtude de sua função socioambiental. 

 
1 Prazo de até 20 anos para regularização de passivos de Reserva Legal no Código Florestal (artigo 
66, § 3.º). Também, compromisso do Brasil em sua Contribuição Nacionalmente Determinada (NDC), 
no escopo do Acordo de Paris, com a recuperação de 12 milhões de hectares de florestas até 2030.  
2 Decreto Federal n.º 23.793/1934. 
3 Lei Federal n.º 4.771/1965. 
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Tal fato cria incertezas, uma vez que essa obrigação de preservação ambiental não 

implica necessariamente o dever de regularização e recomposição de passivos 

existentes dos imóveis rurais como agora exigido no PRA. No entanto, não se trata 

somente não degradar/desmatar, ou seja, a redação e prática atuais dadas aos 

contratos agrários podem não contemplar o novo requisito de regularização ambiental 

exigido no Código Florestal, por meio do PRA. 

 

Nesse contexto, importante lembrar que a responsabilidade ambiental é tríplice (i.e., 

administrativa, criminal e civil), e, de acordo com a Constituição Federal e o restante 

do ordenamento ambiental, a responsabilidade civil por danos ao meio ambiente é 

objetiva e solidária, atingindo não só poluidores diretos, como também indiretos, o que 

inclui esses passivos florestais pendentes de regularização.  

 

A possibilidade de responsabilização ambiental ficará explícita, uma vez que, com o 

PRA, o produtor deverá propor um Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou 

Alteradas (PRADA), que, uma vez aprovado pelo órgão ambiental estadual, serão a 

base do Termo de Compromisso a ser assinado pelo possuidor ou proprietário com o 

órgão ambiental estadual competente. 

 

Esse Termo de Compromisso conterá as obrigações de recomposição acordadas 

entre o compromissário (possuidor ou proprietário) e o órgão ambiental estadual, 

prevendo prazos para a recomposição de APP e/ou RL e sanções no caso de seu 

descumprimento.  

 

Ademais, o Termo de Compromisso é um documento que tem força de título 

extrajudicial4, o que significa que, se o compromissário não cumprir as obrigações, 

poderá ser cobrado judicialmente. Isso é extremamente relevante para assegurar que 

a regularização não será atestada enquanto as obrigações não forem adequadamente 

cumpridas.  

 

 
4 Lei Federal n.º 12.651/2012, artigo 59, § 3.º. 
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Com a devida adesão ao programa, o produtor que desmatou até 22.07.2008 poderá 

regularizar a situação ambiental de sua propriedade ou posse rural por meio de 

diversos benefícios, como metragens diferenciadas de APP, possibilidade de 

compensação e/ou reparação com plantio intercalado de espécies nativas com 

exóticas na RL, suspensão de processos criminais e administrativos e, principalmente, 

a manutenção das atividades agrossilvipastoris consolidadas até 22.07.2008.  

 

Assim, aderir ao PRA significa a possibilidade de regularizar a posse ou a propriedade 

sem novas multas, processos e assinatura de Termos de Ajustamento de Conduta 

(TAC) com o Ministério Público.  

 

Quem já cumpre os seus requisitos agrega em sua atividade produtiva atributos 

ambientais relevantes como a proteção da biodiversidade, do solo, da água, 

manutenção de estoques de carbono, entre outros. Isso significa que os produtos 

dessas fazendas possuem valores ambientais que os diferenciam e merecem ser 

valorizados, em um mercado consumidor atualmente preocupado com a 

sustentabilidade da cadeia de produção.  

 

É importante mencionar que em fevereiro de 2018 o Supremo Tribunal Federal (STF) 

julgou as ações diretas de inconstitucionalidade e de constitucionalidade5 que 

questionavam a maioria dos dispositivos da Lei Federal de 2012, inclusive o PRA e 

seus benefícios de adesão, mantendo a constitucionalidade da lei quase 

integralmente. Tal julgamento é de extrema importância, uma vez que pacifica um 

conflito judicial existente desde 2013 com a proposição das ações diretas de 

constitucionalidade pelo Ministério Público, que não só criava insegurança jurídica, 

como também atraso de implementação de toda a agenda florestal. 

 

Vale lembrar que a agenda de restauração diante do novo Código está sintonizada 

com os compromissos brasileiros perante a comunidade internacional. Primeiramente 

no Acordo de Paris, no escopo da Convenção do Clima (UNFCCC), na qual o Brasil 

se comprometeu, por meio de sua Contribuição Nacionalmente Determinada (NDC)6, 

 
5 ADIs n.os 4.901, 4.902, 4.903, 4.937 e ADC n.º 42.  
6 Pretendida Contribuição Nacionalmente Determinada para consecução do objetivo da Convenção-
Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima: “[…] fortalecer o cumprimento do Código 
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com o fortalecimento da aplicação do Código Florestal e com a restauração de 12 

milhões de hectares de florestas, áreas essas que serão reparadas por meio da 

implementação do Código Florestal.  

 

A aplicação do Código Florestal também está presente no contexto das Metas de Aichi 

de biodiversidade que o País assumiu na Convenção sobre Diversidade Biológica 

(CDB). Esta já está devidamente internalizada pela legislação pátria e inclui as áreas 

de APP e RL como indicadores na conservação da biodiversidade da vegetação 

nativa7, e também constante na Estratégia e Plano de Ações Nacionais de 

Biodiversidade (EPANB)8. 

 

Na perspectiva estadual, os Estados não somente estão legislando seus respectivos 

PRAs, sendo sua prerrogativa de competência concorrente, como também estão 

criando iniciativas em parceria com o setor produtivo a fim de impulsionar a 

regularização dos passivos de vegetação.  

 

Por exemplo, em São Paulo, em 2017, foi atualizado o Protocolo Agroambiental 

“Etanol Mais Verde”9 para a cadeia sucroalcooleira, elaborado pelo setor e pelas 

Secretarias de Meio Ambiente (SMA) e Agricultura (SAA) do Estado, conjuntamente, 

visando à produção mais sustentável de cana-de-açúcar. Tal protocolo exige dos 

contratos agrários de arrendamento, parceria e compra e venda entre fornecedores e 

usinas que prevejam a regularização dos passivos de vegetação no escopo do Código 

Florestal. 

 

 
Florestal, em âmbito federal, estadual e municipal; – fortalecer políticas e medidas com vistas a 
alcançar, na Amazônia brasileira, o desmatamento ilegal zero até 2030 e a compensação das emissões 
de gases de efeito de estufa provenientes da supressão legal da vegetação até 2030; restaurar e 
reflorestar 12 milhões de hectares de florestas até 2030, para múltiplos usos; [...]” (Disponível em: 
http://www.mma.gov.br/images/arquivo/80108/BRASIL%20iNDC%20portugues%20FINAL.pdf. Acesso 
em: 15 set. 2020). 
7 Ver Resolução CONABIO n.º 6, de 3 de setembro de 2013: “Meta 11: Até 2020, pelo menos 17 por 
cento de áreas terrestres e de águas continentais e 10 por cento de áreas marinhas e costeiras, 
especialmente áreas de especial importância para biodiversidade e serviços ecossistêmicos, terão sido 
conservados por meio de sistemas de áreas protegidas geridas de maneira efetiva e equitativa, 
ecologicamente representativas e satisfatoriamente interligadas e por outras medidas espaciais de 
conservação, e integradas em paisagens terrestres e marinhas mais amplas”. 
8 Disponível em: http://www.mma.gov.br/images/arquivo/80049/EPANB/EPANB_PORT.pdf. Acesso 
em: 15 set. 2020. 
9 Disponível em: http://arquivos.ambiente.sp.gov.br/etanolverde/2011/10/protocolo-etanol-mais-verde-
2017-assinado.pdf. Acesso em: 15 set. 2020. 
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Ademais, instituições financeiras já exigem inscrição do imóvel rural do produtor no 

Cadastro Ambiental Rural (CAR) como requisito para concessão de crédito agrícola10. 

Dessa forma, com o início da operacionalização do PRA, a confirmação da 

regularização ambiental dentro do programa poderá ser exigida e integrada ao 

contrato de financiamento. 

 

Portanto, cabe questionar se a obrigação de preservação ambiental já utilizada em 

contratos agrários, exigida pelas normas do Estatuto da Terra, é suficiente para 

englobar as novas necessidades de regularização estabelecidas pelo Código Florestal 

e de iniciativas do setor privado, ou se adaptações e novas interpretações são 

essenciais, bem como suas implicações, possibilitando, assim, fazer uso de contratos 

para regularização de passivos de vegetação de APP e RL.  

 

Tal discussão também reflete na análise de como a ideia de função socioambiental 

dos contratos e da propriedade privada deve ser interpretada, hoje, com os novos 

parâmetros de regularização ambiental, bem como explorar a relação do Direito 

Agrário com o Ambiental. 

 

Esse debate tem como consequência não somente impulsionar a reparação de áreas 

de desmate, cumprindo metas internacionais, como também fomentar readequação 

de cadeias de fornecedores e parceiros para a indústria em um ambiente de maior 

segurança jurídica, ao evitar a responsabilização das partes do contrato por danos 

ambientais. 

 

O presente estudo está elaborado na forma de resolução de problema, com análise e 

reflexão das práticas jurídicas e contratuais da atualidade, verificando se atendem ou 

não às novas demandas legais de meio ambiente. 

 
10 Lei Federal n.º 12.651/2012, artigo 78-A. Também ver Resolução BACEN n.º 4.625/2018: “12-A. 
Obrigatoriamente, a partir de 1.º.06.2018, a concessão de crédito rural para o financiamento de 
atividades agropecuárias ficará condicionada à apresentação de recibo de inscrição no Cadastro 
Ambiental Rural (CAR), instituído pela Lei n.º 12.651, de 2012, que se constitui instrumento suficiente 
para atender à condição prevista no art. 78-A da referida Lei, ressalvado o disposto nos itens 12, 14, 
15 e 16, e observadas ainda as condições e exceções a seguir: “14. Excepcionalmente, até 31.05.2018, 
a documentação referida na alínea ‘b’ do item 12 pode ser substituída por declaração individual do 
interessado, atestando o cumprimento do previsto na Lei n.º 12.651, de 2012, referente à existência ou 
à recomposição ou regeneração de área de preservação permanente e de reserva legal, quando se 
tratar de [...]”.  
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Assim, o trabalho está organizado em duas partes centrais. A primeira, com o Capítulo 

2, apresenta as novas exigências de regularização florestal por meio do PRA e 

confirma sua relação com a atual legislação agrária, de forma a definir se o Estatuto 

da Terra contempla uma tutela ambiental suficiente ou insuficiente (i.e., preservação 

e regularização de passivos).  

 

Na segunda parte, com o Capítulo 3, o estudo identifica as principais dificuldades, as 

soluções e as oportunidades que a regularização requisitada pelo Código Florestal 

cria nos contratos agrários, tanto de aspectos de comando e controle como de 

mecanismos de mercado. 

 

Por fim, no Capítulo 4, um conjunto de conclusões é traçado, endereçando 

especialmente os casos práticos das atividades agropecuárias em São Paulo, com o 

propósito de orientar alternativas legais que possibilitem maior segurança jurídica nas 

relações contratuais no futuro. 
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2. SUSTENTABILIDADE E CONTRATOS AGRÁRIOS  

 
2.1 Origens e formas de tutela ambiental 
 

Do ponto de vista cronológico, o meio ambiente passou a ser tutelado pelo 

ordenamento nacional a partir de 1981 com a Política Nacional do Meio Ambiente 

(PNMA), a Lei Federal n.º 6.938. Essa lei estabeleceu o Sistema Nacional do Meio 

Ambiente (SISNAMA), um sistema administrativo e jurídico focado para preservação 

e recuperação da qualidade ambiental. Este é possível por meio da estrutura dos 

órgãos administrativos e suas respectivas competências (i.e., federal, estadual e 

municipal), bem como os instrumentos para a tutela ambiental, como a avaliação de 

impactos ambientais e o licenciamento ambiental11.  

  

Posteriormente, a Constituição Federal de 1988 foi um marco histórico no regulamento 

ambiental, a qual veio não só a confirmar os pontos já regimentados pela PNMA, mas 

também foi a primeira constituição no mundo a estabelecer o meio ambiente 

equilibrado como direito de todos e das futuras gerações em seu artigo 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.  

  

Com esse dispositivo e a expressão “bem de uso comum do povo”, o meio ambiente 

passa a ser um bem difuso, transindividual, que pertence à coletividade, tendo o 

Estado como gestor. 

 

Deve-se mencionar que esse texto constitucional recebeu influência da Declaração 

de Estocolmo de 1972 (Declaration of the United Nations Conference on the Human 

Environment) e do Relatório Brundtland em 1984, ambas Declarações Ambientais que 

admitem o meio ambiente como um direito humano e a sustentabilidade como uma 

união entre proteção ambiental, crescimento econômico e justiça social, ou seja, uma 

interpretação mais apurada e evoluída do tema até hoje utilizada. Vejamos as 

semelhanças com o artigo 225 da Constituição: 

 
11 Ver Resolução CONAMA n.º 237/1997. 
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Princípio 1. O homem tem o direito fundamental à liberdade, à igualdade e ao 
desfrute de condições de vida adequadas em um meio ambiente de 
qualidade tal que lhe permita levar uma vida digna e gozar de bem-estar, 
tendo a solene obrigação de proteger e melhorar o meio ambiente para 
as gerações presentes e futuras. A este respeito, as políticas que 
promovem ou perpetuam o apartheid, a segregação racial, a discriminação, 
a opressão colonial e outras formas de opressão e de dominação estrangeira 
são condenadas e devem ser eliminadas12. 

 

Esse fenômeno ocorre porque o Direito Internacional tem duas grandes fontes: o hard 

law e o soft law. O hard law é toda fonte de Direito vinculante que, conforme definido 

no artigo 38 do Estatuto da Corte Internacional de Justiça13, são os tratados, os 

costumes e os princípios gerais do Direito Internacional. O soft law, diferentemente, é 

toda fonte de Direito que não gera obrigações vinculantes para as partes, mas sim 

começa tendências de comportamento ou novas preocupações dos países. Nesse 

escopo do soft law, vale destacar como exemplo a Declaração de Estocolmo, 

mencionada anteriormente.  

 

Salienta-se que as declarações ambientais internacionais não somente influenciaram 

o ordenamento doméstico, no caso do Brasil, com o artigo 225 da Constituição e as 

demais normas ambientais, mas também a negociação de tratados internacionais, 

conforme observado com a Convenção de Diversidade Biológica (CDB)14 e seus 

Protocolos de Cartagena15 e Nagoya16 e, também, na Convenção-Quadro das Nações 

 
12 Declaration of the United Nations Conference on the Human Environment (Stockholm Declaration). 
Disponível em: https://www.soas.ac.uk/cedep-demos/000_P514_IEL_K3736-
Demo/treaties/media/1972%20Stockholm%201972%20-
%20Declaration%20of%20the%20United%20Nations%20Conference%20on%20the%20Human%20E
nvironment%20-%20UNEP.pdf. Acesso em: 15 set. 2020. 
13 “Article 38. The Court, whose function is to decide in accordance with international law such disputes 
as are submitted to it, shall apply :a. international conventions, whether general or particular, 
establishing rules expressly recognized by the contesting states; b. international custom, as evidence 
of a general practice accepted as law; c. the general principles of law recognized by civilized nations; 
d. subject to the provisions of Article 59, judicial decisions and the teachings of the most highly qualified 
publicists of the various nations, as subsidiary means for the determination of rules of law.” 
14 A Convenção de Diversidade Biológica tem como objetivo a conservação da diversidade biológica, a 
utilização sustentável de seus componentes e a repartição justa e equitativa dos benefícios derivados 
da utilização dos recursos genéticos. Disponível em: https://www.mma.gov.br/informma/item/7513-
convencao-sobre-diversidade-biologica-cdb. Acesso em: 15 set. 2020. 
15 O Protocolo de Cartagena tem como objetivo as medidas de biossegurança e proteção da 
biodiversidade e saúde humana de organismos geneticamente modificados. 
16 O Protocolo de Nagoia tem como objetivo a regulação do acesso aos recursos genéticos da 
biodiversidade e repartição de seus benefícios. 
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Unidas sobre a Mudança do Clima (UNFCCC) com o Protocolo de Quioto e Acordo 

de Paris.  

 

Neste último tratado internacional (Acordo de Paris) o Brasil se comprometeu, em sua 

NDC, com a agenda de restauro florestal, com vínculo direto com a implementação 

do Código Florestal no País. Portanto, evidencia-se um fenômeno de transição dos 

novos princípios e das novas tendências de matéria de tutela ambiental do soft law 

para o hard law, com impacto direto nas normas nacionais e, por consequência, 

concedendo caráter vinculante a essas matérias anteriormente de soft law. 

 

Assim, para Pierre-Marie Dupuy: “[…] é evidente que a parte substancial do soft law 

hoje, de forma impressionista, descreve parte do hard law de amanhã” (tradução 

livre)17. Logo, embora não seja legalmente vinculante, o soft law é extremamente 

importante, uma vez que guia a construção de futuros acordos de hard law. 

 

Adicionalmente à Declaração de Estocolmo, em 1992, foi elaborada a Declaração do 

Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (Declaration, United Nations Conference 

on Environment and Development), a qual lista especificamente os princípios 

utilizados pelo Direito Ambiental, como o Princípio da Precaução18 e o Princípio da 

Prevenção19. No entanto, dentre todos, o Princípio do Poluidor Pagador20 é um dos 

mais relevantes e está definido no artigo 16 da Declaração do Rio com a seguinte 

redação: 

  

 
17 DUPUY, Pierre-Marie. Soft Law and the International Law of the Environment. Michigan Journal of 
International Law, v. 12, n. 420, p. 433, 1991. Disponível em: 
https://repository.law.umich.edu/mjil/vol12/iss2/4. Acesso em: 15 set. 2020. “In any event, it is evident 
that a substantial part of "soft" law today, in an impressionistic way, describes part of the ‘hard’ law of 
tomorrow.”  
18 “Principle 15. In order to protect the environment, the precautionary approach shall be widely applied 
by States according to their capabilities. Where there are threats of serious or irreversible damage, lack 
of full scientific certainty shall not be used as a reason for postponing cost-effective measures to prevent 
environmental degradation.” 
19 O Princípio 15 da Declaração do Rio também é utilizado no caso da prevenção. A principal diferença 
entre o Princípio da Prevenção e da Precaução é a falta de certeza científica no caso da precaução e, 
por consequência, a inversão do ônus da prova do agente. 
20 O Princípio do Poluidor Pagador, apesar de presente em diversas legislações domésticas, em 
especial Brasil e países europeus, também inserido em tratados internacionais de meio ambiente 
(Multilateral Environmental Agreements – MEAs) (e.g., International Convention on Civil Liability for Oil 
Pollution Damage), ser caracterizado como Direito dos Costumes (Customary International Law) e state 
practice ainda não é pacificado na doutrina internacional.  
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Princípio 16: As autoridades nacionais deveriam procurar fomentar a 
internalização dos custos ambientais e o uso de instrumentos econômicos, 
tendo em conta o critério de que o causador da contaminação deveria, por 
princípio, arcar com os seus respectivos custos de reabilitação, 
considerando o interesse público, e sem distorcer o comércio e as inversões 
internacionais21. 

 

No Princípio do Poluidor Pagador, o agente deve internalizar as externalidades 

negativas de sua atividade econômica22, nesse caso, a poluição/degradação, a qual 

deve ser evitada e/ou mitigada. Portanto, não se trata de um direito de poluir, nem de 

uma penalidade, visto que não precisa de ilicitude para ocorrer, mas sim da simples 

obrigatoriedade de preservar o ambiente, evitando a exaustão dos recursos naturais23.  

 

No ordenamento pátrio, esse princípio está expressamente descrito no artigo 4.º da 

Lei Federal n.º 6.938/1981: 

Art. 4.º A Política Nacional do Meio Ambiente visará: 
[...] 
VII – à imposição, ao poluidor e ao predador, da obrigação de recuperar e/ou 
indenizar os danos causados e, ao usuário, da contribuição pela utilização 
de recursos ambientais com fins econômicos. 

 

Sua lógica teve origem com a teoria da tragédia do bem comum do economista 

Garret Hardin. Em seu trabalho, Hardin menciona que uma área ou um bem comum, 

sem a noção de propriedade, em que as externalidades negativas das atividades não 

sejam devidamente internalizadas pelos respectivos indivíduos, há a  tendência de 

tentarem maximizar/superexplorar seus ganhos, tendo como resultado a exaustão da 

área e dos recursos, levando à tragédia.24  

 
21 The Rio Declaration on Environment and Development. Disponível em: 
https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/generalassembly/docs/globalcompact/A
_CONF.151_26_Vol.I_Declaration.pdf. Acesso em: 15 set. 2020. 
22 Ver DERANI, Cristiane. Direito ambiental econômico: princípios e fundamentos jurídicos. São Paulo: 
Malheiros, 2001. p. 27. “As externalidades são resultantes do processo produtivo, e assim são 
chamadas parque, embora resultantes da produção, são recebidas pela coletividade, contrário do lucro, 
que é recebido pelo produtor privado. Daí a expressão ‘privatização de lucros e socialização de perdas’, 
quando identificadas as externalidades negativas. Com aplicação do Princípio do Poluidor Pagador, 
procura-se corrigir este custo adicionado à sociedade, impondo sua internalização.” 
23 LEME MACHADO, Paulo Affonso. Direito ambiental brasileiro. 17. ed. São Paulo: Malheiros, 2009.  
p. 16. 
24 HARDING, Garrett. The tragedy of the commons. Science, New Series, v. 162, n. 3.859, p. 1244, 
1968: “As a rational being, each herdsman seeks to maximize his gain. Explicitly, or implicitly, more or 
less consciously, he asks: ‘What is the utility to me of adding one more animal to my herd?’ This utility 
has one negative and one positive component. 1) The positive component is the function of the 
increment of one animal. Since the herdsman receives all the proceeds from the sale of the additional 
animal, the positive utility is nearly +1. 2) The negative component is a function of the additional 
overgrazing created by one more animal. Since, however, the effects of overgrazing are shared by all 
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Uma das formas de internalizar as externalidades negativas das atividades 

econômicas, evitando a exaustão dos recursos naturais, é impor a gestão sustentável 

do meio ambiente e da atividade por meio do enfoque de comando e controle, ou seja, 

a regulação e o uso responsável dos recursos naturais, com a coercitividade das 

regras ambientais, contendo obrigações, parâmetros e punições25.  

 

No tocante ao enfoque de comando e controle para tutela ambiental, o Brasil tem um 

ordenamento extremamente vasto, sendo este o principal alicerce de seu Direito 

Ambiental. 

 

Entre as inúmeras normas de comando e controle do Direito Ambiental brasileiro, 

como o Licenciamento Ambiental (Resolução CONAMA n.º 237.1997), a PNMA (Lei 

Federal n.º 6.938/1981) e Infrações Administrativas Ambientais (Decreto Federal n.º 

6.514/2008), o próprio Código Florestal é também um exemplo de instrumento de 

comando e controle, que contribui para a gestão do uso da terra e proteção das 

florestas, conforme a seguir analisado. 

 

2.1.1. Normas florestais como instrumento de comando e controle  
 

Nesse contexto de regulação de comando e controle, o Brasil desde 193426 adota 

normas sobre o uso e gestão de recursos florestais. 

 

Inicialmente, o Código Florestal de 1934 exigiu manutenção de 20% das “mattas” para 

que o produtor tivesse madeira para sua atividade agropecuária27. Já o Código 

 
the herdsmen, the negative utility for any particular decision-making herdsman is only a fraction of -1. 
Adding together the component partial utilities, the rational herdsman concludes that the only sensible 
course for him to pursue is to add another animal to his herd. And another, and another …But this is the 
conclusion reached by each and every rational herdsman sharing a commons. Therein is the tragedy”.  
25 Esse comando e controle se dão de forma prévia, com o uso de regulação das atividades (normas), 
bem como de maneira punitiva (posterior), com a aplicação de punições pelo não cumprimento da 
regra. Para Édis Milaré: “O princípio do poluidor-pagador, a par de exigir a recomposição do dano, 
possui, em última análise, efeito preventivo, pois coíbe a prática de condutas lesivas ao ambiente” 
(Direito do ambiente: a gestão ambiental em foco. 7. ed. São Paulo: RT, 2011. p. 1251). 
26 Decreto n.º 23.793, de 23 de janeiro de 1934. 
27 “Art. 23. Nenhum proprietario de terras cobertas de mattas poderá abater mais de tres quartas partes 
da vegetação existente, salvo o disposto nos arts. 24, 31 e 52.” 
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Florestal de 1965 (Lei Federal n.º 4.771) estabeleceu os institutos de APP28 e RL29, 

como hoje são conhecidos. Adicionalmente, a alteração do Código Florestal de 1965, 

por meio da Lei Federal n.º 7.803/1989 e da Medida Provisória n.º 2.166/2001, criou 

as porcentagens de biomas de RL hoje utilizadas30. 

 

Finalmente, a Lei Federal n.º 12.651/2012 e seus Decretos n.º 7.830/2012 e n.º 

8.235/2014, conhecidos como o Novo Código Florestal, reviram todos os critérios de 

conservação das chamadas APP31 e das áreas RL32, buscando equalizar esse vasto 

histórico das leis florestais desde 1934, com todas as alterações normativas de 1965, 

1989, 2000, 2001 e 2012. 

 

Assim, de acordo com os últimos dados do Serviço Florestal Brasileiro, com base nas 

informações do Cadastro Ambiental Rural (CAR), atualmente o Brasil possui 

102.024.137 hectares de RL e 18.538.737 hectares de APP, totalizando 

aproximadamente 120 milhões de hectares de matas exclusivamente em 

propriedades privadas33. Para maior clareza da dimensão do número, este supera os 

113 milhões de hectares de todas as Unidades de Conservação (UCs)34 do País, ou 

seja, os produtores rurais detêm mais matas que todas as UCs.  

 
28 Lei Federal n.º 12.651/2012, artigo 4.º: “Área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a 
função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a 
biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das 
populações humanas”. 
29 Lei Federal n.º 12.651/2012, artigo 3.º, III: “área localizada no interior de uma propriedade ou posse 
rural, delimitada nos termos do art. 12 da Lei Federal 12.651/2012, com a função de assegurar o uso 
econômico de modo sustentável dos recursos naturais do imóvel rural, auxiliar a conservação e a 
reabilitação dos processos ecológicos e promover a conservação da biodiversidade, bem como o abrigo 
e a proteção de fauna silvestre e da flora nativa”. 
30 Lei Federal n.º 7.803/1989, artigo 16, e Medida Provisória n.º 2.166/2001, artigo 16. 
31 MILARÉ, Édis. Direito do ambiente: a gestão ambiental em foco cit., 7. ed. 
32 Lei Federal n.º 12.651/2012, artigo 12: “Todo imóvel rural deve manter área com cobertura de 
vegetação nativa, a título de Reserva Legal, sem prejuízo da aplicação das normas sobre as Áreas de 
Preservação Permanente, observados os seguintes percentuais mínimos em relação à área do imóvel, 
excetuados os casos previstos no art. 68 desta Lei:  I – localizado na Amazônia Legal: a) 80% (oitenta 
por cento), no imóvel situado em área de florestas; b) 35% (trinta e cinco por cento), no imóvel situado 
em área de cerrado; c) 20% (vinte por cento), no imóvel situado em área de campos gerais; II – 
localizado nas demais regiões do País: 20% (vinte por cento). [...]”. 
33 Serviço Florestal Brasileiro. Boletim Informativo, Edição especial de 4 anos do CAR, 2018. Disponível 
em: http://www.florestal.gov.br/boletins-do-car/3657-boletim-informativo-edicao-especial-4-anos-
car/file. Acesso em: 15 set. 2020. 
34 Serviço Florestal Brasileiro. Boletim Informativo, Edição de 2 anos do CAR, 2016. Disponível em: 
http://www.florestal.gov.br/boletins-do-car/69-extrato-brasil-edicao-extra-dados-ate-5-de-maio-de-
2016/file. Acesso em: 15 set. 2020. 
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Figura 1: Mapa com áreas de APP e RL   
Fonte: SERVIÇO FLORESTAL BRASILEIRO. Boletim Informativo, Edição especial de 4 anos do CAR, 2018. 
 
Entretanto, com base nas estimativas em escala nacional, o déficit de APP e RL no 

escopo dos parâmetros do novo Código Florestal contabiliza por volta de 22 milhões 

de hectares, os quais deverão ser regularizados35. 

 

É importante ressaltar que esses déficits estão concentrados nos Estados de Mato 

Grosso de São Paulo e da Bahia, representando aproximadamente 46% do total 

nacional36 e, por consequência, com a maior demanda de uso do PRA.  

 

Para este trabalho, o foco está na aplicação do PRA nos contratos agrários para o 

Estado de São Paulo. 

  

 
35 SOARES-FILHO, Britaldo et al. Cracking Brazil’s Forest Code. Science, v. 344, 2014. Disponível em: 
http://lerf.eco.br/img/publicacoes/Soares_Filho_etal_2014_artigo_Science.pdf. Acesso em: 15 set. 
2020. 
36 Idem, ibidem. Material Suplementar. Disponível em: 
https://science.sciencemag.org/content/sci/suppl/2014/04/23/344.6182.363.DC1/1246663_Soares_S
M.pdf. 
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2.1.2 Programa de Regularização Ambiental do Código Florestal 
 

Como mencionado, o novo Código estabeleceu, pela primeira vez, um processo de 

adequação ambiental de passivos de APP e RL, antes não existente nas antigas 

normas florestais, chamado Programa de Regularização Ambiental (PRA)37. 

 

O PRA é baseado em três instrumentos: CAR38, PRADA e Termos de Compromisso, 

que vincularão cada produtor às obrigações de regularização. 

 

Deve-se destacar que o PRA não é somente o conjunto do CAR, PRADA e Termo de 

Compromisso, mas também a sequência de como esses instrumentos serão 

apresentados para análise e posterior aprovação pelo órgão ambiental estadual, com 

monitoramento das atividades de cumprimento da regularização. O Código Florestal 

não deixa expresso, mas, de acordo com a interpretação sistemática da Lei Federal e 

da maioria das legislações estaduais, esse procedimento pode tomar a seguinte 

forma: 

 

 
Figura 2: Linha do tempo de procedimento administrativo de adesão ao PRA 
Fonte: Elaboração própria. 
 

Assim, com a adesão ao PRA e assinatura do Termo de Compromisso, há concessão 

dos benefícios listados a seguir para os produtores rurais, porém tem como objeto 

somente a regularização de áreas de APP e Reserva Legal consolidadas até 

22.07.200839. 

 

 
37 Lei Federal n.º 12.651/2012, artigo 59. 
38 Lei Federal n.º 12.651/2012, artigo 29: “É criado o Cadastro Ambiental Rural – CAR, no âmbito do 
Sistema Nacional de Informação sobre Meio Ambiente – SINIMA, registro público eletrônico de âmbito 
nacional, obrigatório para todos os imóveis rurais, com a finalidade de integrar as informações 
ambientais das propriedades e posses rurais, compondo base de dados para controle, monitoramento, 
planejamento ambiental e econômico e combate ao desmatamento”. 
39 Lei Federal n.º 12.651/2012, artigos 59 e 60. 

Inscrição no CAR Adesão PRA com apresentação
do PRADA

Homologação do PRADA Assinatura do Termo de Compromisso 
com início das atividades de 

regularização
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• Não autuação e suspensão das sanções administrativas decorrentes da 

supressão irregular de vegetação em APP ou RL até 200840. 

• Suspensão da punibilidade dos crimes previstos na Lei Federal n.º 

9.605/1998 associados a estas infrações – artigos 38, 39 e 48 (com 

interrupção da prescrição)41. 

• Continuação de atividades agrossilvipastoris em APP42. 

• Aplicação de metragens mais brandas/diferenciadas em relação à APP43. 

• Recomposição de RL e APP de agricultura familiar com possibilidade de 

plantio intercalado de nativas e exóticas44. 

• Possibilidade de compensação de RL, inclusive em outro Estado45. 

• Recomposição em até 20 anos fracionada (1/10 da área degradada a cada 

dois anos)46. 

• Direito de exploração econômica da RL consolidada restaurada47. 

 

Em contrapartida, esses benefícios não se enquadram em situações de passivos após 

essa data, os quais deverão ser regularizados de forma imediata e sem benefícios. 

Portanto, regimes distintos de regularização: passivos cometidos até 2008 e passivos 

cometidos após 2008. 

 

Somente com o cumprimento total das atividades de regularização presentes no 

Termo de Compromisso, dentro do prazo determinado, o produtor terá convertido seus 

déficits em serviços prestados ao meio ambiente. 

 

Para isso, o andamento das atividades de regularização é informado ao órgão 

ambiental por meio do monitoramento, o qual não se trata expressamente de um 

instrumento do PRA definido na lei, porém definitivamente é essencial e faz parte do 

procedimento administrativo do programa, já que possibilita o feedback que o produtor 

deverá prestar ao órgão ambiental competente das atividades de regularização 

 
40 Idem supra  
41 Lei Federal n.º 12.651/2012, artigos 59 e 60. 
42 Lei Federal n.º 12.651/2012, artigo 61-A, caput. 
43 Lei Federal n.º 12.651/2012, artigo 61-A e parágrafos. 
44 Lei Federal n.º 12.651/2012, artigos 61-A‚ § 13, e 66. 
45 Lei Federal n.º 12.651/2012, artigo 66, §§ 5.º, 6.º e 7.º. 
46 Lei Federal n.º 12.651/2012, artigo 66, § 2.º. 
47 Lei Federal n.º 12.651/2012, artigo 66, § 4.º. 
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firmadas no Termo de Compromisso e atingimento dos indicadores ecológicos a 

serem estabelecidos por cada Estado. 

 

Ademais, somente por meio do monitoramento será possível atestar a conclusão das 

atividades de regularização e cumprimento do Termo de Compromisso, 

transformando o passivo ambiental de APP e RL em áreas recuperadas por serviços 

de preservação ambiental. 

 

Com relação a esse feedback, o Código Florestal não regulamenta como deverá ser 

efetuado e, principalmente, sua periodicidade e indicadores ecológicos a serem 

atingidos. Nesse sentido, cabe aos Estados elaborar seus sistemas de monitoramento 

que melhor se adéquem às suas necessidades (e.g., em São Paulo, esses parâmetros 

estão elencados na Resolução SMA n.º 32/2014. Ver Anexo 1).  

 
Por fim, sem a devida adesão ao programa dentro do prazo legal (i.e., em até dois 

anos contados de 31.12.2020)48, o produtor não poderá regularizar passivos florestais 

com os benefícios do PRA, e sem regularização de APPs e RLs está sujeito a multas49, 

embargos e suspensão de atividade; processo criminal e civil; restrição de mercado 

para vender seus produtos; restrição ao crédito; e participação em programas oficiais 

do governo. 

 

Por conseguinte, é essencial a adesão ao programa. Nesse ponto, de acordo com o 

Serviço Florestal Brasileiro, por meio dos dados já disponíveis no CAR, 57% dos 

produtores que inscreveram seus imóveis no cadastro já têm interesse na adesão ao 

Programa50. Tal número é positivo, uma vez que não só demonstra a preocupação 

com a regularização de passivos, sendo mais da metade dos 5.119.78 imóveis rurais 

no País, mas também a dimensão e a escala que as atividades de regularização 

tomarão.   

 

 
48 Lei Federal n.º 13.887/2019.  
49 Ver Decreto Federal n.º 6.514/1998. Especificamente para passivos de APP e RL, ver artigos 48 a 
60. 
50 Ver Serviço Florestal Brasileiro. Boletim Informativo, Edição especial de 4 anos do CAR cit. 
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Assim, os Estados da federação devem legislar seus respectivos PRAs, uma vez que 

o próprio Código Florestal estabelece isso51. De acordo com a Constituição Federal, 

artigo 24, VI, a competência para legislar em matéria ambiental é concorrente, ou seja, 

a União deve traçar padrões gerais e mínimos de proteção, cabendo aos Estados 

complementar esses padrões de forma mais restritiva ou legislar livremente em caso 

de omissão federal52. Em outras palavras, os Estados, podem e devem criar normas 

de PRAs alinhadas a sua realidade e necessidade. 

 

Dessarte, vários Estados já o fizeram, porém, alguns Estados de extrema importância 

ainda não, como o Rio Grande do Sul e Minas Gerais53. 

 

 
Figura 3: Situação dos Estados no Programa de Regularização Ambiental 
Fonte: Estados do Brasil. IBGE, 2016. PRA. Agroicone, 2018. 
 

É importante enfatizar que as especificidades das legislações estaduais são 

essenciais na tomada de decisão do produtor rural sobre como prosseguir e o método 

escolhido para a regularização ambiental do imóvel (ver Anexo II com lista de 

legislações estaduais)54. 

 
51 Lei Federal n.º 12.651/2012, artigo 59, caput. 
52 Constituição Federal, artigo 24, §§ 1.º, 2.º, 3.º e 4.º. 
53 Legislação em vigor referente até 1.º.07.2020. 
54 Ver também LIMA, Rodrigo; MUNHOZ, Leonardo. Programas de Regularização Ambiental (PRAs): 
um guia para orientar e impulsionar o processo de regulamentação dos PRAs nos estados brasileiros. 
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2.1.3 Constitucionalidade do Código Florestal e do PRA no STF  
 

O novo Código Florestal foi redigido com o intuito principal de equalizar o histórico das 

normas florestais, que sofria de diversos critérios de proteção ao longo das décadas, 

criando, consequentemente, cenários desproporcionais entre os produtores, bem 

como não havia um instrumento eficaz de regularização de passivos como o PRA.  

 

No entanto, desde 2013, o Novo Código Florestal teve a constitucionalidade de vários 

de seus dispositivos questionada no STF, por meio das quatro Ações Diretas de 

Inconstitucionalidade n.º 4.901, n.º 4.902, n.º 4.903, n.º 4.937, ingressadas pelo 

Ministério Público Federal (MPF) e pelo Partido Socialismo e Liberdade (PSOL). 

 

Em especial, foi questionada a parte de Disposições Transitórias do Código (Capítulo 

XIII), uma vez que o MPF argumentou que em tese esses novos parâmetros de 

proteção seriam menos restritivos que os do Código de 1965, o que não seria possível 

de acordo com o princípio da vedação do retrocesso ambiental. 

 

O julgamento do novo Código Florestal foi concluído somente em 2018, tendo a Corte 

julgado que a maioria dos dispositivos questionados pelo MPF é constitucional, não 

alterando, portanto, a lei, principalmente mantendo o artigo 59 e incisos referentes ao 

PRA.  

 

Adicionalmente, o STF teve a oportunidade de balizar a discussão do uso do princípio 

da vedação do retrocesso ambiental, que estava sendo amplamente utilizado pelo 

MPF. O Ministro Gilmar Mendes explicou que este somente ocorre em nível de 

garantia constitucional, e não em parâmetros técnicos e metragens de APP e, 

portanto, evitando a banalização desse princípio que supostamente estava ocorrendo 

e até desafiando e engessando o processo legislativo. 

 

 
São Paulo: Agroicone, 2016. Disponível em: https://www.inputbrasil.org/wp 
content/uploads/2016/07/Guia_PRAs_Agroicone-3.pdf. Acesso em: 15 set. 2020. 
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Contudo, no julgamento, o Ministro Marco Aurélio abriu divergência quanto ao artigo 

48, § 2.º, ao estabelecer a necessidade de interpretação conforme para a 

compensação por meio de Cota de Reserva Ambiental (CRA), especificando que ela 

deve ser feita em áreas de mesma “identidade ecológica”, em vez de mesmo 

“bioma. Tal divergência acabou prevalecendo ao final do julgamento e presente no 

acórdão.  

 

Essa alteração de interpretação do artigo 48, § 2.º, para “identidade ecológica” 

confronta os parâmetros estabelecidos no artigo 66, §§ 5.º e 6.º, mantido como 

constitucional pelo plenário do STF, os quais preveem que todos os métodos de 

compensação para áreas convertidas até 22.07.2008, dentro do escopo do Programa 

de Regularização Ambiental, inclusive a CRA, utilizem o mesmo “bioma” como critério.  

 

O critério “bioma” é uma definição oficial prevista tanto no Direito Ambiental quanto na 

biologia e engenharia florestal etc., ao contrário de “identidade ecológica”, que surgiu 

no próprio julgamento das ações diretas de inconstitucionalidade, elaborada pelo 

Ministério Publico Federal, padecendo até o momento de conceito oficial na Lei e nas 

ciências técnicas.  

 

No entanto, agora resta o STF esclarecer esse ponto em sede de embargos. Essa 

insegurança criada pelo Tribunal será discutida de forma mais aprofundada no 

Capítulo 3, a respeito da compensação e sua relação com Law and Economics. 

 

Em paralelo, como o Estado de São Paulo tem grande parte do déficit nacional, com 

futura demanda de regularização, é interessante destacar que a norma paulista de 

PRA (Lei Estadual n.º 15.684/2015) também teve sua constitucionalidade questionada 

em sede de ação direta de inconstitucionalidade estadual55 proposta pelo Ministério 

Público em 2016. Essa ação nada mais foi que um reflexo das quatro ações diretas 

de inconstitucionalidade federais, ou seja, todos os dispositivos da lei estadual 

referentes aos dispositivos das disposições transitórias da lei federal foram 

questionados.  

 

 
55 ADI n.º 2100850-72.2016.8.26.0000. 
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Entretanto, diferentemente da ação direta de inconstitucionalidade federal em que não 

houve liminar, em São Paulo, o Tribunal de Justiça liminarmente suspendeu a lei 

florestal paulista em sua totalidade em 2016, fazendo com que o produtor do Estado 

enfrentasse grande insegurança jurídica. Essa suspensão foi encerrada somente em 

2019 após o julgamento do novo Código Florestal no STF, fazendo com que o Tribunal 

de Justiça de São Paulo reafirmasse a constitucionalidade já garantida na Corte 

Superior. 

 

É importante assinalar que com a conclusão do julgamento do novo Código Florestal 

no STF, certamente agora há segurança jurídica na aplicação da norma florestal e no 

uso do PRA, tanto em nível federal como estadual, especialmente em São Paulo.  

 

No entanto, infelizmente, com a judicialização do Código Florestal, houve significante 

atraso na implementação do PRA, prejudicando a reparação de milhares de hectares 

de florestas e a possibilidade de utilizar contratos rurais como instrumentos de auxílio 

nessa agenda. Por consequência, até o momento não há vasta jurisprudência nem 

doutrina acerca do tema. 

 
2.2  Tutela ambiental nas normas agrárias e prática contratual 
 

No Direito Agrário, a primeira relação entre meio ambiente e sustentabilidade com o 

desenvolvimento das atividades agrárias teve origem com o Estatuto da Terra (Lei 

Federal n.º 4.504), em 1964, e em 1966, com o seu Decreto n.º 59.566.  

 

No Estatuto da Terra, a menção ao meio ambiente está presente no artigo 2.º:  

 
Art. 2.º É assegurada a todos a oportunidade de acesso à propriedade da 
terra, condicionada pela sua função social, na forma prevista nesta Lei. 
§ 1.º A propriedade da terra desempenha integralmente a sua função social 
quando, simultaneamente: 
a) favorece o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores que nela 
labutam, assim como de suas famílias; 
b) mantém níveis satisfatórios de produtividade; 
c) assegura a conservação dos recursos naturais; 
d) observa as disposições legais que regulam as justas relações de trabalho 
entre os que a possuem e a cultivem. 

 

O Estatuto da Terra vincula a conservação dos recursos naturais com o bem-estar 

dos funcionários e com níveis satisfatórios de produtividade, todos com a finalidade 
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de atingimento da função social da propriedade rural, esta que também tem previsão 

constitucional56. 

 
A presença da função social do imóvel é verificada novamente no artigo 12 da lei: “À 

propriedade privada da terra cabe intrinsecamente uma função social e seu uso é 

condicionado ao bem-estar coletivo previsto na Constituição Federal e caracterizado 

nesta Lei”. 

 

Por seu turno, o Decreto Federal n.º 59.566/1966, no artigo 13, II, vai além e 

estabelece como cláusula obrigatória para os contratos rurais típicos de arrendamento 

e parceria, visando à conservação dos recursos naturais e respeito à função social do 

imóvel, a observância de três itens: (i) prazos mínimos de vigência dos contratos; (ii) 

respeito ao Código Florestal; e (iii) adotar práticas agrícolas admitidas.  

 
Art. 13. Nos contratos agrários, qualquer que seja a sua forma, contarão 
obrigatoriamente, cláusulas que assegurem a conservação dos 
recursos naturais e a proteção social e econômica dos arrendatários e dos 
parceiros-outorgados a saber; [...] 
II – Observância das seguintes normas, visando a conservação dos recursos 
naturais: 
        a) prazos mínimos, na forma da alínea “b”, do inciso XI, do art. 95 e 
da alínea “b”, do inciso V, do art. 96 do Estatuto da Terra: 
        - de 3 (três), anos nos casos de arrendamento em que ocorra atividade 
de exploração de lavoura temporária e ou de pecuária de pequeno e médio 
porte; ou em todos os casos de parceria; 
        - de 5 (cinco), anos nos casos de arrendamento em que ocorra atividade 
de exploração de lavoura permanente e ou de pecuária de grande porte para 
cria, recria, engorda ou extração de matérias primas de origem animal; 
        - de 7 (sete), anos nos casos em que ocorra atividade de exploração 
florestal; 
        b) observância, quando couberem, das normas estabelecidas pela Lei 
número 4.771, de 15 de setembro de 1965, Código Florestal, e de 
seu Regulamento constante do Decreto 58.016 de 18 de março de 1966; 
        c) observância de práticas agrícolas admitidas para os vários tipos 
de exportação intensiva e extensiva para as diversas zonas típicas do país, 
fixados nos Decretos números 55.891, de 31 de março de 1965 e 56.792 de 
26 de agôsto de 1965. 

 

É importante destacar que a Constituição Federal de 1988 também vai ao encontro 

desse raciocínio da função social da propriedade, conforme observado claramente em 

seus artigos 5.º, XXIII, 186 e 170. Nesse sentido, Luciano Godoy esclarece:    
 

A Constituição considera que uma propriedade imobiliária agrária atende ao 
vetor da função social quando cumpre, simultaneamente, os requisitos da 

 
56 Constituição Federal de 1988, artigos 5.º, XXIII, 170, III, 184 caput a artigo 186. 
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produção (uso racional e adequado), da ecologia (preservação e conservação 
dos recursos naturais) e social (respeito aos direitos trabalhistas)57. 

 

Na perspectiva agrária, esses requisitos são importantes, uma vez que o meio 

ambiente também é contemplado como uma forma de manutenção da própria 

atividade agrária. Márcia Santana Soares explica:  

 
[...] o objetivo do legislador, em 1966, era proteger o débil econômico, 
assegurando-lhe um prazo mínimo para permanecer na terra e fazer com que 
ela cumprisse sua função social. Hoje com os sérios problemas ambientais 
existentes, tais prazos asseguram maior conservação dos recursos 
naturais da gleba. Dessa forma, em razão do tempo mínimo assegurado por 
lei, em que o arrendatário ou parceiro-outorgado possam executar a 
atividade agrária estabelecida no contrato, há necessidade que o 
mesmo preserve melhor seu instrumento de trabalho, ou seja, o imóvel 
rural e, consequentemente, os recursos naturais58. 

 
De acordo com Vera Lúcia Franco:  

 
Atividade de conservação dos recursos renováveis que cuida tanto do 
resguardo da matéria-prima quanto da preservação em si mesma de 
bens agrários fundamentais, visando a sua integridade e utilização racional, 
como no caso dos solos, das águas, da fauna silvestre e da flora59. 

 

Diferentemente das normas exclusivamente de foco ambiental, no contexto das 

normas agrárias, a conservação dos recursos naturais não tem somente finalidade de 

proteger um bem difuso e transindividual, mas também que essa conservação dos 

recursos naturais permita a manutenção e continuidade da atividade agrária do 

arrendatário e/ou parceiro-outorgado.  

 

Em outras palavras, esses requisitos obrigatórios, especialmente como os prazos 

mínimos contratuais e práticas agrícolas adequadas, obrigam o arrendatário ou 

parceiro outorgado a permanecer durante um tempo mínimo no imóvel, não o 

explorando de forma inconsequente e que leve à sua exaustão.  

 

 
57 GODOY, Luciano de Souza. Direito agrário constitucional: o regime da propriedade. 2. ed. São Paulo: 
Atlas, 1999. p. 65. 
58 SOARES, Márcia Santana. Análise da cláusula de conservação dos recursos naturais renováveis nos 
contratos agrários nominados. Revista Anhanguera, Goiânia, v. 3, n. 1, p. 11, jan. 2002. 
59 FRANCO, Vera Lúcia Melo. Direito agrário e recursos naturais renováveis. Revista da Faculdade de 
Direito da Universidade Federal de Goiás, Goiânia, v. 19, n. 1, p. 100, 1995. 
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Nessa mesma linha, em 2016, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) publicou em seu 

Informativo de Jurisprudência60 a posição da Terceira Turma sobre o tema, 

endereçando esse vínculo entre as cláusulas obrigatórias do artigo 13 com a 

finalidade cumprimento da função social da propriedade rural e sustentabilidade da 

atividade agrária: 

 
[...]. A CF estabelece que a propriedade atenderá a sua função social (art. 5.º, 
XXIII), revelando-se, pois, como instrumento de promoção da política de 
desenvolvimento urbano e rural (arts. 182 e 186). Para concretizar 
referida função social, deve-se buscar o adequado aproveitamento de seus 
recursos, a preservação do meio ambiente e o bem-estar 
socioeconômico dos agentes produtores que atuam diretamente na 
exploração e uso da terra. Dessa forma, mesmo diante da natureza 
privada do contrato agrário, é patente sua utilização também como 
instrumento de concretização da função social da propriedade rural, 
conforme idealizado pelo Estado, razão pela qual esse negócio jurídico está 
sujeito a inúmeras repercussões do direito público. [...] (REsp 1.336.293/RS, 
Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 24.05.2016, DJe 1.º.06.2016). 

 

De certa forma, isso remete à preocupação da tragédia do bem comum de Hardin e o 

Princípio do Poluidor Pagador, ou seja, se houver essa internalização das 

externalidades negativas da atividade agrária, com o auxílio das cláusulas obrigatórias 

de conservação dos recursos naturais dos imóveis rurais, a agricultura e a proteção 

do meio ambiente ocorrerão de forma conjunta, sustentável61, beneficiando a 

coletividade e as futuras gerações. 

 

A exigência dessas cláusulas também teve como resultado a função socioambiental 

dos contratos agrários. A função social do contrato é um princípio presente no artigo 

42162 do Código Civil, o qual estabelece em linhas gerais que o contrato, além de 

promover satisfação das partes que o celebram, deve atender aos interesses sociais 

e, igualmente, abster de produzir efeitos negativos para terceiros e/ou sociedade.  

 
60 STJ, Informativo n.º 0584, 27 maio a 10 jun. 2016. Disponível em: 
http://www.stj.jus.br/SCON/SearchBRS?b=INFJ&tipo=informativo&livre=@COD=%270584%27. 
Acesso em: 15 set. 2020. 
61 Nesse sentido, também ver MAGNO, Pietro; GIOVE, Giuseppe. Profili del nuovo diritto agrario e 
dell’ambiente. Milano: Giuffrè, 2006. p. 393: “La tutela degli agroecosistemi, tesa ad evitare gli effetti 
collaterali della produzioni e la sostenibilità della loro evoluzione diventano parte integrante dello 
‘sviluppo rurale sostenibile’ che a tal punto costituisce aspetto particolare e fondante della concezione, 
omnicomprensiva, dello sviluppo sostenibile in general. È questa, la consapevolezza dell’importanza 
del ruolo che l’agricoltura ha avuto, sai in positivo che in negativo, sulla trasformazione del paesaggio e 
dell’ambiente, e della necessita di integrare la politica ambientale con quella economico-agricola”. 
62 Lei Federal n.º 10.406/2002, artigo 421: “A liberdade de contratar será exercida em razão e nos 
limites da função social do contrato”. 
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Vale destacar que a função social do contrato tem efeitos tanto entre as partes do 

contrato como em terceiros (i.e., coletividade). Igualmente, a função social do contrato 

tem como efeito a flexibilização do princípio da relatividade, o qual prega que o 

contrato somente produz efeitos entre as suas partes. Em outras palavras, uma 

relação de conteúdo patrimonial entre dois indivíduos, sem ligação com o contexto 

social.  

 

Com isso, a função social do contrato oferece contrapeso ao princípio da relatividade, 

no sentido de que o contrato gera efeitos tanto internos como externos, nesse caso, 

para coletividade, em uma transição do individual para o transindividual.  

 

O STJ, no Recurso Especial n.º 1.295.838, acompanha esse entendimento e afirma 

que a função social do contrato ocorre, uma vez que afeta não somente as partes, 

mas também terceiros fora da relação contratual:  

 
[...] 63. Com efeito, a função social do contrato, nos termos do art. 421 do 
CC/02, implica vedação a que este sirva de meio para a consecução de 
atividades abusivas, que causem dano à parte contrária ou a terceiros. O 
modelo é complementado pelo art. 187 do CC/02, dispondo que “também 
comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede 
manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela 
boa-fé ou pelos bons costumes”.  
64. Em outras palavras, o contrato não fica restrito aos interesses das 
partes que o celebram, porque ele, por sua própria natureza, exerce uma 
função social inerente ao poder negocial. [...]63 

 

Precisamente para os impactos no meio ambiente (i.e., direito difuso), há a função 

socioambiental do contrato, em que se interpretam de forma conjunta os artigos 421 

e 2.035, parágrafo único, do Código Civil, as normas ambientais (i.e., Constituição 

Federal, artigo 225, Código Florestal, PNMA) e o próprio Estatuto da Terra.  

 

Para Karina Alves Teixeira Santos: 
 
Destarte, a cláusula geral da função socioambiental do contrato intui que a 
satisfação dos interesses dos contratantes atue em conformidade com os 
interesses ambientais da coletividade, sendo que “a atividade contratual não 
apenas deve ser ‘não lesiva’, deve ser preventiva e promocional do meio 

 
63 STJ, 3.ª Turma, REsp 1295838/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Rel. p/ Acórdão do Min. Sidnei Benetti, 
j. 26.11.2013, DJe 25.02.2014. 
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ambiente”. Assim, princípios constitucionais e ambientais devem servir 
como base para a composição do instrumento contratual.64 

 

Esse argumento se baseia na ideia de que os contratos, atendendo à função 

socioambiental, além das partes envolvidas nessa relação contratual, a sociedade é 

beneficiada como titular do direito difuso ao meio ambiente equilibrado. Em outras 

palavras, a função socioambiental do contrato agrário é mais um instrumento de 

tutela de preservação ambiental.  

 

Nesse sentido, faz-se necessário assinalar que a preservação ambiental não se trata 

somente de cumprir a obrigação legal imposta, como no caso da APP e RL exigidos 

pelo Código Florestal, mas também poderia exceder essas obrigações legais, 

havendo um elemento de adicionalidade (i.e., extra) aos serviços ecossistêmicos, 

como a preservação de áreas adicionais a APP e RL, ou até boas práticas agrícolas, 

que incentivem a preservação da biodiversidade.  

 

No tocante a esse aspecto, é possível que os contratos agrícolas também sejam 

instrumentos que permitam esta proatividade de preservação do meio ambiente, o 

que, por consequência, pode ampliar o entendimento atual da função socioambiental 

dos contratos, de que somente é necessário respeitar as normas ambientais. 

 
A despeito da hipótese levantada supra, tendo em vista a função socioambiental dos 

contratos agrários e a necessidade de respeito às normas ambientais, em especial ao 

Código Florestal, cabe agora verificar qual a prática contratual usada atualmente e se 

ela está de acordo com a nova obrigação de regularização de APP e RL exigida por 

meio do PRA.  

 

De forma breve, os contratos agrários típicos e mais utilizados estão descritos no 

Estatuto da Terra, artigos 92 a 96, e no Decreto Federal n.º 59.566/1966, artigos 3 e 

4. 

 

Inicialmente, o arrendamento rural  
[...] é o contrato agrário pelo qual uma pessoa se obriga a ceder à outra, por 
tempo determinado ou não, o uso e gozo de imóvel rural, parte ou partes do 

 
64 SANTOS, Karina Alves Teixeira. Função social dos contratos & direito ambiental: aspectos 
contratuais civis, ambientais e hermenêuticos. Curitiba: Juruá, 2013. p. 128.  
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mesmo, incluindo, ou não, outros bens, benfeitorias e ou facilidades, com o 
objetivo de nele ser exercida atividade de exploração agrícola, pecuária, 
agroindustrial, extrativa ou mista, mediante, certa retribuição ou aluguel, 
observados os limites percentuais da lei65. 

 

Por sua vez, a parceria rural  
[...] é o contrato agrário pelo qual uma pessoa se obriga a ceder à outra, por 
tempo determinado ou não, o uso específico de imóvel rural, de parte ou 
partes do mesmo, incluindo, ou não, benfeitorias, outros bens e ou 
facilidades, com o objetivo de nele ser exercida atividade de exploração 
agrícola, pecuária, agroindustrial, extrativa vegetal ou mista; e ou lhe 
entrega animais para cria, recria, invernagem, engorda ou extração de 
matérias-primas de origem animal, mediante partilha de riscos do caso 
fortuito e da força maior do empreendimento rural, e dos frutos, produtos ou 
lucros havidos nas proporções que estipularem, observados os limites 
percentuais da lei66. 

 

A despeito do tipo contratual, em ambos os casos, conforme mencionado 

anteriormente, por força do Estatuto da Terra e do Decreto Federal n.º 59.566/1966, 

há obrigação de dispor de cláusula que assegure a conservação dos recursos 

naturais, em especial ao cumprimento do Código Florestal. 

 

Sobre o uso dessa cláusula na prática contratual, observemos a seguir três exemplos 

reais e anônimos: 
 

a) Exemplo: Contrato Parceria 1 
 
[...] Cláusula sobre Conservação   
Os PARCEIROS OUTORGANTES declaram que a área acordada para plantio, objeto 
do presente contrato, não contém qualquer área que, por força de lei, esteja 
proibido o cultivo da cana-de-açúcar e/ou de culturas de rotação, como, por 
exemplo, mas sem se limitar, as Áreas de Preservação Permanente (APPs), 
Reserva Legal, áreas protegidas pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional (IPHAN), dentre outras insuscetíveis de exploração agrária, na forma da 
legislação em vigor, e se comprometem a não utilizar e a não intervir em tais 
áreas, providas ou não de qualquer espécie de vegetação, para o plantio de cana-de-
açúcar ou qualquer outra cultura ou exploração econômica, salvo se o cultivo for de 
manejo ambiental sustentável.  
 
Parágrafo XXX. As Partes, neste ato, se comprometem a respeitar e a fazer 
respeitar a legislação ambiental em vigor pertinente às Áreas de Preservação 
Permanente (APPs) e/ou de Reserva Legal, tanto naquelas situadas em imóveis 
rurais de sua posse/propriedade quanto naquelas da titularidade de terceiros, com os 
quais mantenham relação jurídica em razão da presente parceria, reconhecendo-as 

 
65 Decreto Federal n.º 59.566/1966, artigo 3.º. 
66 Decreto Federal n.º 59.566/1966, artigo 4.º. 



 
 

 

39 

como áreas não passíveis de exploração, salvo se com culturas de manejo ambiental 
sustentável [...] 
   

b) Exemplo: Contrato Parceria 2 
[...] Cláusula XXX. Fica assegurado à PARCEIRA-OUTORGADA: a) o direito de dirigir 
com absoluta independência os trabalhos e serviços inerentes ou decorrentes da 
cana-de-açúcar, na área que lhe é cedida em parceria, sujeitando-se, todavia, às 
eventuais determinações legais de aspecto técnico quanto à produtividade e 
produção, bem como aquelas inerentes à proteção do solo e dos recursos 
naturais [...]     
 

c) Exemplo: Contrato Arrendamento 
[...] Parágrafo XXX. Obriga-se o ARRENDATÁRIO a observar as normas ambientais, 
preservando os recursos naturais da propriedade arrendada, as áreas de 
Preservação Permanente e de Reserva Legal, vedada a utilização destas últimas, 
mesmo mediante manejo sustentado [...] 
 
Observa-se que para os contratos rurais de Arrendamento e Parceria a cláusula 

obrigatória de conservação dos recursos naturais está presente. No entanto, é 

importante realçar alguns pontos: 

 

• Os textos são simples, visando apenas, de forma discreta, à conservação das 

áreas protegidas, como APP e RL; 

• Em nenhum momento fica expressamente contemplada a necessidade de 

regularização/reparação dos passivos florestais já existentes, somente a 

“conservação”, e não desmate;  

• No caso do arrendamento, até se excluem a APP e RL não só das áreas de 

atividade agrária, como também de qualquer forma de aproveitamento 

econômico. 

 

Essa redação e as obrigações contratuais desenhadas, a princípio, são suficientes 

para cumprir a função socioambiental do contrato agrário, como atualmente exige o 

Estatuto da Terra. 

 

Entretanto, ao redirecionar essa prática para um cenário em que o PRA estará 

operacional e que a regularização de passivos ambientais será necessária (i.e., a 

partir de 2022), tanto o cumprimento da cláusula obrigatória de preservação dos 
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recursos naturais como a interpretação de função socioambiental do contrato ficam 

insuficientes em relação à demanda legal de hoje.  

 

Ao estabelecer pela primeira vez um processo de regularização ambiental por meio 

do PRA e de necessidade de reparação dos passivos florestais, o novo Código 

Florestal de certa forma altera o entendimento atual de função socioambiental do 

contrato, não mais só demandando a conservação, mas também a regularização.  

 

Logo, ao modificar o parâmetro de exigência ambiental com a regularização, manter 

a atual interpretação das cláusulas obrigatórias do artigo 13, II, do Decreto n.º 

59.566/1966 confrontará o propósito da nova compreensão de função social da 

propriedade rural. Eventualmente, também vai enfrentar a própria compreensão de 

função socioambiental do contrato, uma vez que a conservação por si só será uma 

tutela incompleta e insuficiente de acordo com a Lei. 

 

Nesse sentido, há iniciativas voluntárias do setor produtivo, por exemplo, o Protocolo 

Agroambiental “Etanol Mais Verde”67, no Estado de São Paulo, em parceria com as 

SMA e SAA, a fim de impulsionar a regularização dos passivos de vegetação. Em 

suas diretivas, exige que os contratos agrários de arrendamento, parceria e compra e 

venda entre fornecedores e usinas prevejam a regularização/reparação dos passivos 

de vegetação no escopo do novo Código Florestal: 

 
[...] para fornecedores e unidades de processamento de cana-de-açúcar, 
incluir, quando da celebração e/ou renovação contratual, cláusula nos 
contratos de fornecimento, arrendamento e parceria, prevendo a 
necessidade de regularidade ambiental da propriedade nos termos da 
Lei Federal n.º 12.651, de 25.05.2012.68  

 

 
67 Iniciativa voluntária entre setor privado (134 usinas) com Governo do Estado de São Paulo, possuindo 
dez Diretivas Técnicas que serão desenvolvidas pelas usinas e fornecedores de cana-de-açúcar 
signatários do Protocolo: Eliminação da Queima; Adequação à Lei Federal n.º 12.651/2012; Proteção 
e Restauração das Áreas Ciliares; Conservação do Solo; Conservação e Reuso da Água; 
Aproveitamento dos Subprodutos da Cana-de-Açúcar; Responsabilidade Socioambiental e 
Certificações; Boas Práticas no Uso de Agrotóxicos; Medidas de Proteção à Fauna; Prevenção e 
Combate aos Incêndios Florestais. Disponível em: 
https://smastr16.blob.core.windows.net/etanolverde/2011/10/protocolo-etanol-mais-verde-2017-
assinado.pdf. Acesso em: 15 set. 2020. 
68 Resolução Conjunta SMA/SAA n.º 3, de 6 de março de 2018, artigo 10, Diretiva II. 
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Portanto, o setor sucroalcooleiro em São Paulo já está exposto a essa questão, 

inclusive com prazo em curso, pois a Resolução Conjunta SMA/SAA n.º 3, de 6 de 

março de 2018, requer que essas cláusulas de regularização estejam presentes nos 

contratos em até seis anos69. 

 

Adicionalmente, a exclusão de RL e APP, de qualquer forma, de aproveitamento 

econômico também não será mais adequada à realidade. Com a total implementação 

do novo Código Florestal, porquanto há a possibilidade de regularização tanto de RL 

como de APP (i.e., até quatro módulos fiscais), inclusive por meio do plantio 

intercalado de espécies nativas com espécies exóticas (em até 50% da área), passível 

de aproveitamento econômico com o devido Plano de Manejo Florestal Sustentável. 

  

Por fim, dada a responsabilidade ambiental tríplice, caso os passivos existentes não 

sejam regularizados, de acordo com os parâmetros do novo Código Florestal, as 

partes poderão ser expostas à responsabilização civil solidária dos danos florestais, 

especialmente em sede de ação civil pública, fato que causa insegurança jurídica nas 

futuras relações contratuais.  

 

Dessarte, é apropriado que a interpretação do artigo 13, II, do Decreto n.º 59.566/1966 

e das normas agrárias evolua para uma compreensão mais sistemática e alargada 

com o restante do ordenamento, neste caso, o novo Código Florestal, e se adapte, 

incorporando a exigência de seus novos parâmetros de proteção de APP e RL e de 

seus instrumentos como o PRA.  

 

2.4 Responsabilidade ambiental na jurisprudência e nos contratos agrários  
 
Sobre a responsabilidade ambiental, assim dispõe o § 3.º do artigo 225 da 

Constituição Federal de 1988: 
 

§ 3.º 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. 

 

 
69 Resolução Conjunta SMA/SAA n.º 3, de 6 de março de 2018, artigo 10, Diretiva II, B. II. 
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Também está prevista na Política Nacional do Meio Ambiente (Lei Federal n.º 

6.938/1981), ocorrendo de forma independente nas esferas criminal, administrativa e 

civil. 

 

A esfera criminal engloba os crimes ambientais elencados em grande parte na Lei 

Federal n.º 9.605/1998, seguindo as regras do processo criminal. 

 

Por seu turno, a esfera administrativa se refere às autuações70 (i.e., multas, embargos 

e suspensão de atividades) de órgãos do Poder Executivo Federal (i.e., IBAMA), 

estadual e municipal na fiscalização da preservação e também do licenciamento 

ambiental. De acordo com a Constituição Federal, em seu artigo 23, VI, esse poder 

de polícia é uma competência comum entre os níveis de governo.  

 

Entretanto, a sanção administrativa não pode ocorrer repetidamente pelo mesmo dano 

(non bis in idem), o que é vedado pela legislação71, e, para melhor organizar essa 

competência comum ambiental, há a Lei Complementar n.º 140/2011, com as ações 

de cooperação entre a União, governos estaduais e municipais. 

 

Outra característica importante na responsabilidade administrativa ambiental foi sua 

transição de objetiva para subjetiva. Só recentemente, com os julgados a seguir, a 

responsabilização administrativa ambiental passou a ser subjetiva na jurisprudência, 

ou seja, é responsabilizado somente o poluidor direto, com presença de elemento de 

dolo ou culpa. Esse novo entendimento do STJ alterou todo o histórico de precedentes 

da teoria objetiva: 

 
Processual e ambiental.  Exploração econômica de área de proteção 
permanente – APP. Multa afastada. Ausência de dolo ou culpa do agente. 
Revisão de fatos e provas. Súmula 7/STJ. Incidência. 1. Segundo 
consolidada jurisprudência desta Corte, “a responsabilidade 
administrativa ambiental tem caráter subjetivo, exigindo-se a 
demonstração de dolo ou culpa e do nexo causal entre conduta e dano” 
(AgInt no AREsp 826.046/SC, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, 
julgado em 27.02.2018, DJe 05.04.2018). 2. As instâncias ordinárias, ao 

 
70 Em São Paulo, as infrações administrativas por passivos florestais de APP e RL estão descritas na 
Resolução SMA n.º 48/2014, artigos 49 e 50, com multas de R$5.000,00 a R$7.000,00 por hectare de 
infração. 
71 Lei Federal n.º 9.605/1998, artigo 76: “O pagamento de multa imposta pelos Estados, Municípios, 
Distrito Federal ou Territórios substitui a multa federal na mesma hipótese de incidência”. 
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examinar as peculiaridades do caso concreto, afastou a multa ambiental 
aplicada, por não vislumbrar na conduta praticada a presença de dolo ou 
culpa. Assim, a alteração do acórdão recorrido demandaria, 
necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos 
autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na 
Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento (STJ, 1.ª Turma, 
REsp 126357/PR, Rel. Sérgio Kukina, j. 28.08.2018). 
 

 
Outro exemplo:  
 

Processual civil. Embargos de divergência submetidos ao Enunciado 
Administrativo 2/STJ. Embargos à execução. Auto de infração lavrado em 
razão de dano ambiental. Necessidade de demonstração da 
responsabilidade subjetiva. 1. Na origem, foram opostos embargos à 
execução objetivando a anulação de auto de infração lavrado pelo Município 
de Guapimirim – ora embargado –, por danos ambientais decorrentes do 
derramamento de óleo diesel pertencente à ora embargante, após 
descarrilamento de composição férrea da Ferrovia Centro Atlântica (FCA). 2. 
A sentença de procedência dos embargos à execução foi reformada pelo 
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro pelo fundamento de que “o 
risco da atividade desempenhada pela apelada ao causar danos ao meio 
ambiente consubstancia o nexo causal de sua responsabilidade, não 
havendo, por conseguinte, que se falar em ilegitimidade da embargante para 
figurar no polo passivo do auto de infração que lhe fora imposto”, 
entendimento esse mantido no acórdão ora embargado sob o 
fundamento de que “[a] responsabilidade administrativa ambiental é 
objetiva”. 3. Ocorre que, conforme assentado pela Segunda Turma no 
julgamento do REsp 1.251.697/PR, de minha relatoria, DJe de 
17.04.2012), “a aplicação de penalidades administrativas não obedece à 
lógica da responsabilidade objetiva da esfera cível (para reparação dos 
danos causados), mas deve obedecer à sistemática da teoria da 
culpabilidade, ou seja, a conduta deve ser cometida pelo alegado 
transgressor, com demonstração de seu  elemento subjetivo, e com 
demonstração do nexo causal entre a conduta e o dano”. 4. No mesmo 
sentido decidiu a Primeira Turma em caso análogo envolvendo as mesmas 
partes: “A responsabilidade civil ambiental é objetiva; porém, tratando-se de 
responsabilidade administrativa ambiental, o terceiro, proprietário da carga, 
por não ser o efetivo causador do dano ambiental, responde subjetivamente 
pela degradação ambiental causada pelo transportador” (AgRg no AREsp 
62.584/RJ, Rel. p/ Acórdão Ministra Regina Helena Costa, DJe de 
07.10.2015). 5. Embargos de divergência providos (STJ, 1.ª Turma, REsp 
1.318051/RJ, Rel. Mauro Campbell Marques, j. 08.05.2019).  
 

 
Portanto, somente é autuado pelo órgão ambiental o poluidor direto (i.e., o agente 

causador do dano). 

 

Diferentemente, no âmbito civil, a responsabilização por danos ambientais sempre se 

dá de forma objetiva, ou seja, independe do elemento de culpa, e solidária como 
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também expressamente descrito no artigo 14 da PNMA (Lei Federal n.º 6.938/198172), 

interpretado de forma conjunta com o artigo 942 do Código Civil brasileiro73.  

 

A doutrina de Direito Ambiental brasileiro aceita amplamente o caráter objetivo e 

solidário da responsabilidade ambiental na esfera civil dado pela PNMA. Nas palavras 

de Toshio Mukai: “[...] a Lei n.º 6.938/81, que dispõe sobre a política Nacional do Meio 

Ambiente, consagrou, em termos gerais, a responsabilidade civil objetiva, 

relativamente a todo e qualquer dano ao meio ambiente”74. 

 

Com relação aos tribunais e à jurisprudência, o STJ na mesma lógica também tem 

entendimento pacificado da aplicação do caráter objetivo e solidário para a 

indenização de danos ambientais, fazendo com que todos os agentes respondam de 

forma direta ou indireta. Entre vários exemplos de julgados, in verbis este caso 

emblemático: 

 
Ação civil pública. Agravo retido improvido. Prova pericial análise de acordo 
com o princípio do livre convencimento do juiz. Área de manguezais. Área de 
preservação permanente. Aterramento. Responsabilidade objetiva em 
dano ambiental. Saneamento de lixo existente na área. Inviabilidade de 
recuperação da área degradada e inexequibilidade técnica da retirada do 
aterro. Não comprovação. Alegação de título dominial sobre a área (STJ, 2.ª 
Turma, REsp 650728/SC, Rel. Herman Benjamin, j. 23.10.2007, DJe 
02.12.2009).  

 
[...] Para o fim de apuração do nexo de causalidade no dano ambiental, 
equiparam-se: quem faz, quem não faz quando deveria fazer, quem 
deixa fazer, quem não se importa que façam, quem financia para que 
façam, e quem se beneficia quando outros fazem. [...] Constatado o nexo 
causal entre a ação e a omissão das recorrentes com o dano ambiental em 
questão, surge, objetivamente, o dever de promover a recuperação da 
área afetada e indenizar eventuais danos remanescentes. 

 

 
72 “Art. 14. Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não 
cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos 
causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores: 
§ 1.º Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, 
independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio 
ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá 
legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio 
ambiente.” 
73 “Art. 942. Os bens do responsável pela ofensa ou violação do direito de outrem ficam sujeitos à 
reparação do dano causado; e, se a ofensa tiver mais de um autor, todos responderão solidariamente 
pela reparação.” 
74 MUKAI, Toshio. Direito ambiental sistematizado. 8. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2012. p. 82. 



 
 

 

45 

A responsabilidade ambiental civil objetiva solidária justifica-se pela Teoria do Risco 

Integral.75 Nessa teoria, não há sequer excludentes de responsabilidade como caso 

fortuito e força maior, por esse motivo fica mais fácil estabelecer o nexo causal, dado 

que o dano ambiental pode ter poluidores diretos e indiretos, auxiliando, assim, na 

efetiva reparação do dano.  

 

A Teoria do Risco Integral é majoritária no STJ em caso de danos ambientais. Para o 

Ministro Herman Benjamin: 

 
O Direito Ambiental brasileiro abriga a responsabilidade civil do degradador 
na sua forma objetiva, baseada na teoria do risco integral, doutrina essa 
que encontra seu fundamento “na ideia de que a pessoa que cria o risco 
deve reparar os danos advindos de seu empreendimento. Basta, 
portanto, a prova da ação ou omissão do réu, do dano e da relação de 
causalidade”.76 

 

Também Édis Milaré explica que: 
 
[...] pela teoria do risco integral, o dever de reparar independe da análise da 
subjetividade do agente e, sobretudo, é fundamentado pelo só fato de 
existir a atividade da qual adveio o prejuízo. [...] E essa a interpretação 
que deve ser dada à Lei 6.938/81, que delimita a Política Nacional do Meio 
Ambiente, onde o legislador disse claramente menos do que queria dizer, ao 
estabelecer a responsabilidade objetiva. Segue-se daí que o poluidor deve 
assumir integralmente todos os riscos que advêm de sua atividade. O 
interesse público, que é a base do Direito Ambiental, encontra na 
responsabilidade civil objetiva uma forma de convivência com a atividade 
particular, em geral voltada para o lucro. [...] Em outras palavras, com a teoria 
do risco integral, o poluidor, na perspectiva de uma sociedade solidarista, 
contribui – nem sempre de maneira voluntária – para com a reparação do 
dano ambiental, ainda que presentes quaisquer das clássicas excludentes da 
responsabilidade ou cláusula de não indenizar. É o poluidor assumindo 
todo o risco que sua atividade acarreta: o simples fato de existir a 
atividade produz o dever de reparar, uma vez provada a conexão causal 
entre dita atividade e o dano dela advindo [...]77 

 
75 Como mais exemplos sobre a responsabilidade civil objetiva e solidária com o uso da Teoria do Risco 
Integral ver julgados: REsp 1374284/MG, 2.ª Seção, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 27.08.2014, DJe 
05.09.2014, (julgado sob o rito do art. 543-C); AgRg no AgRg no AREsp 153797/SP, 4.ª Turma, Rel. 
Min. Marco Buzzi, j. 05.06.2014, DJe 16.06.2014; REsp 1373788/SP, 3.ª Turma, Rel. Min. Paulo de 
Tarso Sanseverino, j. 06.05.2014, DJe 20.05.2014; AgRg no REsp 1412664/SP, 4.ª Turma, Rel. Min. 
Raul Araújo, j. 11.02.2014, DJe 11.03.2014; AgRg no AREsp 273058/PR, 4.ª Turma, Rel. Min. Antonio 
Carlos Ferreira, j. 09.04.2013, DJe 17.04.2013; AgRg no AREsp 119624/PR, 3.ª Turma, Rel. Min. 
Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 06.12.2012, DJe 13.12.2012; REsp 1114398/PR, 2.ª Seção, Rel. Min. 
Sidnei Beneti, j. 08.02.2012, DJe 16.02.2012 (julgado sob o rito do art. 543-C); REsp 442586/SP, 1.ª 
Turma, Rel. Min. Luiz Fux, j. 26.11.2002, DJe 24.02.2003; AREsp 642570/PR (decisão monocrática), 
Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 02.02.2015, DJe 18.02.2015. 
76 BENJAMIN, Antonio Herman de Vasconcellos. Responsabilidade civil pelo dano ambiental. Revista 
de Direito Ambiental, São Paulo, n. 9, p. 41, 1998. 
77 MILARÉ, Édis. Direito do ambiente: a gestão ambiental em foco. 5. ed. São Paulo: RT, 2007. p. 896-
898, 904 e 906-907.  
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No tocante à responsabilidade civil objetiva solidária nas relações contratuais 

ocasionada por danos ambientais de passivos florestais de APP e RL não 

regularizadas perante o Código Florestal, ainda não existem precedentes específicos 

em virtude de atraso na agenda florestal e de PRA, pelos fatores previamente 

expostos. 

 

No entanto, o Tribunal de Justiça de São Paulo tem precedentes relevantes sobre 

responsabilização ambiental civil em contratos agrários no caso de queimadas em 

canaviais, danificando APPs e RLs, que poderiam ser utilizados por analogia nesse 

caso. 

 
Os dois julgados explorados a seguir têm como objeto a aplicação ou não de 

responsabilidade objetiva solidária em relações contratuais decorrentes de queimadas 

ilegais.  

 

Como linha de defesa, nos dois casos os réus alegaram ilegitimidade de parte passiva 

por não serem proprietários dos imóveis rurais onde a queimada ocorreu e havendo, 

portanto, inexistência de culpa e de nexo causal com o dano. A defesa argumenta que 

somente comprava cana–de-açúcar desses imóveis, sendo meramente vinculados 

por contrato de fornecimento. 

 

Em ambas as situações, o Tribunal de Justiça de São Paulo rejeitou os argumentos 

de defesa e confirmou o uso da responsabilidade civil objetiva e solidária em matéria 

ambiental em contratos, com base no artigo 225 da Constituição Federal, no artigo 14, 

§ 1.º, da Lei Federal n.º 6.938/1981 e na teoria do risco integral, não importando que 

uma parte contratual seja ou não proprietária do imóvel e tenha ou não havido o 

elemento de culpa, bastando o dano ambiental causado de forma direta ou indireta: 
 

Embargos à execução fiscal por multa ambiental. Queima de palha de cana-
de-açúcar. Infringência do art. 26 do regulamento da Lei n.º 997/76, aprovado 
pelo Decreto n.º 8.468/76. Alegada a inexistência de nexo de causalidade. 
Descabimento. Responsabilidade objetiva fundada na teoria do risco 
integral. Interpretação do art. 14, § 1.º, da Lei 6.938/81 e do art. 225, § 2.º, 
da CF, o qual impôs ao poder público e à coletividade o dever de defender e 
preservar o meio ambiente para as presentes e futuras gerações. Presunção 

 
 



 
 

 

47 

de legitimidade e veracidade da autuação. Proporcionalidade da multa 
aplicada, diante da manifesta nocividade para o ambiente, a saúde pública e 
agricultura. Mantida a sentença que julgou improcedentes os embargos. 
Apelo da infratora desprovido (TJSP, Foro de Ourinhos – Serv Anexo 
Fazendas, Apelação Cível 9063539-69.2009.8.26.0000, Rel. José Renato 
Nalini, j. 31.03.2011, data de registro: 15.04.2011). 

 
Especificamente no seguinte trecho: 
 

 Todo agente causador de dano ecológico é responsável por suas 
consequências. Está totalmente superada a questão procedimental estéril 
de se eximir alguém da responsabilidade, sob argumento de que não foi o 
causador da queimada. A jurisprudência segue o caminho mais sensato: todo 
aquele que tirar proveito da conduta lesiva, poderá ser chamado a responder 
por ela. Parceiro, arrendatário, titular, promitente comprador, meeiro, 
seja qual for a natureza jurídica da avença ou a situação que se pretenda 
fazer configurar, a resposta do Estado-juiz deverá ser a mesma.  
A responsabilidade é solidária e objetiva. Incide na espécie o velhíssimo 
brocardo romano de que o ônus deve ser suportado por quem se beneficia 
da prática. Todos os réus devem responder pela nociva atuação em 
relação à natureza.  

 
 
Esse raciocínio também se evidencia neste outro caso: 

 
Embargos à execução. Não configurado o cerceamento de defesa ou 
ilegitimidade passiva. Responsabilidade objetiva. Aplicabilidade da teoria 
do risco e da responsabilidade solidária. Lei Estadual que permite a 
penalização de quem se beneficiou com o procedimento não autorizado. 
Inaplicável legislação que não existia no momento do ato infracional. 
Rejeitadas as preliminares, nega-se provimento ao apelo (TJSP, 1.ª Câmara 
Reservada ao Meio Ambiente, Foro de José Bonifácio – SEF – Setor de 
Execuções Fiscais, Apelação Cível 0003747-59.2013.8.26.0306, Rel. Ruy 
Alberto Leme Cavalheiro, j. 04.02.2016, data de registro: 11.02.2016). 
 
Tampouco se configurou a alegada ilegitimidade passiva. Isso porque a 
responsabilidade pelo ato, em questões ambientais, é objetiva, conforme o 
previsto no artigo 14, § 1.º, da Lei 6.938/81, recepcionado pelo artigo 225 da 
Constituição Federal. Tal responsabilidade baseia-se em elementos 
concretos, presentes no caso em tela, quais sejam a ocorrência do dano e a 
atividade de risco desenvolvida pela apelante. Consoante a teoria do risco 
integral adotada, o dano deve ser evitado por aquele que pratica a atividade, 
sob pena de responsabilização, pouco importando que não seja a 
proprietária da área atingida pelo fogo ou que não tenha, por si, 
incendiado o local. 

 
Assim, esses julgados são exemplos indicando que na jurisprudência há uma 

tendência para que a responsabilidade civil objetiva e solidária78 ambiental também 

 
78 Ver também os seguintes julgados que reafirmam o caráter solidário da responsabilização ambiental 
na esfera cível: AgRg no AREsp 432409/RJ, 2.ª Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 25.02.2014, DJe 
19.03.2014; REsp 1383707/SC, 1.ª Turma,  Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 08.04.2014, DJe 05.06.2014; 
AgRg no AREsp 224572/MS, 2.ª Turma, Rel. Min. Humberto Martins, j. 18.06.2013, DJe 11.10.2013; 
REsp 771619/RR, 1.ª Seção, Rel. Min. Denise Arruda, j. 16.12.2008, DJe 11.02.2009; REsp 
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se estenda para as partes de uma relação contratual, no caso de danos ambientais 

gerados pela atividade agropecuária.  

 

Deve-se atentar que surge novamente esse raciocínio em virtude da aplicação da 

Teoria do Risco Integral. No caso de danos em APP e RL ocasionados por queimadas, 

mesmo não proprietária do imóvel, a parte arrendatária, parceira outorgada ou mero 

comprador (i.e., relação de fornecimento), por tirar proveito dos bens agrícolas 

produzidos no imóvel rural, também é responsabilizado de forma solidária pelos danos 

ambientais decorrentes da atividade, cabendo posteriormente direito de regresso 

contra o agente poluidor. 

 

Neste ponto, também deve-se atentar que a RL é uma obrigação propter rem. Ou seja, 

a obrigação de manutenção e preservação da RL se transfere para futuros 

proprietários, independente de terem causado a degradação ou não. Fato este que 

deixa ainda mais evidente a abrangência da responsabilização civil por danos 

ambientais no escopo do Código Florestal.79 

 

Dessa forma, com a exigência do PRA, isso é importante para as futuras situações 

em que haja a falta da regularização de passivos de APP e RL, as quais têm a 

capacidade de expor ambas as partes dos contratos rurais em polo passivo em sede 

de ação civil pública. 

 

Por consequência, a incorporação da regularização ambiental do PRA à prática 

contratual, com seus custos, é essencial, a qual deve ser feita oferecendo segurança 

jurídica a ambas as partes dos contratos agrários.  
  

 
1060653/SP, 1.ª Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 07.10.2008, DJe 20.10.2008; REsp 884150/MT, 
1.ª Turma, Rel. Min. Luiz Fux, j. 19.06.2008, DJe 07.08.2008; REsp 604725/PR, 2.ª Turma, Rel. Min. 
Castro Meira, j. 21.06.2005, DJe 22.08.2005; REsp 1377700/PR (decisão monocrática), Rel. Min. Paulo 
de Tarso Sanseverino, j. 08.09.2014, DJe 12.09.2014; Ag 1280216/RS (decisão monocrática), Rel. Min. 
Arnaldo Esteves Lima, j. 28.03.2014, DJe 03.04.2014. 
79 Ver STJ. REsp n.º 343.741/PR. Rel. Min. Franciulli Netto. Segunda Turma, julgado em 04.06.2002, 
publicado em 07.10.2002. 
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3.  OBSTÁCULOS, DESAFIOS E OPORTUNIDADES DA REGULARIZAÇÃO FLORESTAL 

NO ESCOPO DOS CONTRATOS AGRÁRIOS 

 
Como proposto, há necessidade de adaptação da interpretação das cláusulas 

obrigatórias de proteção dos recursos naturais dos contratos agrários em razão das 

modificações causadas pelos novos parâmetros do novo Código Florestal, ao também 

demandar não só a manutenção de florestas, como também a devida regularização 

de passivos. 

 

Entretanto, a incorporação do PRA devidamente firmado no caso de passivos 

florestais causa efeitos diretos na prática contratual, gerando dúvidas, possíveis 

incompatibilidades pontuais e novas oportunidades. Logo, devem-se identificar e 

explorar esses principais obstáculos e possíveis oportunidades. 

 
3.1 Descumprimento de indicadores de monitoramento e rescisão antecipada 
dos prazos mínimos contratuais de arrendamento e parceria rural 
 
Ao assinar o Termo de Compromisso, o produtor com passivos vai se comprometer 

em regularizá-los de acordo com o projeto apresentado. Ao cumprir o monitoramento 

dessas atividades, conforme a periodicidade e os indicadores ecológicos traçados em 

legislação estadual (i.e., competência concorrente), esses dados deverão ser 

repassados ao órgão ambiental competente. 

 

Até o momento, somente o Estado de São Paulo expressamente regulamentou o 

monitoramento. Para o Estado há a necessidade de apresentar o primeiro relatório de 

monitoramento no 3.º ano contado da assinatura do termo e, posteriormente, em 5, 

10, 15 e 20 anos, como prazo final de conclusão do restauro. Para cada 

monitoramento há um indicador florestal correspondente para atestar a eficiência e a 

produtividade da atividade de regularização proposta (e.g., São Paulo estabeleceu 

que a forma de monitoramento será realizada pelo produtor, por meio do Sistema 

Informatizado de Apoio à Restauração Ecológica – SARE, com a periodicidade, 
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parâmetros e indicadores estabelecidos na Resolução SMA n.º 32/2014. Ver Anexo 

I).  

 

Com relação aos outros Estados, como o novo Código Florestal estabelece que o 

prazo de recomposição de RL deve se dar em até 20 anos, com a regularização 

ocorrendo em um décimo da área degradada a cada dois anos80, é provável que mais 

normas estaduais exijam o primeiro monitoramento ao redor do 2.º, 3.º ou 4.º ano81.  

 

Por sua vez, para a APP, como há omissão de prazo federal, o monitoramento será 

diretamente influenciado pelos prazos de recomposição a serem tratados pelos 

Estados (e.g., Pará em nove anos com início imediato82), sendo ainda mais aleatório. 

 

Deve-se lembrar que, caso o monitoramento não seja efetuado ou não atinja os 

indicadores traçados pelo órgão ambiental estadual, o produtor estará pendente das 

obrigações acordadas no Termo de Compromisso, o que ocasionará notificação pelo 

órgão para retificação e possível multa.  

 

De forma mais extrema, ao detectar problemas no monitoramento sem resposta e 

adequação por parte do produtor, haverá descumprimento do Termo de 

Compromisso, acarretando execução do título, perda dos benefícios do PRA e 

responsabilização ambiental em razão de RL e/ou APP degradados, inclusive com a 

responsabilidade civil objetiva solidária expondo ambas as partes do contrato. 

 

Esse cenário deve ser provável, visto que, de acordo com o Serviço Florestal 

Brasileiro, 54% dos produtores rurais com passivos de RL e APP têm a preferência 

pela regeneração natural83, em vez da recomposição, por ser mais barata e prática. 

Entretanto, uma parcela desses imóveis apresenta solo sem aptidão de regeneração, 

fato que será evidenciado no primeiro monitoramento, havendo a necessidade de 

readequação do projeto de regularização para a recomposição ou compensação. 

 
80 Lei Federal n.º 12.651/2012, artigo 66, § 2.º. 
81 De forma excepcional, os Estados do Tocantins (Lei n.º 2.713/2013) e do Maranhão (Lei n.º 
10.276/2015) exigem recomposição de RL em um prazo de até três, quatro e até cinco anos, o que 
pode fazer com que esses Estados tenham monitoramento anteriores de três ou quatro anos. 
82 Decreto Estadual n.º 1.379/2015, artigo 13, I. 
83 Serviço Florestal Brasileiro. Boletim Informativo, Edição de 2 anos do CAR cit. 
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Em um contexto de maior segurança jurídica, essa situação pode ensejar do 

arrendatário ou parceiro outorgado a vontade ou necessidade de rescindir o contrato 

no caso de problemas com o cumprimento do Termo de Compromisso e 

monitoramento por parte do arrendador ou do parceiro outorgante.  

 

Isso, a princípio, pode conflitar com os prazos mínimos exigidos para arrendamento e 

parceria rural do artigo 13, II, do Decreto Federal n.º 59.566/196684. Especialmente 

para lavouras permanentes como silvicultura e pecuária, em que o prazo mínimo é de 

cinco anos, como também, no caso de exploração florestal (e.g., exploração de 

frutíferas), com sete anos. Nesse sentido, as culturas de soja, cana-de-açúcar, 

algodão e milho não apresentariam tanto risco. 

 

Essa incerteza sobre a possibilidade de rescisão antecipada dos contratos agrários 

não é recente e envolve o conflito entre o princípio da liberdade contratual e o princípio 

da irrenunciabilidade de cláusulas obrigatórias nos contratos agrários. Esse debate 

iniciou com a própria evolução da atividade agrária e a necessidade de adaptação a 

novas modalidades de produção.  

 

Para exemplificar, cita-se o uso de amendoim na entressafra com a cana-de-açúcar, 

o que é bastante positivo na reciclagem dos nutrientes e manutenção da qualidade do 

 
84 “Art. 13. Nos contratos agrários, qualquer que seja a sua forma, contarão obrigatoriamente, cláusulas 
que assegurem a conservação dos recursos naturais e a proteção social e econômica dos arrendatários 
e dos parceiros-outorgados a saber; [...] 
II – Observância das seguintes normas, visando a conservação dos recursos naturais: 
        a) prazos mínimos, na forma da alínea ‘b’, do inciso XI, do art. 95 e da alínea ‘b’, do inciso V, do 
art. 96 do Estatuto da Terra: 
        - de 3 (três), anos nos casos de arrendamento em que ocorra atividade de exploração de lavoura 
temporária e ou de pecuária de pequeno e médio porte; ou em todos os casos de parceria; 
        - de 5 (cinco), anos nos casos de arrendamento em que ocorra atividade de exploração de lavoura 
permanente e ou de pecuária de grande porte para cria, recria, engorda ou extração de matérias-primas 
de origem animal; 
        - de 7 (sete), anos nos casos em que ocorra atividade de exploração florestal; 
        b) observância, quando couberem, das normas estabelecidas pela Lei número 4.771, de 15 de 
setembro de 1965, Código Florestal, e de seu Regulamento constante do Decreto 58.016 de 18 de 
março de 1966; 
        c) observância de práticas agrícolas admitidas para os vários tipos de exportação intensiva e 
extensiva para as diversas zonas típicas do país, fixados nos Decretos número 55.891, de 31 de março 
de 1965 e 56.792 de 26 de agôsto de 1965.” 



 

 

52 

solo85, porém padece de insegurança jurídica, uma vez que o contrato precisa ter 

vigência menor de três anos a fim de não atrasar o plantio da cana-de-açúcar.  

 

Essa falta de pacificação da questão da possibilidade ou não de rescisão antecipada 

de contrato agrário reflete no histórico de precedentes do STJ, e a Corte Superior tem 

posicionamentos divididos entre sua Terceira e Quarta Turmas.  

 

A Quarta Turma defende o posicionamento mais tradicional, de que a obrigatoriedade 

do artigo 13 do Decreto Federal n.º 59.566/1966, com os prazos mínimos, é cogente, 

ou seja, em consequência de maior fragilidade do arrendatário ou do parceiro 

outorgado, os prazos mínimos estabelecidos em lei têm caráter público e social, o que, 

em teoria, protege a parte que torna a terra produtiva, vinculando-se, assim, à 

interpretação do tema com função social do imóvel rural, como já demonstrado. Para 

Pinto Ferreira: 

 
Os contratos agrários representam interesses coletivos ou gerais da 
sociedade, com normas prefixadas legalmente e acima da vontade das 
partes contratantes. São normas obrigatórias, imperativas e 
irrenunciáveis. Por causa dessa determinação, nenhum acordo entre as 
partes pode vigorar caso venha a contrariar direta ou indiretamente tanto o 
espírito como a letra da lei, já que tal ofensa tornará nulo de pleno direito o 
contrato celebrado. Também não pode ocorrer renúncia a nenhum dos 
privilégios estatuídos em lei. A renúncia é inviável, e os atos assim praticados 
não terão eficácia; são equivalentes ao ato não praticado86. 

 

Ademais, salienta-se que o artigo 96 da Lei Federal n.º 4.504/1964 autoriza que a 

regulamentação dos prazos mínimos e a vigência dos contratos de parceria devem 

ser complementados posteriormente, neste caso, o Decreto Federal n.º 59.566/1966, 

artigo 13, II. 
 
Art. 96. Na parceria agrícola, pecuária, agro-industrial e extrativa, observar-
se-ão os seguintes princípios: 
[...] 

 
85 Para que o amendoim seja utilizado na entressafra da cana-de-açúcar, sem atrasos, isso ocorre no 
período de plantação em agosto com a colheita em março e, portanto, inferior ao prazo de três anos 
para lavouras temporárias exigidos em Lei. Ver TRENTINI, Flávia. Desafios do direito agrário 
contemporâneo. Anais do XIII Congresso Mundial de Direito Agrário. Ribeirão Preto: Altai, 2014. p. 
92. “Estabelecer  prazos  mínimos  para  o  contrato  de  arrendamento  pode impossibilitar a prática 
de modelos de produção benéficos ao proprietário rural e ao meio ambiente, como o plantio do 
amendoim na entressafra da cana-de-açúcar.” 
86 FERREIRA, Pinto. Curso de direito agrário. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1995. p. 226. 
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 V – no Regulamento desta Lei, serão complementadas, conforme o 
caso, as seguintes condições, que constarão, obrigatoriamente, dos 
contratos de parceria agrícola, pecuária, agro-industrial ou extrativa: 
[...] 
        b) prazos mínimos de duração e os limites de vigência segundo os 
vários tipos de atividade agrícola. 

 

Assim, cronologicamente: 

 
Arrendamento rural. Prazo mínimo. 
O prazo mínimo para arrendamento rural é de três anos. Art. 13, II, a, do 
Decreto n.º 59.5666/66 (STJ, 4.ª Turma, REsp 195.177/PR, Rel. Barros 
Monteiro, j. 28.08.2000). 

 
Direito agrário. Processo civil. Recurso especial. Direito de preempção na 
aquisição do imóvel rural (art. 92, § 3.º, do Estatuto da Terra). Exclusividade 
do arrendatário. Requisitos do contrato de arrendamento rural. Inocorrência. 
Ausência de transmissão da posse. Natureza jurídica de locação de 
pastagem. Matéria fático-probatória. Súmula 7/STJ. 
[...] 5. O prazo mínimo do contrato de arrendamento é um direito 
irrenunciável que não pode ser afastado pela vontade das partes sob 
pena de nulidade. [...] (STJ, 4.ª Turma, REsp 1.339.432/MS, Rel. Luis Felipe 
Salomão, j. 16.04.2013). 

 
Recurso especial. Contrato agrário. Arrendamento rural. Pecuária de 
grande porte. Prazo mínimo de vigência. Cinco anos. Afastamento. 
Convenção das partes. Não cabimento. 1. Trata-se de recurso especial 
interposto em autos de ação de despejo cumulada com perdas e danos na 
qual se discute a possibilidade de as partes firmarem contrato de 
arrendamento rural com observância de prazo inferior ao mínimo legal. 
2. Os elementos de instabilidade no campo, caracterizados principalmente 
pela concentração da propriedade rural e pela desigualdade econômica e 
social em relação aos pequenos produtores, demandaram produção 
legislativa destinada a mitigar esses entraves e a estimular a utilização 
produtiva da terra, de forma justa para as partes envolvidas. 3. Em se 
tratando de contrato agrário, o imperativo de ordem pública determina 
sua interpretação de acordo com o regramento específico, visando 
obter uma tutela jurisdicional que se mostre adequada à função social 
da propriedade. As normas de regência do tema disciplinam interesse de 
ordem pública, consubstanciado na proteção, em especial, do arrendatário 
rural, o qual, pelo desenvolvimento do seu trabalho, exerce a relevante função 
de fornecer alimentos à população. 4. Os prazos mínimos de vigência para 
os contratos agrários constituem norma cogente e de observância 
obrigatória, não podendo ser derrogado por convenção das partes 
contratantes. 5. O contrato de arrendamento rural destinado à pecuária de 
grande porte deve ter duração mínima de 5 (cinco) anos. Inteligência dos arts. 
95, inciso XI, alínea "b", da Lei n.º 4.504/1964; 13, incisos II e V, da Lei n.º 
4.947/1966 e 13, inciso II, alínea "a", do Decreto n.º 59.566/1966. 6. Recurso 
especial provido (STJ, 4.ª Turma, REsp 1.455.709/SP, Rel. Ricardo Villas 
Bôas Cueva, j. 05.05.2016). 

 

Por sua vez, a Terceira Turma defende o posicionamento de que as partes têm 

liberdade contratual de estabelecer prazos diferenciados dos listados no decreto, 

inclusive menores. Tal posição tem fundamento na argumentação de que a Lei 
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Federal n.º 4.504/1964, em seu artigo 95, somente exige prazo mínimo caso as partes 

não tenham convencionado algum prazo específico acordado: 

 
Art. 95. Quanto ao arrendamento rural, observar-se-ão os seguintes 
princípios: 
[...] 
 II – presume-se feito, no prazo mínimo de três anos, o arrendamento por 
tempo indeterminado, observada a regra do item anterior; 
[...] 
Art. 96. Na parceria agrícola, pecuária, agro-industrial e extrativa, observar-
se-ão os seguintes princípios: 
I – o prazo dos contratos de parceria, desde que não convencionados pelas 
partes, será no mínimo de três anos, assegurado ao parceiro o direito à 
conclusão da colheita, pendente, observada a norma constante do inciso I, 
do artigo 95. 

 

Portanto, o Decreto Federal n.º 59.566/1966, em seu artigo 13, ao impor os prazos de 

três, cinco e sete anos, dependo da lavoura, seria uma complementação da lei no 

caso de falta de previsão contratual. 

 
Estatuto da Terra 
A disposição do Decreto 59.566/66, estabelecendo, indistintamente, prazo 
mínimo de três anos para todos os contratos de parceria agrícola, não 
atendeu ao disposto no artigo 96, V, “b”, da Lei 4.504/64 que admitiu pudesse 
regulamento prever prazos mínimos, consoante o tipo de atividade agrícola. 
Há de prevalecer o disposto no item I do mesmo artigo, entendendo-se 
que o prazo mínimo de três anos poderá ser afastado pela vontade das 
partes (STJ, 3.ª Turma, REsp 11.101/PR, Rel. Eduardo Ribeiro, j. 
08.06.1992). 
 
Estatuto da Terra. Contratos agrícolas. Prazo mínimo. 
Nos contratos agrícolas, o prazo legal mínimo pode ser afastado pela 
convenção das partes. Decreto regulamentador não pode limitar, onde a 
Lei não o fez. O art. 13, II, a, do Dec. 59.566/66 não se afina com o art. 96 
da Lei 4.504/64 (STJ, 3.ª Turma, REsp 806.094/SP, Rel. Humberto Gomes 
de Barros, j. 16.11.2006). 

 
Apesar de um histórico de precedentes divididos entre a Terceira e a Quarta Turmas, 

há mais julgados da Quarta Turma da posição do princípio da irrenunciabilidade de 

cláusulas obrigatórias sociais nos contratos agrários e o caráter cogente do artigo 13, 

II (i.e., três julgados) sobre a teoria da Terceira Turma em favor da liberdade contratual 

(i.e., dois julgados). Essa posição do caráter cogente dos prazos encontra-se em seu 

Informativo de Jurisprudência, como exposto anteriormente87: 

 
É de cinco anos o prazo mínimo para a duração de contrato de 
arrendamento rural em que ocorra pecuária de gado bovino, 
independentemente da maior ou menor escala da atividade exploratória 

 
87 STJ, Informativo n.º 0584, 27 maio a 10 jun. 2016. 
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ou da extensão da área a que se refira o contrato. O arrendamento rural e 
a parceria agrícola, pecuária, agroindustrial e extrativista são os 
principais contratos agrários voltados a regular a posse ou o uso temporário 
da terra, na forma do art. 92 da Lei n. 4.504/1964 (Estatuto da Terra). A 
regulamentação desses institutos veio com a edição do Decreto n. 
59.566/1966, em que consta expressamente o arrendamento rural como 
o contrato agrário por meio do qual uma pessoa se obriga a ceder a outra, 
por tempo determinado ou não, o uso e gozo de imóvel rural, parte ou partes 
dele, incluindo ou não outros bens, benfeitorias ou facilidades com o objetivo 
de nele ser exercida atividade de exploração agrícola, pecuária, 
agroindustrial, extrativa ou mista, mediante certa retribuição ou aluguel (art. 
3.º). A CF estabelece que a propriedade atenderá a sua função 
social (art. 5.º, XXIII), revelando-se, pois, como instrumento de 
promoção da política de desenvolvimento urbano e rural (arts. 182 e 
186). Para concretizar referida função social, deve-se buscar o adequado 
aproveitamento de seus recursos, a preservação do meio ambiente e o bem-
estar socioeconômico dos agentes produtores que atuam diretamente na 
exploração e uso da terra. Dessa forma, mesmo diante da natureza 
privada do contrato agrário, é patente sua utilização também como 
instrumento de concretização da função social da propriedade rural, 
conforme idealizado pelo Estado, razão pela qual esse negócio jurídico 
está sujeito a inúmeras repercussões do direito público. Uma delas diz 
respeito à proteção, em contrato de arrendamento, da parte economicamente 
mais frágil (isto é, o arrendatário), conforme dispõe o art. 13 do Decreto n. 
59.566/1966. Nesse contexto, citado decreto dispôs sobre o prazo mínimo (5 
anos) a ser observado nos contratos de arrendamento rural que tenham por 
objeto atividade “de pecuária de grande porte para cria, recria, engorda ou 
extração de matérias-primas de origem animal” (alínea a do inciso II do art. 
13 do aludido decreto). Constitui a exegese teleológica das normas agraristas 
realizar o enquadramento de determinada atividade pecuária como de grande 
porte por meio da consideração do porte dos animais (gado vacum, bufalino, 
equino e asinino). Isso porque, para a criação, reprodução, 
engorda do gado vacum, por exemplo, necessita-se de tempo razoável, que 
se origina da espécie do animal, não da sua maior ou menor escala de 
atividade exploratória. Ademais, há orientação doutrinária de que a criação 
de gado bovino é suficiente para caracterizar a pecuária como de grande 
porte, sendo necessário maior prazo do contrato de arrendamento rural em 
razão dos ciclos exigidos de criação, reprodução, engorda e abate. Por 
conseguinte, é contrário à proteção ao exercício da atividade do arrendatário 
o entendimento segundo o qual se exija demonstração do volume de gastos 
e receitas da atividade pecuária para que, com a aferição da exata 
proporção do empreendimento, possa-se reconhecer a atividade pecuária 
como de grande porte. Assim sendo, adotando-se o entendimento de que o 
porte do rebanho é suficiente para caracterizar se a atividade pecuária 
exercida é de pequeno, médio ou grande porte, tem-se que a atividade 
pecuária relacionada a criação de gado bovino deve ser reconhecida como 
de “grande porte” para fins de incidência do art. 13, II, a, do Decreto n. 
59.566/1966, que determina o prazo contratual mínimo de cinco anos (REsp 
1.336.293/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 24.05.2016, DJe 
1.º.06.2016). 

 

Inclusive, a Quarta Turma, em seus julgados (e.g., REsp 1.455.709), defende 

expressamente que o entendimento da Terceira Turma pela liberdade contratual não 
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deve prosperar88. Esse fato evidencia um atual conflito entre as normas cogentes em 

virtude da atual função social do contrato versus a liberdade contratual.  

 

No entanto, essa discussão até o momento não endereça a mudança dos parâmetros 

e de paradigma de proteção ambiental criados com o novo Código Florestal. Portanto, 

parte-se do princípio de que, com a necessidade de regularização de passivos 

florestais como uma nova compreensão da função social da propriedade rural, o 

argumento utilizado pela Quarta Turma de que os prazos mínimos têm finalidade 

pública, em razão do princípio da irrenunciabilidade de cláusulas obrigatórias nos 

contratos agrários, não seria mais adequado à realidade. Por conseguinte, na prática 

estar-se-ia prejudicando a restauração de áreas desmatadas e, assim, confrontando 

o artigo 225 da Constituição Federal.  

 

Logo, conclui-se que há insegurança jurídica no cenário de um PRA vigente nas 

relações contratuais, em especial para a pecuária e silvicultura, por serem lavouras 

permanentes.  

 

A despeito do risco jurídico, ao incorporar o elemento de necessidade de 

regularização perante o novo Código Florestal, a possível litigância dos contratos 

agrários no caso de descumprimento de obrigações de monitoramento estaria, de 

certa forma, auxiliando na definição de posicionamento da Corte Superior acerca do 

conflito entre liberdade contratual e irrenunciabilidade de cláusulas obrigatórias, ainda 

pendente. Isso pode ensejar a Corte a explorar o entendimento de que a função social 

do contrato e a liberdade contratual não devem ser valores contrários, mas sim 

integrados. 

 

Pode-se imaginar também a possibilidade de o novo Código Florestal, por meio do 

seu artigo 59, estabelecendo a obrigação de regularizar passivos de vegetação, por 

meio do PRA, ocasionar uma eventual revogação tácita dos prazos mínimos descritos 

no artigo 13, II, do Decreto Federal n.º 59.566/1966.  

 
88 “[...] Em julgamento mais remoto, a Terceira Turma também afastou a regra que estabelece prazo 
mínimo de 3 (três) anos para todos os contratos de parceria agrícola porquanto não teria atendido ao 
disposto no art. 96, inciso V, alínea ‘b’, da Lei n.º 4.504/1964. [...] Com todo o respeito, esses 
entendimentos devem ser revistos […]” 
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Tal fundamentação seria feita com base no raciocínio de que o paradigma de proteção 

ambiental foi alterado com o PRA, não fazendo mais sentido o uso de prazos mínimos, 

inclusive em confronto com o monitoramento do PRA.  

 

Assim, na perspectiva jurisprudencial, como observado a seguir no julgado do 

Recurso Especial 1.359.182/RJ, o STJ tem posição pacificada ao interpretar o artigo 

2.º da Lei de Introdução às Normas ao Direito Brasileiro, de que a revogação tácita 

não pode ocorrer, caso a lei posterior não seja mais específica de que a lei anterior. 

 
Processual civil. Ação popular. Alienação de imóvel do exército. Leis 5.651/70 
e 9.636/98. Lei especial. Art. 2.º, § 1.º, da Lei de Introdução do Código Civil – 
LICC. Revogação. Autorização do Presidente da República. Ausência.  
1. A questão jurídica atinente à alienação de imóvel pelo Exército é 
disciplinada pelas Leis n.º 5.651/70 e 9.636/98, a configurar um aparente 
conflito de normas, ante a sucessão de leis no tempo. A controvérsia reside 
no embate de duas teses jurídicas: de um lado a que entende encontrar-se a 
primeira das leis revogada pela última; e, do outro, a outra a que sustenta que 
não ocorreria o fenômeno jurídico da revogação face a natureza de norma 
especial da qual se reveste a lei mais antiga.  
2. A controvérsia deve ser suplantada mediante a aplicação de interpretação 
sistemática, que revela, na verdade, evidente derrogação da Lei 5.651/70, 
posto que a Lei n.º 9.636/98 trata da mesma matéria daquela, quando dispõe 
no preceito contido no § 1.º de seu art. 23 que sua normatividade abarca, 
também, os imóveis destinados à proteção da segurança nacional.  
3. O parágrafo primeiro do artigo 2.º da Lei de Introdução do Código Civil 
(LICC), diz expressamente, que: “§ 1.º A lei posterior revoga a anterior 
quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou 
quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior”. Pelo 
dispositivo, depreende-se que uma lei já existente que regule uma 
determinada matéria pode ser retirada do ordenamento jurídico se 
sobrevier uma lei que discipline por inteiro aquele mesmo tema.  
4. Neste caso, é de se concluir pela aplicação de interpretação 
sistemática, o que leva à derrogação da Lei 5.651/70, por tratar a Lei n.º 
9.636/98 da mesma matéria daquela, quando dispõe, no preceito contido no 
§ 1.º, de seu art. 23, que sua normatividade abarca, também, os imóveis 
destinados à proteção da segurança nacional.  
[…]  (STJ, 2.ª Turma, AgRg no Recurso Especial 1.359.182/RJ, Rel. Min. 
Humberto Martins, j. 04.06.2013, data de publicação: 10.06.2013). 

 

Também a Corte conclui que uma interpretação sistemática auxilia na análise sobre a 

especificidade entre as normas. 

 

Portanto, uma vez que o novo Código Florestal somente endereça a tutela ambiental 

não mencionando prazos contratuais e de monitoramento das atividades de 

regularização, isso, inclusive, sendo feito por normas estaduais, que diferem de 

Estado para Estado, essa revogação tácita não ocorre. 
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3.1.1 Cláusula penal  
 

De forma a minimizar a insegurança jurídica causada pela judicialização decorrente 

de uma possível rescisão antecipada dos contratos agrários e obrigatoriedade dos 

prazos mínimos, como anteriormente observado, a possibilidade do uso de multas ou 

alguma forma de pena torna-se pertinente.  

 

A cláusula penal está presente nos artigos 408 a 416 do Código Civil89. Esta tem o 

objetivo tanto de coerção quanto de compelir o devedor a cumprir a obrigação, com a 

prefixação de ressarcimento em caso de inadimplemento ou mora ocorridos de forma 

culposa, nunca com valor superior ao da obrigação principal. 

 

Consequentemente, o uso de multa moratória e compensatória pode incentivar que o 

arrendador ou parceiro outorgante cumpra as atividades de regularização e 

monitoramento do PRA dentro do cronograma acordado no Termo de Compromisso 

com o órgão ambiental, o que não exporia o arrendatário ou parceiro outorgado em 

caso de APP e/ou RL degradada da propriedade, com eventual responsabilização civil 

objetiva solidária em sede de ação civil pública. 

 
89 “Art. 408. Incorre de pleno direito o devedor na cláusula penal, desde que, culposamente, deixe de 
cumprir a obrigação ou se constitua em mora. 
Art. 409. A cláusula penal estipulada conjuntamente com a obrigação, ou em ato posterior, pode referir-
se à inexecução completa da obrigação, à de alguma cláusula especial ou simplesmente à mora. 
Art. 410. Quando se estipular a cláusula penal para o caso de total inadimplemento da obrigação, esta 
converter-se-á em alternativa a benefício do credor. 
Art. 411. Quando se estipular a cláusula penal para o caso de mora, ou em segurança especial de outra 
cláusula determinada, terá o credor o arbítrio de exigir a satisfação da pena cominada, juntamente com 
o desempenho da obrigação principal. 
Art. 412. O valor da cominação imposta na cláusula penal não pode exceder o da obrigação principal. 
Art. 413. A penalidade deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido 
cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista 
a natureza e a finalidade do negócio. 
Art. 414. Sendo indivisível a obrigação, todos os devedores, caindo em falta um deles, incorrerão na 
pena; mas esta só se poderá demandar integralmente do culpado, respondendo cada um dos outros 
somente pela sua quota. 
Parágrafo único. Aos não culpados fica reservada a ação regressiva contra aquele que deu causa à 
aplicação da pena. 
Art. 415. Quando a obrigação for divisível, só incorre na pena o devedor ou o herdeiro do devedor que 
a infringir, e proporcionalmente à sua parte na obrigação. 
Art. 416. Para exigir a pena convencional, não é necessário que o credor alegue prejuízo. 
Parágrafo único. Ainda que o prejuízo exceda ao previsto na cláusula penal, não pode o credor exigir 
indenização suplementar se assim não foi convencionado. Se o tiver sido, a pena vale como mínimo 
da indenização, competindo ao credor provar o prejuízo excedente.” 
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Cabe agora analisar como cada tipo de multa pode se comportar ao endereçar 

problemas no cumprimento das atividades de regularização do PRA. 

 

a)  Multa moratória 

 

A multa moratória, como o próprio nome esclarece, aplica-se em casos de mora/atraso 

na execução de obrigações contratuais, e ela poderia ser utilizada como forma de 

assegurar o cumprimento de regularização do PRA.  

 

Isso seria possível caso ocorresse uma sincronização com o cronograma ajustado no 

Termo de Compromisso e, especialmente, com a periodicidade do monitoramento. 

Logo, deve haver previsão no contrato de aplicação de multa moratória, caso o 

arrendador ou parceiro outorgante de um imóvel rural não realize/atrase os relatórios 

de monitoramento nos prazos requisitados pelo órgão ambiental estadual. 

 

Como exemplo, o monitoramento no Estado de São Paulo, como mencionado, é 

exigido no terceiro, quinto, décimo, décimo quinto e vigésimo ano, tanto para bioma 

Mata Atlântica como Cerrado (ver Anexo I). Portanto, para as atividades de silvicultura 

e pecuária, dado que têm prazos mínimos exigidos no Estatuto da Terra de cinco anos, 

o uso de multa moratória no atraso do relatório do monitoramento do terceiro ano 

exigido pela SMA) pode não somente propiciar mais segurança jurídica para o 

arrendatário ou parceiro outorgado, como também tornar de fato o contrato agrário 

uma ferramenta de implementação do PRA.  

 
Entretanto, infelizmente, no caso de multa moratória em contratos agrários, até o 

momento não existe seu uso para mora de obrigação de cunho ambiental, 

especialmente no que diz respeito ao seu valor. Há somente na jurisprudência o uso 

da multa moratória para sua função mais básica, referente ao atraso de pagamento 

de safra.  
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Nesse sentido, foi identificado, por exemplo, o julgado do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso90, o qual seguiu decisão prévia do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul91, 

decidindo que, por não existir relação de consumo no âmbito dos contratos agrários, 

não cabe a aplicação do artigo 52 do Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal 

n.º 8.078/199092) e, por consequência, o valor de 2% de multa. 

 

Mesmo não aplicando o valor de 2% previsto pelo Código de Defesa do Consumidor 

para multa moratória das relações de consumo, o que representa maior liberdade das 

partes para acordar um valor, este não pode ser abusivo, e, caso o seja, é passível 

de redução por via judicial. No julgado supra, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

decidiu reduzir multa moratória ao valor de 40%. Por sua vez, no Estado de São Paulo, 

não foram identificados julgados abordando esse tema no Tribunal de Justiça do 

Estado.93 

 

Portanto, a princípio, a multa moratória pode ser usada em contratos agrários de 

arrendamento e parceria, com o objetivo punir eventuais atrasos na realização dos 

relatórios de monitoramento do PRA, tendo as partes liberdade para negociar um valor 

da multa, desde que não seja abusivo. Entretanto, conforme mencionado 

anteriormente, sua maior contribuição seria de fato incentivar um comportamento 

preventivo por parte do arrendador ou parceiro outorgante, de que as obrigações de 

regularização ambiental serão cumpridas respeitando o cronograma acordado com o 

órgão ambiental, evitando maiores danos ambientais. 

 
90 “Embargos à execução. Contrato de arrendamento rural. CDC. Inaplicabilidade. Cláusula penal. 
Redução. Possibilidade. Art. 413 do Código Civil. Sucumbência recíproca. Sentença mantida. Recurso 
desprovido. Em se tratando de contrato de arrendamento rural realizado entre as partes, não se aplica 
o Código de Defesa do Consumidor, por inexistência de relação de consumo, uma vez que o pacto 
firmado pelos contendores é modalidade atípica, com regramento próprio, visando dar condições ao 
produtor na atividade rural desenvolvida, de modo que este, figurando no início da cadeia produtiva, e 
não como destinatário final, não se enquadra no conceito de consumidor constante no art. 2.º da Lei n. 
8.072/90. O art. 413 do Código Civil permite a redução equitativa da multa pelo julgador, quando a 
obrigação principal tiver sido cumprida em parte ou quando o montante for manifestamente excessivo, 
independente da sua função ser compulsória ou compensatória” (TJMT 5.ª Câmara Cível, APL 
00055054320088110055 158372/2016, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 08.02.2017, data 
de publicação: 16.02.2017). 
91 Ver RAC 70057808263, 10.ª Câmara Cível, Rel. Des. Paulo Roberto Lessa Franz, j. 29.05.2014. 
92 “Art. 52. No fornecimento de produtos ou serviços que envolva outorga de crédito ou concessão de 
financiamento ao consumidor, o fornecedor deverá, entre outros requisitos, informá-lo prévia e 
adequadamente sobre: § 1.º As multas de mora decorrentes do inadimplemento de obrigações no seu 
termo não poderão ser superiores a dois por cento do valor da prestação.” 
93 A pesquisa foi realizada com os termos “multa moratória”, “E”, “contratos agrários” ou “arrendamento 
rural” ou “parceria rural”, entre o período de janeiro de 2010 a janeiro de 2020. 
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Por fim, somente com o PRA devidamente operacional será possível analisar como 

essa questão vai evoluir tanto na nova prática contratual quanto na forma como o 

Judiciário solucionará possíveis conflitos. 

 
b) Multa compensatória  

 

Em contrapartida, diferentemente da multa moratória, que endereça inadimplementos 

relativos ao contrato, entre eles os atrasos, a multa compensatória faz referência ao 

descumprimento total ou parcial da obrigação, ou seja, substitui a obrigação principal. 

 

No entanto, outra opção para o credor obter o adimplemento da obrigação primacial, 

em vez da multa compensatória, é exigir perdas e danos. Contudo, conforme 

estabelecido no Código Civil, a multa compensatória não pode ser cumulada com 

perdas e danos94. Tal regra é pacificada na jurisprudência, conforme observado no 

julgado do STJ: 

 
Agravo interno em agravo de instrumento. Civil. Inadimplemento contratual. 
Cláusula penal. Natureza compensatória. Cumulação com perdas e 
danos. Impossibilidade. Agravo desprovido. 1. É inviável a cumulação da 
multa compensatória com o cumprimento da obrigação principal, uma 
vez que se trata de uma faculdade disjuntiva, podendo o credor exigir a 
cláusula penal ou as perdas e danos, mas não ambas, conforme o art. 401 
do Código Civil (STJ, 4.ª Turma, AgRg no Ag 741.776/MS, Rel. Min. Raul 
Araújo, j. 07.11.2013, DJe 11.12.2013). 

 
 

 
94 Como a multa moratória não tem o objetivo de ressarcir os prejuízos do não cumprimento da 
obrigação, mas simplesmente evitar atrasos, de acordo com o artigo 416, pode ser cumulada com a 
possibilidade de perdas e danos. Ver STJ, 3.ª Turma, REsp 1355554/RJ, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 
06.12.2012, DJe 04.02.2013: “Direito civil. Promessa de compra e venda de imóvel em construção. 
Inadimplemento parcial. Atraso na entrega do imóvel. Mora. Cláusula penal. Perdas e danos. 
Cumulação. Possibilidade. 1. A obrigação de indenizar é corolário natural daquele que pratica ato lesivo 
ao interesse ou direito de outrem. Se a cláusula penal compensatória funciona como prefixação das 
perdas e danos, o mesmo não ocorre com a cláusula penal moratória, que não compensa nem substitui 
o inadimplemento, apenas pune a mora. 2. Assim, a cominação contratual de uma multa para o caso 
de mora não interfere na responsabilidade civil decorrente do retardo no cumprimento da obrigação 
que já deflui naturalmente do próprio sistema. 3. O promitente comprador, em caso de atraso na entrega 
do imóvel adquirido, pode pleitear, por isso, além da multa moratória expressamente estabelecida no 
contrato, também o cumprimento, mesmo que tardio, da obrigação e ainda a indenização 
correspondente aos lucros cessantes pela não fruição do imóvel durante o período da mora da 
promitente vendedora”. 
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Dessa forma, com a aplicação no caso dos contratos agrários por não cumprimento 

da cláusula obrigatória de conservação dos recursos naturais exigido no artigo 13, II, 

já entendida como obrigação de regularização ambiental por meio do PRA, o 

arrendatário ou parceiro outorgado poderá optar entre a multa compensatória ou 

perdas e danos, para evitar a responsabilização ambiental civil objetiva e solidária. 

 
Nesse sentido, há discussão sobre até que ponto o descumprimento das obrigações 

de regularização firmadas no Termo de Compromisso do PRA pode se caracterizar 

como um inadimplemento absoluto do contrato agrário, rescisão e uso da multa ou 

perdas e danos. Como discutido em capítulos anteriores, no momento que o PRA 

estiver operacional (i.e., 2022), a compreensão de regularidade ambiental também 

deverá incorporar a reparação de RLs e APPs como exigência do Código Florestal e, 

assim, alterando a finalidade não só da função social da propriedade, mas em especial 

a função social do contrato agrário em si. 

 

Ora, quando o Estatuto da Terra e o Decreto Federal n.º 56.566/1966 listam cláusulas 

obrigatórias, entre elas a preservação ambiental realizada por meio da observância 

do Código Florestal, é imperativo que a regularização ambiental do PRA, caso 

necessária no imóvel rural em questão, também seja entendida como parte dessa 

cláusula obrigatória.  

 

Partindo dessa tese, a não regularização ambiental do PRA levaria ao uso do artigo 

2795 do Decreto Federal n.º 56.566/1966, possibilitando essa rescisão e a aplicação 

de multas ou perdas e danos.  

 

Assim, para Ferreira Pinto: 

 
O Estatuto da Terra (art. 92, § 6.º) e o seu Regulamento (art. 27) 
mencionam 2 causas que dão lugar à rescisão do contrato agrário: o 
inadimplemento das obrigações assumidas por qualquer das partes; a 
inobservância de cláusula assecuradora dos recursos naturais (Dec. n. 
59.566/66, art. 13, II, c).96 

 
95  “Art. 27. O inadimplemento das obrigações assumidas por qualquer das partes, e a inobservância 
de cláusula asseguradora dos recursos naturais, prevista no art. 13, inciso II, letra ‘c’, dêste 
Regulamento, dará lugar facultativamente à rescisão do contrato, ficando a parte inadimplente obrigada 
a ressarcir a oura das perdas e danos causados.” 
96 FERREIRA, Pinto. Curso de direito agrário cit., p. 253. 
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Com a possibilidade legal de opção da multa compensatória, outra dúvida é a respeito 

de seu valor. Tendo em mente que o valor da multa não pode ser superior ao da 

obrigação principal, o valor da possível multa pelo inadimplemento do PRA não pode 

ser superior ao valor negociado pela atividade agropecuária no contrato.  

 

Todavia, uma vez que a responsabilização ambiental civil se dá de forma objetiva e 

solidária em grande parte em sede de ação civil pública, a mensuração do dano 

ambiental pela falta de PRA pode ganhar critérios subjetivos e desproporcionais, em 

razão da possibilidade da aplicação de danos morais coletivos. Por consequência, 

torna-se difícil calcular e preestabelecer uma multa que minimize esses prejuízos. 

 
O dano moral coletivo é uma forma de ressarcir a coletividade pelo dano ambiental 

direto, indireto e cumulativo causado, visto que o meio ambiente, de acordo com o 

artigo 225 da Constituição Federal, é um bem transindividual. Além disso, tem a 

função de punir exemplarmente o agente para que a conduta poluidora não volte a 

ocorrer.  

 

Assinala-se que o dano moral coletivo teve origem no Common Law, como punitive 

damages, dentro do sistema de Torts Law (i.e., ressarcimento de danos do Common 

Law), com a finalidade de punir exemplarmente condutas lesivas e repulsivas a 

indivíduos e à coletividade, tendo seu primeiro caso em State Farm Mut. Automobile 

Ins. Co. v. Campbell, 538 U.S. 408 (2003)97.  

 

Eventualmente, também foi utilizado como instrumento punitivo em casos de 

degradação ambiental nos Estados Unidos. Seu ápice se deu no caso Exxon Shipping 

Co. v. Baker, 554 U.S. 471 (2008)98, em que a Exxon Mobil foi condenada a pagar 

punitive damages de 5 bilhões de dólares por vazamento de petróleo em águas 

marítimas no Estado do Alaska. Esse fato gerou uma discussão na Suprema Corte 

americana acerca dos limites do punitive damages e possíveis situações 

desproporcionais e mensuração subjetiva que até aquele momento estavam 

ocorrendo.  

 
97 Disponível em: https://supreme.justia.com/cases/federal/us/538/408/. Acesso em: 15 set. 2020. 
98 Disponível em: https://www.supremecourt.gov/opinions/07pdf/07-219.pdf. Acesso em: 15 set. 2020. 
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Com a conclusão do julgamento, a Suprema Corte decidiu reduzir o valor dos danos 

punitivos para 500 milhões de dólares, sendo mais proporcional ao valor para a 

reparação dos danos causados99. Dessa forma, atribuiu-se proporcionalidade à multa. 

 

Essa modalidade de dano começou a ser utilizada no ordenamento pátrio em 2007, 

com o Recurso Especial 866.636/SP, em que o STJ admitiu condenação de alto valor 

para pagar indenização no caso das “pílulas de farinha”. O uso de danos morais 

coletivos na reparação de danos ambientais foi questão de tempo, resultando em 2011 

o Recurso Especial 1.145.083/MG, da 2.ª Turma do STJ, sob a relatoria do Ministro 

Herman Benjamin, abordando desmatamento ilegal em APP em sede de ação civil 

pública: 

 
[...] a reparação integral do dano ao meio ambiente deve compreender não 
apenas o prejuízo causado ao bem ou recurso ambiental atingido, como 
também, na lição de Helita Barreira Custódio, toda a extensão dos danos 
produzidos em consequência do fato danoso, o que inclui os efeitos 
ecológicos e ambientais da agressão inicial a um bem ambiental corpóreo 
que estiverem no mesmo encadeamento casual, como, por exemplo, a 
destruição de espécimes, habitat e ecossistemas inter-relacionados com o 
meio afetado; os denominados danos interinos, vale dizer, as perdas de 
qualidade ambiental do meio degradado; os danos futuros e danos 
morais coletivos resultantes da agressão a determinado bem ambiental 
[...] 

 

Nesse caso, o STJ não só confirmou o entendimento dos danos morais coletivos, 

decidindo que o desmate ilegal de APP gera danos tanto ao meio ambiente quanto à 

coletividade e futuras gerações, mas também afirmou a cumulação dos danos morais 

coletivos com a obrigação de fazer/não fazer, que no caso era a reparação da APP100. 

 
Neste contexto, a cumulação de obrigação de fazer, não fazer e pagar não 
configura bis in idem, tanto por serem distintos fundamentos das prestações, 

 
99 Exxon Shipping Co. v. Baker, 554 U.S. 471 (2008), p. 2: “3. The punitive damages award against 
Exxon was excessive as a matter of maritime common law. In the circumstances of this case, the award 
should be limited to an amount equal to compensatory damages”.  
100 Como mais julgados nesse sentido, observar: REsp 1328753/MG, 2.ª Turma, Rel. Min. Herman 
Benjamin, j. 28.05.2013, DJe 03.02.2015; REsp 1307938/GO, 1.ª Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 
j. 16.06.2014, DJe 16.09.2014; AgRg no REsp 1415062/CE, 2.ª Turma, Rel. Min. Humberto Martins, j. 
13.05.2014, DJe 19.05.2014; REsp 1269494/MG, 2.ª Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, j. 24.09.2013, 
DJe 1.º.10.2013; REsp 1264250/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 03.11.2011, DJe 
11.11/2011; AGREsp 294496/SC (decisão monocrática), Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 
13.05.2013, DJe 23.05.2013; AGREsp 56382/MG (decisão monocrática), Rel. Min. Assusete 
Magalhães, j. 17.09.2014, DJe 03.10.2014; REsp 1229768/MG (decisão monocrática), Rel. Min. Sérgio 
Kukina, j. 29.08.2013, DJe 05.09.2013. 
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como pelo fato de que eventual indenização não advém de lesão 
especificamente já restaurada, mas se prende à degradação remanescente 
ou reflexa101.  

 

Em suma, como observado nos exemplos supra, os danos morais coletivos têm o 

intuito de punir exemplarmente o agente poluidor, bem como ressarcir a coletividade 

pelo dano ambiental, e podem sofrer de desproporcionalidade com o dano causado. 

No Brasil, em especial, , pode ser cumulado com a obrigação de fazer/não fazer, que, 

no contexto florestal, corresponderá a atividades de reparação de matas, significando 

mais custos.  

 

Por conseguinte, torna-se difícil fazer o cálculo e preestabelecer uma multa 

compensatória no contrato agrário como forma de proteção em uma eventual ação 

civil pública por degradação e APP e/ou RL em virtude do descumprimento do PRA, 

caso essa ação tenha danos morais coletivos. 

 
Finalmente, por questões de maior previsibilidade e segurança jurídica, pode ser mais 

interessante o produtor considerar o uso de multas contratuais de forma a incentivar 

o cumprimento dos prazos de monitoramento das atividades de regularização, 

atestando o andamento do PRA, bem como sua cumulação com perdas e danos, caso 

necessário. 
 

3.1.2 Situação de não hipossuficiência e exceção ao Estatuto da Terra 
 

Outra forma de afastar a obrigatoriedade dos prazos mínimos e evitar a insegurança 

jurídica da necessidade de rescisão antecipada pelo descumprimento do PRA, com o 

uso ou não de cláusula penal, podem ser o arrendatário ou parceiro outorgado 

caracterizados como não hipossuficientes. 

 

Recentemente, o STJ abriu precedente com o Recurso Especial 1.447.082/TO de 

excluir a parte do contrato das regras obrigatórias de caráter social do Estatuto da 

Terra102, caso esta não seja “hipossuficiente”. Em outras palavras, essa tese afasta o 

caráter cogente de cláusula obrigatória social.  

 
101 REsp 1.145.083/MG. 
102 Ver REsp 1.148.153/MT, 3.ª Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 20.03.2012, DJe 
12.04.2012. 
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De acordo com o STJ, os dispositivos do Estatuto da Terra de caráter social são 

aqueles criados com o objetivo original das normas agrárias de garantir o respeito à 

função social da propriedade e da reforma agrária, assegurando, assim, maior 

proteção à parte mais fraca do contrato.  

 

Para Giselda Maria Fernandes Hironaka, “um dos mais graves problemas da questão 

agrária: a desigualdade de condições entre o proprietário e o trabalhador rural, 

traduzindo uma evidente exploração daquele, economicamente mais forte, sobre este, 

economicamente mais fraco”.103 

 

Assim, no Recurso Especial 1.447.082/TO, o STJ decidiu que a aplicação de 

tratamento protetivo do Estatuto da Terra somente deve se dar ao “homem do campo” 

que se enquadrar nos conceitos do artigo 38 do Decreto Federal n.º 59.566/1966, ou 

seja, garantir maior proteção àquele que tira seus sustento/subsistência da terra:    
 

Recursos especiais. Civil. Direito agrário. Locação de pastagem. 
Caracterização como arrendamento rural. Inversão do julgado. Óbice das 
Súmulas 5 e 7/STJ. Alienação do imóvel a terceiros. Direito de preferência. 
Aplicação do Estatuto da Terra em favor de empresa rural de grande 
porte. Descabimento. Limitação prevista no art. 38 do Decreto 59.566/66. 
Harmonização dos princípios da função social da propriedade e da justiça 
social. Sobrelevo do princípio da justiça social no microssistema normativo 
do Estatuto da Terra. Aplicabilidade das normas protetivas 
exclusivamente ao homem do campo. Inaplicabilidade a grandes 
empresas rurais. Inexistência de pacto de preferência. Direito de preferência 
inexistente. 1. Controvérsia acerca do exercício do direito de preferência por 
arrendatário que é empresa rural de grande porte. 2. Interpretação do direito 
de preferência em sintonia com os princípios que estruturam o microssistema 
normativo do Estatuto da Terra, especialmente os princípios da função social 
da propriedade e da justiça social. 4. Proeminência do princípio da justiça 
social no microssistema normativo do Estatuto da Terra. 5. Plena eficácia do 
enunciado normativo do art. 38 do Decreto 59.566/66, que restringiu a 
aplicabilidade das normas protetivas do Estatuto da Terra exclusivamente a 
quem explore a terra pessoal e diretamente, como típico homem do campo. 
6. Inaplicabilidade das normas protetivas do Estatuto da Terra à grande 
empresa rural. 7. Previsão expressa no contrato de que o 
locatário/arrendatário desocuparia o imóvel no prazo de 30 dias em caso de 
alienação. 8. Prevalência do princípio da autonomia privada, concretizada em 
seu consectário lógico consistente na força obrigatória dos contratos (pacta 
sunt servanda). 9. Improcedência do pedido de preferência, na espécie. 10. 
Recursos especiais providos (STJ, 3.ª Turma, REsp 1447082/TO 
2014/0078043-1, Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 10.05.2016). 

 
103 HIRONAKA, Giselda Maria Fernandes. Contratos agrários. Revista de Direito Civil, Imobiliário, 
Agrário, Empresarial, São Paulo, v. 14, n. 53, p. 100, jul./set. 1990. 
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Nesse caso especificamente, como a recorrida não se enquadrava na definição do 

artigo 38, foi caracterizada como “grande empresa rural”, e o STJ afastou somente o 

que estava sendo demandado, que era incidência do direito de preferência (i.e., 

garantir ao arrendatário preferência na compra do imóvel do arrendador).  

 

Como resultado dessa situação de exclusão do Estatuto da Terra, há possibilidade de 

maior autonomia de vontade das partes do contrato. 

 

Aplicando essa questão ao caso do PRA nos contratos agrários, com a eventual 

necessidade de rescisão contratual antecipada por não cumprimento do Termo de 

Compromisso, em teoria, os prazos mínimos do artigo 13 poderiam ser afastados.  

 

Apesar de o julgado supra não mencionar a possibilidade de afastar os prazos 

mínimos, mas somente o direito de preferência, como demonstrado anteriormente, o 

mesmo Tribunal afirmou, por meio do seu Informativo de Jurisprudência 584, que o 

prazo mínimo de cinco anos do Estatuto da Terra e do Decreto para a pecuária tem a 

finalidade de proteger a parte mais fraca do contrato. 

 
[...] é patente sua utilização também como instrumento de concretização da 
função social da propriedade rural, conforme idealizado pelo Estado, razão 
pela qual esse negócio jurídico está sujeito a inúmeras repercussões do 
direito público. Uma delas diz respeito à proteção, em contrato de 
arrendamento, da parte economicamente mais frágil (isto é, o 
arrendatário), conforme dispõe o art. 13 do Decreto n. 59.566/1966 […]104 

 

Assim, caso o arrendatário seja enquadrado como uma “grande empresa rural”, pode 

haver a chance de estar excluído dos prazos mínimos do artigo 13 do Decreto Federal 

n.º 59.566/1966. Por consequência, em tese, o arrendatário poderia rescindir de forma 

antecipada o contrato, caso o arrendador não atenda às obrigações acordadas no 

termo de Compromisso. Contudo, como observado, essa possibilidade não é aplicável 

a todos. 

 

3.2 O uso de contratos de integração agroindustriais  
 

 
104 STJ, Informativo n.º 0584, 27 maio a 10 jun. 2016. 
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Dados os gargalos causados pela interpretação cogente dos prazos mínimos das 

cláusulas obrigatórias sociais e ambientais dos contratos típicos agrários, limitando a 

liberdade contratual das partes, o uso de contratos agroindustriais poderia ser uma 

alternativa. Ademais, é relevante analisar como essa recém-regulada modalidade 

contratual interage com os instrumentos do novo Código Florestal, uma vez que 

apresenta peculiaridades distintas dos demais contratos típicos. 

 

O contrato agroindustrial é uma forma de integração vertical dos contratos agrários. A 

integração dos contratos permite a inserção organizada da produção agrária do 

campo em um sistema agroindustrial (i.e., indústria) e ao mercado consumidor, após 

processamento das commodities em produto final. 

 

Isso se dá com a necessidade de organizar e planificar a produção das mercadorias 

rurais, com maior precisão de demanda, oferta, quantidade e qualidade, em um 

sistema de cadeias produtivas. 

 
No entanto, diferentemente de outras modalidades de integração vertical, os contratos 

agroindustriais se baseiam no ciclo agrobiológico, o qual nada mais é que a 

dependência e a relação harmônica da atividade econômica de produção com ciclo 

de criação de animais e cultivo de vegetais do imóvel rural. Assim, poderia ser 

classificada como uma integração vertical híbrida, já que toda a cooperação entre 

produtor integrado e integrador “é mais do que mera relação de transação de produtos 

e meios de produção para organizar a atividade agrária estabelecendo uma 

coordenação desta com o Sistema Agroindustrial (SAG)”.105 

 

No Brasil, essa modalidade contratual foi recentemente prevista na Lei Federal n.º 

13.288 em 2016, definindo integração vertical no contexto agrário como: 

 
Art. 2.º Para os efeitos desta Lei, entende-se por: 
I – integração vertical ou integração: relação contratual entre produtores 
integrados e integradores que visa a planejar e a realizar a produção e a 
industrialização ou comercialização de matéria-prima, bens intermediários ou 
bens de consumo final, com responsabilidades e obrigações recíprocas 
estabelecidas em contratos de integração; 
[...] 

 
105 BUENO, Francisco de Godoy. Contratos agrários agroindustriais: análise à luz da teoria dos 
contratos típicos. Coimbra: Almedina, 2017. p. 61. 
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IV – contrato de integração vertical ou contrato de integração: contrato, 
firmado entre o produtor integrado e o integrador, que estabelece a sua 
finalidade, as respectivas atribuições no processo produtivo, os 
compromissos financeiros, os deveres sociais, os requisitos sanitários, as 
responsabilidades ambientais, entre outros que regulem o relacionamento 
entre os sujeitos do contrato; 
V – atividades agrossilvipastoris: atividades de agricultura, pecuária, 
silvicultura, aquicultura, pesca ou extrativismo vegetal. 

 
Percebe-se que o escopo dessa integração está diretamente ligado ao sistema 

agroindustrial e às atividades agrossilvipastoris. 

 

3.2.1 Liberdade contratual e regularização de passivos florestais nos contratos 
agroindustriais 
 
A tipicidade é o reconhecimento de uma prática, habitualidade e uso social pelo 

legislador106. Por outro lado, a atipicidade é uma prática, vinculada a uma atividade 

organizada, não necessariamente nova, mas ainda sem um detalhamento ou 

regulamento específico.  

 

Logo, mesmo com a Lei Federal n.º 13.288/2016 fixando diretrizes gerais para os 

contratos agroindustriais, não chega a compor um regulamento definido e fechado de 

operacionalização, mantendo, por consequência, autonomia das partes e capacidade 

de adaptação caso a caso. Tal fato se dá pela própria finalidade econômica do 

contrato que visa estabelecer relações de integração para organizar o sistema 

agroindustrial de alguma cadeia rural. 

 

Para parte da doutrina essa falta de regulamento ex lege e maior autonomia em 

decorrência do vínculo com uma atividade econômica organizada (i.e., integração) 

justificariam o aspecto atípico do contrato agroindustrial107.  

 

Por seu turno, outra parte da doutrina e recente jurisprudência do Tribunal de Justiça 

do Rio Grande do Sul, acerca do tema, defendem que, mesmo com certa falta de 

 
106 ROPPO, Enzo. O contrato. Coimbra: Almedina, 2009. p. 134. 
107 BUENO, Francisco de Godoy. Contratos agrários agroindustriais: análise à luz da teoria dos 
contratos típicos cit., p 75-77. Também ver BURANELLO, Renato. Sistemas agroindustriais e contratos 
de integração vertical. Agrifórum: Sociedade Nacional de Agricultura. Disponível em: 
http://agriforum.agr.br/sistemas-agroindustrias-e-contratos-de-integracao-vertical/. Acesso em: 15 set. 
2020. 
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maior regulamentação, com a vigência da Lei Federal n.º 13.288/2016, há a tipicidade 

dos contratos agroindustriais. 

 
Apelação cível. Direito privado não especificado. Ação monitória. Confissão 
de dívida. Nota promissória. Competência interna. Ausência de discussão 
acerca do contrato de integração (compra e venda de fumo). Contratos 
típicos sem previsão regimental. Direito privado não especificado. No caso, 
a causa de pedir e pedidos da inicial estão amparados em confissão de dívida 
e nota promissória, sem discussão acerca do contrato que deu origem ao 
débito. Pretensão meramente remuneratória. Além disso, o contrato de 
compra e venda de fumo em folha tem previsão legal, sendo típico 
contrato de integração, por disposição da Lei 13.288/2016. Ausente 
discussão acerca do contrato, estando este devidamente enquadrado como 
contrato de integração e ausente previsão regimental específica, insere-
se o feito na subclasse Direito Privado Não Especificado. Dúvida de 
competência suscitada em decisão monocrática (TJRS, 17.ª Câmara Cível, 
AC 70080639768/RS, Rel. Liege Puricelli Pires, j. 28.02.2019, DJ 
06.05.2019). 
 

Além disso, os contratos agroindustriais podem ser classificados como mistos, uma 

vez que possibilitam o uso de instrumentos de outros contratos, como compra e venda, 

fornecimento, prestação de serviços, mas incorporando estes e adaptando à sua 

finalidade, conferindo características próprias.  

 

A despeito da discordância sobre a atipicidade ou não, deve-se frisar que autonomia 

e a liberdade contratual das partes, apesar de maiores, se comparadas com outros 

contratos típicos rurais, não ocorrem de forma irrestrita. 

 
De forma semelhante aos contratos típicos de arrendamento, a parceria também 

estabelece expressamente como uma das diretrizes gerais o “cumprimento da 

legislação ambiental”, previsto no artigo 4.º, XII, sendo obrigação tanto do produtor 

integrado como do integrador:  

 
Art. 4.º O contrato de integração, sob pena de nulidade, deve ser escrito com 
clareza, precisão e ordem lógica, e deve dispor sobre as seguintes questões, 
sem prejuízo de outras que as partes contratantes considerem 
mutuamente aceitáveis: 
[...] 
XII – as obrigações do integrador e do produtor integrado no 
cumprimento da legislação ambiental. 

 
Complementa no artigo 10, caput: 
 

Art. 10. Compete ao produtor integrado e à integradora atender às 
exigências da legislação ambiental para o empreendimento ou atividade 
desenvolvida no imóvel rural na execução do contrato de integração, bem 
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como planejar e implementar medidas de prevenção dos potenciais impactos 
ambientais negativos e mitigar e recuperar os danos ambientais. 

 
É importante perceber que esse dispositivo exige não só a preservação ambiental, por 

meio da prevenção, mas também a mitigação e a recuperação de danos ambientais. 

Consequentemente, fica evidente a sintonia da lei com os parâmetros no novo Código 

Florestal de regularização de passivos florestais, por meio do PRA.  

 

Isso é positivo, pois não padece da incerteza presente no caso dos contratos típicos 

de arrendamento e parceria, uma vez que estes exigem somente a “conservação de 

recursos naturais”, não endereçando a reparação. 

 

Essa sintonia entre a lei dos contratos agroindustriais com a regularização florestal 

não ocorre somente na terminologia do dispositivo ao prever “recuperação” dos danos 

ambientais, mas também com a maior autonomia das partes que o próprio contrato 

possibilita.  

 

Com maior liberdade, as partes podem compor esquemas de obrigações mais 

flexíveis das atividades de regularização e voltados ao tipo de atividade do sistema 

agroindustrial em questão, bem como evitando o problema de rompimento de prazos 

mínimos no caso de irregularidades do monitoramento e eventualmente 

descumprimento do Termo de Compromisso. 

 

Nesse aspecto, os contratos agroindustriais estão naturalmente mais moldados à 

necessidade de regularização via PRA. Principalmente, já utilizam uma interpretação 

de união entre o princípio de liberdade contratual com a função socioambiental do 

contrato, situação que não ocorre atualmente com os contratos típicos regulados no 

âmbito do Estatuto da Terra, em que há o entendimento de confronto entre a vontade 

das partes com a irrenunciabilidade das cláusulas obrigatórias, com base em uma 

visão mais antiga de função social.  

  



 

 

72 

 
3.2.2 Responsabilidade ambiental nos contratos agroindustriais e possibilidade 
de alocação de riscos no contrato 
 
Além do dever de “cumprimento” de legislação ambiental no artigo 4.º, XII, a 

responsabilidade de ambos no caso de mitigação e reparação de danos ambientais, 

prevista no artigo 10, caput, da Lei Federal n.º 13.288/2016, tem um regramento mais 

detalhado. 

 

Inicialmente com o § 1.º do artigo 10: 

 
Art. 10, § 1.º Nas atividades de integração em que as tecnologias empregadas 
sejam definidas e sua adoção supervisionada pelo integrador, este e o 
integrado responderão, até o limite de sua responsabilidade, pelas 
ações relativas à proteção ambiental e à recuperação de danos ao meio 
ambiente ocorridos em decorrência do empreendimento. 

 

Em seguida, com uma exceção no seu artigo 10, § 2.º:  

 
§ 2.º A responsabilidade de recuperação de danos de que trata o § .º deste 
artigo deixa de ser concorrente quando o produtor integrado adotar 
conduta contrária ou diversa às recomendações técnicas fornecidas 
pelo integrador ou estabelecidas no contrato de integração. 

 

Esse dispositivo estabelece que, além da regra da responsabilidade de ambos por 

danos ambientais do artigo 10, caput, caso o produtor integrado adote conduta 

contrária às recomendações fornecidas pelo integrador, a responsabilidade fica 

restrita ao produtor. Em outras palavras, o § 2.º inibe a aplicação da responsabilidade 

ambiental civil objetiva e solidária no contrato ao propiciar a alocação dos riscos.  

 

A tentativa de afastamento da responsabilidade ambiental civil objetiva não está 

presente somente na exceção do § 2.º, mas também na própria regra geral do § 1.º, 

ao destacar que as partes “responderão, até o limite de sua responsabilidade”. 

 

Para Francisco Bueno esse dispositivo tem a finalidade de alterar a compreensão da 

responsabilidade civil objetiva solidária para danos ambientais. Ele argumenta que a 

alocação dos riscos por meio dessa lei é necessária, uma vez que o atual 

entendimento de responsabilização solidária e objetiva aflige em especial o 

desenvolvimento de sistemas de contratos de integração agroindustriais:  
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[...] a amplitude e rigidez das regras de responsabilidade impedem que os 
contratos agrários sejam suficientes para definir a responsabilidade para 
arcar com os custos e os riscos das atividades. Neste sentido, é de se 
destacar que a responsabilidade ambiental pode se encontrar totalmente 
dissociada do poder de controle e de destinação dos meios de produção e 
ser um fator de grave instabilidade dos arranjos econômicos, tornando 
insustentável a organização estabelecida pelo contrato108. 

 

Prosseguindo:  

 
O descumprimento do contrato de integração, especialmente no tocante às 
determinações de interesse ambiental, entretanto, deve ser imputado apenas 
à parte inadimplente, não podendo a parte inocente, que agiu conforme o 
estabelecido, sofrer as consequências e responsabilizar-se pelos danos 
causados pela parte que não atendeu ao previsto no contrato109. 

 

Com todo o respeito à tese proposta pelo jurista, como já amplamente observado, a 

responsabilidade civil ambiental, de forma expressa e por força da Lei Federal n.º 

6.938/81110, com respaldo constitucional do artigo 225, § 3.º111, confirmado pela 

jurisprudência, inclusive de Tribunal Superior, é objetiva e solidária com a aplicação 

da Teoria do Risco Integral. Não importa o elemento de ação ou omissão tanto do 

integrador como do integrado, basta o aproveitamento dos benefícios da atividade 

agrária.  

 

A possibilidade de alocação de riscos não parece ser algo simples de ocorrer 

futuramente na prática dos tribunais, em razão de um ordenamento de normas 

ambientais muito interligado, rígido e consolidado ao longo de décadas. 

 

 
108 BUENO, Francisco de Godoy. Contratos agrários agroindustriais: análise à luz da teoria dos 
contratos típicos cit., p. 190. 
109 Idem, p. 192. 
110 “Art. 14. Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não 
cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos 
causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores: 
§ 1.º Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, 
independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio 
ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá 
legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio 
ambiente.” 
111 Art. 225, § 3.º “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.” 
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Em virtude de a lei de contratos de integração ser recente (i.e., 2016), ainda não há, 

para análise neste estudo, um conjunto ou um caso emblemático que aborde e 

esclareça a procedência de flexibilizar a responsabilidade objetiva e solidária de danos 

ambientais. 

 

Observando o Direito Comparado, nos Estados Unidos essa mesma questão sobre 

limitar a responsabilidade ambiental objetiva e solidária, com a alocação de riscos, 

também ocorre exclusivamente para dano ambiental de contaminação de área por 

resíduos perigosos.  

 

O Comprehensive Environmental Response Compensation and Liability Act 

(CERCLA)112 é um estatuto ambiental cuja finalidade é regular o manuseio, os 

acidentes, a remediação e a compensação de resíduos perigosos (i.e., handling, 

release and Superfund113), e é a única regra de nível federal dos Estados Unidos a 

impor a responsabilidade ambiental civil objetiva e solidária.  

 

Portanto, é o que mais se assemelha às normas ambientais brasileiras do ponto de 

vista de responsabilidade ambiental civil. Essa imposição está presente na seção 107 

(e), 1 e 2, do Estatuto (ou 42 U.S.C, § 9607, e): 

 
(e)(1) No indemnification, hold harmless, or similar agreement or 
conveyance shall be effective to transfer from the owner or operator of 
any vessel or facility or from any person who may be liable for a release 
or threat of release under this section, to any other person the liability 
imposed under this section. Nothing in this subsection shall bar any 
agreement to insure, hold harmless, or indemnify a party to such agreement 
for any liability under this section.  
(2) Nothing in this title, including the provisions of paragraph (1) of this 
subsection, shall bar a cause of action that an owner or operator or any other 
person subject to liability under this section, or a guarantor, has or would have, 
by reason of subrogation or otherwise against any person.  

 

Como observado, apesar da redação complexa e confusa do dispositivo, a 

responsabilidade de mitigação e remediação de danos ambientais no escopo do 

CERCLA é objetivo e solidário. Entretanto, a linguagem do texto do CERCLA em 

nenhum momento menciona de forma expressa os termos “objetiva” (strict) e 

 
112 42 U.S.C, § 9.601 a § 9.675. Disponível em: 
https://uscode.house.gov/browse/prelim@title42/chapter103/subchapter1&edition=prelim. Acesso em: 
15 set. 2020. 
113 Idem, § 9.611. 
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“solidária” (joint and several liability), e sim apresenta uma redação que leva a essa 

conclusão. (Neste ponto, é essencial observar a redação original do dispositivo do 

CERCLA em inglês, aprovada pelo Congresso americano. A tradução livre pode 

prejudicar a compreensão da questão central.) 

 

Adicionalmente, a possibilidade de limitação e alocação dessa responsabilidade para 

remediar as áreas contaminadas entre as partes de um contrato, apesar de uma 

suposta imposição não expressa do CERCLA em objetiva e solidária, utilizando uma 

interpretação sistemática com o Tort Law, poderia ocorrer. 

 
Quando duas ou mais pessoas agindo de forma independente causem um 
mal distinto ou único, em que haja embasamento razoável para a repartição 
e contribuição de cada parte, cada um é responsável pela respectiva 
porção do total do dano que causou (tradução livre)114. 

 

Essa dúvida foi respondida pela Suprema Corte no caso Burlington Northern & Santa 

Fe Railway Co. v. U.S., 129 S.Ct. 1870, 173 L. Ed. 2d 812115, em que a Corte teve que 

decidir se os custos para remediar a área eram solidários para ambas as partes do 

contrato, ou estabelecer uma porcentagem para cada (i.e., individualizar os custos).  

 

Nesse caso, tratava-se de definir se as companhias de trem Burlignton Northern, 

Santa Fe Railway e Union Pacific Railroad Company eram responsáveis de forma 

objetiva e solidária pelos danos ambientais de contaminação de água subterrânea 

causados por Brown & Bryant Inc., a qual era distribuidora de produtos químicos e 

pesticidas. O vínculo para a responsabilidade solidária se daria pelo fato de que as 

companhias de trem, por contrato, possuíam de forma conjunta com a Brown & Bryant 

Inc. uma propriedade de 3,6 hectares (9 acres) em Arvin, California, a qual teve seu 

solo contaminado devido a vazamentos. 

 

A Corte veio a decidir que, mesmo com o CERCLA estabelecendo responsabilidade 

objetiva e solidária ambiental de todas as partes responsáveis, partindo de uma 

interpretação integrada com as normas de Tort Law, era possível individualizar os 

 
114 Restatement (Second) of Torts, §§ 433A, 881: “When two or more persons acting independently 
caus[e] a distinct or a single harm for which there is a reasonable basis for division according to the 
contribution of each, each subject to liability only for the portion of total harm that he has himself caused”. 
115 Disponível em: https://www.supremecourt.gov/opinions/08pdf/07-1601.pdf. Acesso em: 15 set. 
2020. 
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custos de reparação para cada; nesse caso, somente 9% para as companhias de trem 

(i.e., apportionment), ou seja, não solidária, mas proporcional:  

 
Em virtude de a decisão da Corte Distrital de alocar a responsabilidade ser 
embasada na evidência e nos princípios da repartição, sublinhados acima, 
revertemos a decisão da Corte de Apelação, no sentido de que as 
empresas rés estejam sujeitas à responsabilidade objetiva e solidária 
com relação aos custos originários da contaminação das instalações da 
Arvin. [...] Além disso, nós concluímos que a Corte Distrital realizou a 
repartição dos custos de forma razoável no valor de 9% para a Railroad 
(tradução livre)116. 

 

Retornando à realidade nacional, como demonstrado, ela é bem diferente do 

ordenamento americano. Inicialmente, a responsabilidade objetiva e solidária é 

expressamente prevista em Lei. Ademais, no Brasil, não há disposições como no Torts 

no Common Law, permitindo uma flexibilização. Por fim, no Brasil, a Teoria do Risco 

Integral é extensamente aplicada pelas Cortes para danos ambientais, o que não 

ocorre no Judiciário americano.  

 

Consequentemente, é difícil replicar em nosso ordenamento e no Judiciário o 

tratamento dado à limitação da responsabilidade ambiental e alocação de custos que 

acontece nos Estados Unidos, conforme pretende o artigo da lei de contratos de 

integração agroindustriais no Brasil. 

 

Essa questão fica ainda mais difícil de proceder no escopo do PRA, pois no contrato 

de integração agroindustrial o integrador estabelece uma organização e métodos de 

produção, padronizando a atividade de integrados. Com a necessidade de 

regularização florestal como parte da função social da propriedade e também do 

contrato agrário e a sustentabilidade das atividades, essa preocupação deve ser 

automaticamente incorporada pelos métodos de produção e padrões do integrador e 

do integrado.  

 

 
116 Burlington Northern & Santa Fe Railway Co. v. U.S., 129 S.Ct. 1870, 173 L. Ed. 2d 812: “Because 
the District Court’s ultimate allocation of liability is supported by the evidence and comports with the 
apportionment principles outlined above, we reverse the Court of Appeals’ conclusion that the Railroads 
are subject to joint and several liability for all response costs arising out of the contamination of the Arvin 
facility. […] Furthermore, we conclude that the District Court reasonably apportioned the Railroads’ 
share of the site remediation costs at 9%”.  
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Assim, limitar responsabilidades a somente uma parte, em caso da não regularização 

de RL ou APP de integrados, não faz sentido. Ambos têm obrigação de regularização 

florestal dos imóveis rurais utilizados na produção. 

 

Dessarte, esse dispositivo da lei dos contratos agroindustriais, que aparentemente 

gera maior proteção para o integrador, limitando a responsabilidade e em tese 

possibilitando a alocação de risco, na realidade apresenta inconsistência se 

interpretado com as demais legislações constitucionais e infraconstitucionais para 

reparação cível de dano ambiental, especialmente no contexto do PRA.  

 

Portanto, há insegurança jurídica nesse aspecto e o contrato de integração 

agroindustrial pode eventualmente oferecer o mesmo risco de responsabilização 

ambiental civil objetiva e solidária do arrendamento e a parceria rural.  

  

3.3 Uso de mecanismos de mercado 
 
Uma alternativa para contornar as incertezas levantadas para adequar os contratos 

de arrendamento, parceria e agroindustriais à regularização florestal, por meio da 

recomposição de RL, são as modalidades de mecanismos de mercado. 

 

Tais modalidades fazem a aplicação inversa do Princípio do Poluidor Pagador e do 

enfoque de comando e controle, ou seja, recompensam financeiramente o protetor 

recebedor pelo seu desempenho na preservação ambiental. Assim, essas 

modalidades de compensação, com o pagamento por serviços ambientais, podem ser 

boas soluções, agora observadas. 

 
3.3.1 Compensação de reserva legal 
 
A possibilidade de compensar passivos florestais não foi uma inovação do Novo 

Código Florestal. Ela já estava presente no Código Florestal de 1965, com a alteração 

de 2001, que exigia a compensação para passivos de RL: 

 
Art. 44.  O proprietário ou possuidor de imóvel rural com área de floresta 
nativa, natural, primitiva ou regenerada ou outra forma de vegetação nativa 
em extensão inferior ao estabelecido nos incisos I, II, III e IV do art. 16, 
ressalvado o disposto nos seus §§ 5.º e 6.º, deve adotar as seguintes 
alternativas, isoladas ou conjuntamente: 
[...] 
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III – compensar a reserva legal por outra área equivalente em 
importância ecológica e extensão, desde que pertença ao mesmo 
ecossistema e esteja localizada na mesma microbacia, conforme 
critérios estabelecidos em regulamento.  

 

A compensação do Novo Código Florestal inovou ao incorporar a compensação como 

parte do PRA, com requisitos mais definidos e restritivos. Inicialmente, é exclusivo 

para desmatamentos ocorridos até 22.07.2008, em que o produtor com passivo de RL 

compensa seu déficit em uma área de outro produtor com excedente acima dos 20%, 

35% e 80% de RL obrigatórios, dependendo do caso. 

 

Quanto aos critérios técnicos, a compensação pode ser realizada em áreas dentro do 

próprio Estado da federação ou interestadual. Para tanto, o Código Florestal, seguido 

pela maioria das demais legislações estaduais, exige como requisito serem (i) áreas 

de mesma extensão e (ii) de mesmo bioma117. 

 

Por outro lado, no caso de compensação interestadual, de forma adicional, o novo 

Código Florestal estabelece que devam ser áreas caracterizadas como prioritárias 

para a União e Estados. 

 

Por fim, a compensação de RL pode ser realizada por meio de quatro instrumentos 

diferentes, definidos tanto no artigo 66, § 5.º, do Código Florestal118 quanto em 

decretos específicos ou em outros artigos do Código Florestal ou leis. Esses 

instrumentos são:  

 

• Cota de Reserva Ambiental (CRA), regulamentada pelo Decreto Federal n.º 

9.640/2018; 

• Servidão Ambiental, presente na Lei Federal n.º 6.938/1981, artigos 9-B e C; 

 
117 Lei Federal n.º 12.651/2012, art. 66, § 6.º: “As áreas a serem utilizadas para compensação na forma 
do § 5.º deverão: I – ser equivalentes em extensão à área da Reserva Legal a ser compensada; II – 
estar localizadas no mesmo bioma da área de Reserva Legal a ser compensada; III – se fora do Estado, 
estar localizadas em áreas identificadas como prioritárias pela União ou pelos Estados”. 
118 Lei Federal n.º 12.651/2012, art. 66, § 5.º: “A compensação de que trata o inciso III do caput deverá 
ser precedida pela inscrição da propriedade no CAR e poderá ser feita mediante: I – aquisição de Cota 
de Reserva Ambiental – CRA; II – arrendamento de área sob regime de servidão ambiental ou Reserva 
Legal; III – doação ao poder público de área localizada no interior de Unidade de Conservação de 
domínio público pendente de regularização fundiária; IV – cadastramento de outra área equivalente e 
excedente à Reserva Legal, em imóvel de mesma titularidade ou adquirida em imóvel de terceiro, com 
vegetação nativa estabelecida, em regeneração ou recomposição, desde que localizada no mesmo 
bioma”. 
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• Doação de área pendente de regularização fundiária localizada no interior de 

Unidades de Conservação (essa modalidade é regulamentada para Unidades 

de Conservação Federais pela Instrução Normativa ICMBio n.º 5, de 19 de maio 

de 2016. Para UCs estaduais, cada Estado tem sua respectiva norma); 

• Cadastramento de outra área equivalente e excedente à RL, em imóvel de 

mesma titularidade ou adquirida em imóvel de terceiro. 
 

Entretanto, a compensação não é um método possível para todos os imóveis rurais 

com déficit de RL. Isso ocorre porque, como a compensação é um mecanismo de 

mercado para a tutela ambiental, está sujeita aos custos de transação como (i) oferta 

e demanda e, também, os custos da (ii) própria regulação imposta pelo Estado.   

 

Nessa lógica, Coase explica que, para mercados privados internalizarem 

externalidades negativas das atividades de produção, por meio da eficiência e sem 

intervenção de entidade reguladora, a negociação entre partes deve se dar em um 

ambiente com concorrência, direitos de propriedade bem definidos e sem ou com 

baixos custos de transação119.    

  

No tocante à oferta e demanda, no caso do Estado de São Paulo, que tem grande 

parte da metade dos passivos florestais do País, a compensação se torna vantajosa 

para o bioma mata atlântica por ter mais excedente que déficit (maior oferta que 

demanda)120. Em contrapartida, para áreas degradadas de APP e RL em bioma 

cerrado, os produtores devem procurar alternativas de regeneração e/ou 

recomposição em seus contratos agrários.  

 

 
119 COASE, Ronald. The problem of social cost. Journal of Law & Economics, University of Chicago 
Press, v. III, p. 1-44, Oct. 1960.  
120 Ver CHIODI, Luciana. O mercado de terras para compensação de Reserva Legal. São Paulo: 
Agroicone, 2018. p. 16. Disponível em http://www.inputbrasil.org/wp-
content/uploads/2018/03/Mercado-de-Terras-para-Compensacao-de-Reserva-
Legal_Agroicone_FINAL.pdf. Acesso em: 15 set. 2020. 
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Figura 4: Déficits por bioma em São Paulo 
Fonte: AGROICONE, KFW. 12 milhões de hectares em 12 casos reais: Modelos econômicos para fomentar a 
recuperação ecológica no Brasil. Relatório final 2017. Disponível em: 
http://www.agroicone.com.br/$res/arquivos/pdf/180316123813_Agroicone-12%20em%2012-KfW-2017.pdf 
 
 

Para os custos de transação referentes à regulação ambiental, requisitos estaduais 

para compensação bem mais restritivos que o padrão federal (i.e., bioma) podem 

impactar diretamente os custos de transação e, consequentemente, o mercado 

florestal. Assim, a regulação e as normas do Direito têm impacto direto nos preços e 

em mecanismos de mercado.  

 

Como exemplo, na Bahia exige-se que a compensação seja feita na mesma bacia 

hidrográfica, em vez de mesmo bioma, elevando os custos de transação121. Ademais, 

há imposições para compensação interestaduais quase proibitivas, por exemplo, São 

Paulo permite somente em Estados limítrofes, com convênio entre os órgãos 

ambientais122.  

 

Adicionalmente, conforme observado anteriormente neste estudo, há o caso da CRA 

como outro exemplo do custo da regulação influenciando o mercado. Com o 

julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade n.os 4.901, 4.902, 4.903, 4.937, 

o STF ainda precisa confirmar qual a definição legal e técnica de “identidade 

ecológica” como critério de compensação para Cota de Reserva Ambiental, uma vez 

que se abriu divergência a respeito do artigo 48, § 2.º, ao estabelecer necessidade de 

interpretação conforme para a compensação por meio da CRA, especificando que 

 
121 Decreto n.º 15.180/2014, artigo 82.  
122 Decreto n.º 61.792/2016, artigo 21.  
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esta deve ser feita em áreas de mesma identidade ecológica, em vez de mesmo 

bioma.  

 

Além disso, é necessário elucidar como se dará essa incongruência do critério de 

“identidade ecológica” do artigo 48, § 2.º, com o critério de “bioma” do artigo 66, §§ 5.º 

e 6.º, para todos os métodos de compensação do novo Código Florestal. Sem esse 

esclarecimento, altera-se significativamente o custo de transação da Cota de Reserva 

Ambiental.  

 

A falta de definição do STF não somente tem impactos no custo de transação para o 

uso de CRA, mas também, ao inviabilizar esse instrumento, o STF pode incentivar o 

aumento do desmatamento legal dos excedentes de RL:  

 
[...] o julgamento do Código Florestal e a possível alteração do critério de 
compensação florestal de mesmo bioma para identidade ecológica pode 
elevar os custos de transação de forma proibitiva que esta ocorra, 
inviabilizando a CRA e tornando mais eficiente a supressão autorizada 
desses excedentes para implantação de atividades agropecuárias123.   

 
Mesmo com essa grave insegurança jurídica e inviabilidade temporária da CRA, caso 

aplicável, o déficit de RL pode ser compensado pelos outros instrumentos como 

Servidão Ambiental ou doação de imóvel irregular em Unidade de Conservação.  

 

Assinala-se que, uma vez a compensação formalizada pelo órgão ambiental, há 

regularização imediata dos passivos, sem perda de área produtiva que ocorreria com 

recomposição e/ou regeneração, não existindo os prazos de regularização de RL ou 

APP, relatórios de monitoramento e indicadores, minimizando, portanto, incertezas e 

riscos. Logo, do ponto de vista da segurança jurídica perante as incertezas 

apresentadas previamente pelos contratos de arrendamento, parceria e 

agroindustrial, ao incorporarem o PRA, a compensação se mostra como o método 

mais seguro.  

 

 
123 MUNHOZ, Leonardo. O julgamento do Código Florestal na perspectiva de Law and Economics, 
possíveis impactos no novo mercado de CRA. Revista JOTA, 2019. Disponível em: 
https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/o-julgamento-do-codigo-florestal-na-perspectiva-de-law-
and-economics-07012019. Acesso em: 15 set. 2020. 
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Por fim, a compensação ao garantir maior segurança jurídica, tendo a maior 

preferência como forma de regularização, também pode contribuir para que as futuras 

relações contratuais agrárias, ao incorporarem o PRA, estarão incentivando o fomento 

real de um enfoque de mecanismo de mercado de tutela ambiental, o qual ainda é 

incipiente no Brasil. 

 

3.3.2 Pagamento por serviços ambientais (PSA) 
 
Uma alternativa para contornar a insegurança jurídica mencionada é beneficiar 

financeiramente o produtor pela preservação ambiental e pelos serviços 

ecossistêmicos mantidos em sua propriedade e/ou posse rural, o que pode ser 

realizado por meio do PSA. 

 

De forma breve, o PSA é um instrumento econômico voluntário entre partes ou com o 

governo, em que o objeto negociado é a prestação de algum serviço de preservação 

ambiental devidamente recompensado para quem o realiza, ou seja, o PSA internaliza 

as externalidades positivas, por meio do Princípio do Protetor recebedor, ao contrário 

do Princípio do Poluidor Pagador, com a internalização das externalidades negativas. 

 

Por consequência, ao contrário do enfoque de comando e controle, essa possibilidade 

é o enfoque de mecanismos de mercado para a tutela ambiental. 

 

Para Ana Maria de Oliveira Nusdeo existem quatro tipologias de serviços ambientais 

a serem remunerados: biodiversidade, água, sequestro de carbono e beleza cênica.124  

 

O PSA no escopo do novo Código Florestal está presente no artigo 41 da Lei Federal 

n.º 12.651/2012, o qual elenca as categorias de PSA que poderão ser aplicadas no 

contexto florestal, podendo ocorrer tanto de forma isolada como conjuntamente. Entre 

elas há um tipo específico para a manutenção de APPs e RLs: 

 

 
124 NUSDEO, Ana Maria de Oliveira. Pagamento por serviços ambientais. Do debate de política 
ambiental à implementação jurídica. In: LAVRATTI, Paula; TEJEIRO, Guillermo (org.). Direito e 
mudanças climáticas: pagamento por serviços ambientais, fundamentos e principais aspectos jurídicos. 
São Paulo: Instituto O Direito por um Planeta Verde, 2013. p. 16. Disponível em: 
http://www.planetaverde.org/arquivos/biblioteca/arquivo_20131201182658_5649.pdf. Acesso em: 15 
set. 2020. 
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Art. 41. É o Poder Executivo federal autorizado a instituir, sem prejuízo do 
cumprimento da legislação ambiental, programa de apoio e incentivo à 
conservação do meio ambiente, bem como para adoção de tecnologias e 
boas práticas que conciliem a produtividade agropecuária e florestal, com 
redução dos impactos ambientais, como forma de promoção do 
desenvolvimento ecologicamente sustentável, observados sempre os 
critérios de progressividade, abrangendo as seguintes categorias e linhas de 
ação: 
I – pagamento ou incentivo a serviços ambientais como retribuição, monetária 
ou não, às atividades de conservação e melhoria dos ecossistemas e que 
gerem serviços ambientais, tais como, isolada ou cumulativamente: [...] 
h) a manutenção de Áreas de Preservação Permanente, de Reserva 
Legal e de uso restrito. 
 

 
Mas um ponto duvidoso sobre a aplicação de projetos para uso do PSA é a 

necessidade da adicionalidade, ou seja, se o serviço ambiental prestado contribui com 

alguma adicionalidade na preservação do ecossistema (i.e., algo a mais que justifique 

sua existência). 

 

A adicionalidade é um elemento com origem no Protocolo de Quioto125, em seu artigo 

12, 5 (c), sobre o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (CDM): 
 
5. As reduções de emissões resultantes de cada atividade de projeto devem 
ser certificadas por entidades operacionais a serem designadas pela 
Conferência das Partes na qualidade de reunião das Partes deste Protocolo, 
com base em: (a) Participação voluntária aprovada por cada Parte envolvida; 
(b) Benefícios reais, mensuráveis e de longo prazo relacionados com a 
mitigação da mudança do clima; e (c) Reduções de emissões que sejam 
adicionais as que ocorreriam na ausência da atividade certificada de 
projeto126. 
 

 
Mais bem definido pelas Partes signatárias na Decisão D.3/CMP.1127, com a seguinte 

redação: 

 
43. Um projeto de Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL) é adicional 
se as emissões antropogênicas de gases de efeito estufa sejam reduzidos 

 
125 Protocolo de Quioto é um acordo/protocolo multilateral internacional de cunho ambiental, dentro do 
escopo da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (United Nations 
Framework Convention on Climate Change ou UNFCCC), com o objetivo de estabilizar as 
concentrações de gases de efeito estufa (GEE) na atmosfera, evitando uma interferência humana 
perigosa no sistema climático. Disponível em: https://unfccc.int/resource/docs/convkp/kpeng.pdf. 
Acesso em: 15 set. 2020. 
126 Idem. 
127 Disponível em: http://www.ciesin.columbia.edu/repository/entri/docs/cop/Kyoto_COP001_003.pdf. 
Acesso em: 15 set. 2020. 
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abaixo daquelas que haveriam ocorrido na ausência de um projeto de MDL 
registrado (tradução livre)128.  

 

Para Ana Maria de Oliveria Nusdeo: 

 
[...] a da adicionalidade, entendida como o resultado comprovado de uma 
ação em comparação ao cenário que se desenrolaria sem ela, às vezes 
denominado de business as usual. No caso dos pagamentos por serviços 
ambientais farão jus a pagamento as práticas acordadas, que não se 
realizariam na ausência do pagamento129. 

 

Com referência ao novo Código Florestal, este estabelece a adicionalidade em seu 

artigo 41, § 4.º:  
 
§ 4.º As atividades de manutenção das Áreas de Preservação Permanente, 
de Reserva Legal e de uso restrito são elegíveis para quaisquer 
pagamentos ou incentivos por serviços ambientais, configurando 
adicionalidade para fins de mercados nacionais e internacionais de 
reduções de emissões certificadas de gases de efeito estufa. 

 

Apesar de expresso no Código Florestal que a manutenção de APPs e RL configura 

adicionalidade, ainda há dúvidas sobre sua aplicação não somente para áreas de 

excedentes de APP ou RL, mas também para as áreas de APP e RL em si, como 

exigência legal inerente à função socioambiental do imóvel rural130 (o excedente de 

APP e RL já pode ser ofertado para compensação, como outro mecanismo de 

mercado, que será mais detalhado neste trabalho).  

 

Essa argumentação tem fundamento no sentido de que, como essas áreas já são 

protegidas por lei e são uma obrigação inerente do imóvel rural, o PSA, nesse caso, 

não estaria beneficiando projetos que gerassem adicionalidade ambiental. 

 

No entanto, conforme observado no artigo 41, § 4.º, a adicionalidade para o uso de 

PSA para APP e RL é exigido para o tipo de redução de emissões de gases de efeito 

estufa, ou seja, no âmbito de mudanças climáticas para programa de redução de 

 
128 “43. A CDM project activity is additional if anthropogenic emissions of greenhouse gases by sources 
are reduced below those that would have occurred in the absence of the registered CDM project 
activity.”  
129 NUSDEO, Ana Maria de Oliveira. Pagamento por serviços ambientais. Do debate de política 
ambiental à implementação jurídica cit., p. 15.  
130 Ver MAGANHINI, Thais Bernardes. Do pagamento por serviços ambientais: análise dos 
fundamentos jurídicos sustentáveis. 2016. Tese (Doutorado) – Pontifícia Universidade Católica de São 
Paulo, 2016, p. 141. 
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emissões por meio do sequestro de carbono, fiel, assim, à verdadeira origem da 

aplicação do elemento da adicionalidade dentro do escopo do Protocolo de Quioto. 

 

A princípio, o uso de PSA para a manutenção e reparação de Áreas de Preservação 

Permanente, de Reserva Legal e de uso restrito está devidamente elencado no artigo 

41, I, h, com o propósito de preservação florestal e de vegetação nativa.  

 

Portanto, poderia estar excluído da adicionalidade em atividades de sequestro de 

carbono, já que essa modalidade é exigida para “o sequestro, a conservação, a 

manutenção e o aumento do estoque e a diminuição do fluxo de carbono”, conforme 

descrito no artigo 41, I, a.  

 

Com referência ao entendimento no sentido de que a adicionalidade cabe de forma 

alargada para todos os tipos de serviços de PSA, isso precisa ser mais bem 

esclarecido e respaldado pelo legislador, uma vez que até o momento o texto deixa 

claro que sequestro de carbono com redução de gases de efeito estufa e manutenção 

de APP e RL se trata de tipos serviços ambientais diferentes no Código Florestal, mas 

que podem ser prestados de forma isolada ou cumulativamente, gerando, assim, 

dúvidas.  

 

Contudo, a despeito de todo esse debate, no contexto do PRA, a possibilidade do uso 

de programas de PSA adquire uma nova perspectiva, visto que o produtor estará de 

fato recuperando uma área degradada, restaurando sua biodiversidade e adicionando 

serviços ambientais antes inexistentes em decorrência da degradação. Isso pode ser 

considerado como adicionalidade?  

 

Portanto, a interpretação para a adicionalidade, importada do Protocolo de Quioto, 

deve ser adaptada à nova realidade do PRA, a fim de permitir mais um instrumento 

para a recuperação de milhares de hectares de RL e APP degradados e, por 

conseguinte, inúmeros serviços ambientais atualmente inviabilizados. 

 

Por fim, apesar de presente no texto do novo Código Florestal, o Brasil ainda não 

regulamentou de fato o uso do PSA em nível federal.  
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Como exemplo da possível regulamentação do PSA, há o Projeto de Lei n.º 

312/2015131 tramitando no Congresso Nacional132, já aprovado pela Câmara dos 

Deputados133. Esse projeto, além de introduzir os conceitos para o PSA, estabelece 

que essa relação de pagamento pela preservação pode tanto se dar entre o ente 

privado e o poder público quanto entre entes privados. No entanto, o Projeto de Lei 

proíbe o uso de recursos públicos para pagamento monetário por serviços de 

manutenção de APP e RL, restando somente os recursos privados134. 

 

Esse fato no escopo dos contratos agrários e implementação do PRA cria novas 

possibilidades. Produtores e empresas das cadeias agropecuárias podem utilizar o 

PSA como uma forma de incentivar as atividades de regularização do PRA.  

 

Em outras palavras, empresas que firmem contratos de arrendamento ou parceria 

rural com produtores podem estabelecer cláusulas que assegurem um pagamento ou 

para o proprietário ou até um abatimento do arrendamento ao arrendatário que por 

opção resolva regularizar a área de APP e RL e que cumpra o Termo de Compromisso 

em dia com seus prazos e reportando para o órgão ambiental competente. Esse hábito 

contratual pode, inclusive, incentivar maior proatividade ambiental por parte dos 

produtores rurais, como anteriormente abordado neste estudo, ampliando o 

entendimento de função socioambiental dos contratos agrários. 

 

Entretanto, pelo fato de o PRA ainda não estar operacional, sem a obrigatoriedade de 

assinatura de Termo de Compromisso, não há iniciativas de PSA vinculadas a 

contratos agrários, com o uso de abatimento de arrendamento.  

 

Apesar de todo o debate e dúvidas anteriormente expostos, é certo que, com benefício 

financeiro pela regularização, os problemas pelo não cumprimento, rescisão 

antecipada de prazos mínimos e possível aplicação de multas têm menor 

probabilidade de ocorrer. 

 
131Disponível em: 
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1802419&filename=Tramit
acao-PL+312/2015. Acesso em: 15 set. 2020. 
132 Na mesma temática, também há os Projetos de Lei n.os 792/2007, 3.791/2019 e 5.028/2019. 
133 Aprovado pela Câmara dos Deputados em 03.09.2019. 
134 Ver Projeto de Lei n.º 312-B/2015 (Versão Final Câmara dos Deputados), artigo 8.º, parágrafo único.   
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Nesse raciocínio, o Projeto de Lei n.º 312/2015 esclarece os itens que devem constar 

nos contratos com PSA: 

 

• Partes (pagador e provedor); 

• Delimitação territorial da área do ecossistema (e.g., APP e/ou RL); 

• Direitos e obrigações do provedor, incluindo as ações de manutenção, 

recuperação e melhoria ambiental do ecossistema por ele assumidas e os 

critérios e indicadores da qualidade dos serviços ambientais prestados; 

• Direitos e obrigações do pagador, compreendendo o modo, condições e prazos 

de realização da fiscalização e monitoramento; 

• Obrigatoriedade, forma e periodicidade da prestação de contas do provedor ao 

pagador; 

• Critérios de bonificação para o provedor que atingir indicadores de 

desempenho socioambiental superiores aos previstos em contrato; 

• Prazos do contrato, abrangendo a possibilidade ou não de sua renovação; 

• Preços ou outras formas de pagamento, bem como os critérios e 

procedimentos para seu reajuste e revisão; 

• Penalidades contratuais e administrativas a que estará sujeito o provedor; 

• Casos de revogação e de extinção do contrato. 

 

Conforme observado supra, é perfeitamente possível o uso de PSA com o objeto de 

recuperação de APP ou RL. Basta que esses requisitos, principalmente os de prazos, 

estejam alinhados com os prazos do Termo de Compromisso e periodicidade do 

monitoramento do respectivo Estado, com seus devidos indicadores ecológicos. 

Inclusive, o monitoramento tanto das atividades de regularização do PRA como do 

próprio PSA é facilitado, uma vez que o mesmo monitoramento pode ser aplicável a 

ambos. 

 

A aplicação do PSA é positiva, porquanto é mais uma oportunidade de usar um 

mecanismo de mercado na tutela no meio ambiente, aplicando o Princípio do Protetor 

Recebedor, o qual no Brasil ainda é muito incipiente, existindo praticamente somente 

mecanismos de comando e controle. 
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Contudo, para haver o pagamento pelas atividades de regularização do PRA, o 

pagador deve ter esses recursos financeiros, ou seja, não será possível a qualquer 

arrendatário ou parceiro outorgado, sendo mais provável que grandes empresas do 

agronegócio estejam dispostas a adotar essa opção do que outros produtores rurais 

menos favorecidos financeiramente. 

 

Por fim, é essencial que o país oficialmente regulamente a política de PSA, garantindo 

maior segurança jurídica, para que de fato possa também fazer parte da prática 

contratual rural. 

 

3.4 Atividade agrária e oportunidade de aproveitamento econômico em Reserva 
Legal e Área de Preservação Permanente 
 
Por fim, outra possibilidade para amenizar a insegurança jurídica é o aproveitamento 

econômico de APPs e RLs. 

 

Todavia, como demonstrado, é de prática contratual, especialmente no arrendamento 

rural, excluir áreas de RL e de APP do contrato e inclusive deixar expresso que elas 

não são passíveis de qualquer uso ou aproveitamento. Essa prática se dá com a atual 

compreensão de uso e proteção dessas áreas com o objetivo de evitar 

responsabilização ambiental. 

 

Entretanto, o PRA como um de seus benefícios permite a regularização com 

aproveitamento econômico de passivos florestais de RL e APP (até quatro módulos 

fiscais) cometidos até 22 de julho de 2008. E mais, viabiliza a recomposição 

intercalada de espécies nativas com exóticas, aumentando as possibilidades de uso 

e ganhos135.  

 

Deve-se salientar que esse plantio intercalado tem requisitos específicos dependendo 

do Estado, que devem ser observados, por exemplo, o Mato Grosso do Sul prevê 

critérios na modalidade de plantio intercalado de espécies nativas com exóticas, 

 
135 Lei Federal n.º 12.651/2012, artigo 66, § 5.º. 
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como: número mínimo de 50 espécies arbóreas nativas, de ocorrência regional, sendo 

pelo menos dez zoocóricas, devendo estas últimas representar 50% dos indivíduos, e 

não utilização de espécie-problema ou espécie-competidora136.  

 

O Pará também exige critérios de densidade de plantio de espécies arbóreas em 

plantios intercalados (entre 600 e 1.700 indivíduos/ha137). 

 

Com relação à APP em imóveis de até quatro módulos fiscais, São Paulo proíbe o uso 

de eucalipto e pinus138. Consequentemente, esses fatores influenciam os lucros, mas, 

mesmo assim, é um instrumento extremamente positivo para pequenos produtores. 

 

Deve-se enfatizar que há falta total de regulamentação estadual sobre o maior 

detalhamento dos requisitos para o plantio intercalado, especialmente sobre as 

possíveis formas de extração, permitindo ou não o uso de maquinário, espaçamento 

e colunas139. Ademais, esse aproveitamento econômico pode se dar com o uso de 

nativas, igualmente com valor econômico140. 

 

No entanto, atualmente esse aproveitamento econômico padece de insegurança 

jurídica, pois não somente faz parte da prática contratual excluir essas áreas do 

contrato e do aproveitamento, como também na jurisprudência há condenação do uso 

de RL e APP, uma vez que até a vigência do novo Código Florestal o PRA era ato 

ilícito, por exemplo: 

 
Apelação cível. Ação de rescisão de arrendamento rural c/c perdas e danos. 
Agravo retido. Perícia judicial. Dilação de prazo para manifestação. 
Desnecessário. Indeferimento mantido. Agravo conhecido e improvido. 
Mérito. Extração de madeira da reserva legal existente na área 
arrendada. Ausência de autorização do arrendador e inexistência de 
mandato tácito. Prejuízo patrimonial verificado. Condenação em indenização 
por danos materiais. Mantida. Danos morais evidenciados pelas 

 
136 Decreto Estadual n.º 13.977/2014, artigo 33, III. 
137 Decreto Estadual n.º 1.379/2015, artigo 36, I. 
138 Lei Estadual n.º 15.684/ 2015, artigo 14, IV. 
139 O Pará tem legislação com maior detalhamento sobre o espaçamento para recomposição (i.e., 3 por 
2 metros). Ver Descrição das Metodologias de avaliação de monitoramento dos PRADAS a serem 
utilizados na Secretaria do Meio Ambiente do Pará (SEMA-PA), outubro 2014. 
140 Ver CAMPOS FILHO, Eduardo Malta; RODRIGUES SARTORELLI, Paolo Alessandro. Guia de 
árvores com valor econômico. São Paulo: Agroicone, 2015. Disponível em: 
https://www.inputbrasil.org/publicacoes/guia-de-arvores-com-valor-economico/. Acesso em: 15 set. 
2020. 
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circunstâncias que extrapolaram o mero inadimplemento contratual. Prática 
de ilícito criminal e administrativo. Valor da condenação reduzido. 
Proporcionalidade e razoabilidade. Recurso conhecido e parcialmente 
provido (TJMS, , 5.ª Câmara Cível, APL 0116319-97.2007.8.12.0001/MS, 
Rel. Des. Sideni Soncini Pimentel, j. 14.08.2014). 

 
[…] Não houve simples descumprimento de cláusulas contratuais. O uso 
da madeira proveniente da Reserva Legal pelo arrendatário constitui ato 
ilícito criminal e administrativo, gerando inclusive autuação do autor/apelado 
pelo IBAMA [...] 
 

Também para APP:  
 

Apelação cível. Responsabilidade civil. Contratos agrários. Desmatamento 
de área de preservação permanente pelo arrendatário. Dano moral. Dano 
material. Reconhecimento (TJRS, 9.ª Câmara Cível, Apelação Cível 
70034878546, Rel. Marilene Bonzanini, j. 21.07.2010). 

 
Com o PRA operacional e a recomposição de RL e APPs com aproveitamento 

econômico, após a devida aprovação do Plano de Manejo Florestal Sustentável 

(PMFS), há uma mudança de paradigma de proteção com a criação de uma nova 

oportunidade de produção no imóvel rural. Assim, haverá necessidade de mudanças 

na prática e na elaboração de contratos, para que estes passem a incluir APP e RL 

com seus possíveis usos, tanto no caso de arrendamento quanto de parceria rural.  

 

Com essa nova prática, por consequência, deve-se seguir uma alteração de 

jurisprudência para essas situações, enfatizando a legalidade de uso econômico de 

APP e RL. 

 

Essa oportunidade de aproveitamento econômico seria extremamente positiva para a 

cadeia de silvicultura, que poderia ter inclusive aumento significativo de área de 

plantio, fazendo com que potenciais arrendatários ou parceiros outorgados se 

interessassem em integrar áreas de APP e de RL no contrato agrário, realizando as 

atividades de regularização, visando futuro aproveitamento econômico e ganhos.  

 

Essa possibilidade de aproveitar APP e RL evitaria problemas de necessidade de 

rescisão antecipada e multas com arrendadores ou parceiros outorgantes que não 

levam a sério a regularização ambiental de seus imóveis, anteriormente descritos 

neste trabalho.  
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4. CONCLUSÕES E ORIENTAÇÕES  

 
Conforme exposto no decorrer deste estudo, algumas conclusões podem ser traçadas 

de forma que haja incorporação do PRA e das atividades de regularização ambiental 

nos contratos agrários. Além disso, dispor um leque de opções que podem ser 

escolhidas dependendo da situação de cada imóvel rural e atividade agropecuária 

desenvolvida, cada qual apresentando vantagens e desvantagens.  

 

Por essa razão, torna-se impossível a redação de uma cláusula-padrão e única 

aplicável a todas as situações, sendo necessária uma análise caso a caso e levando 

em consideração os seguintes fatores:  

• Cultura praticada no imóvel rural;  

• Extensão da área do imóvel rural; 

• Bioma em que o imóvel está localizado;  

• Legislação estadual aplicável (ver Anexo II); 

• Passivo florestal existente no imóvel rural. 

 

4.1 Conclusões gerais do problema proposto  
 

 
1. Com a incorporação do PRA nos contratos agrários, alguns gargalos e 

incompatibilidades podem ocorrer. 

 
2. No caso de necessidade de rescisão antecipada, haverá insegurança jurídica, 

se o rompimento ocorrer antes dos prazos mínimos previstos no artigo 13, II, 

visto que o primeiro monitoramento pode acontecer nos primeiros três anos 

após a assinatura do Termo de Compromisso. Essa insegurança pode afetar 

principalmente lavouras permanentes como pecuária e silvicultura.  

 
3. A questão de rescisão antecipada já é objeto de conflito jurídico mais denso no 

STJ, em que se discute o limite entre liberdade contratual e a irrenunciabilidade 

das cláusulas sociais obrigatórias dos contratos agrários (caráter cogente). 

Incorporar a necessidade de regularização de passivos, com a mudança de 

paradigma de proteção ambiental de vegetação e a possível necessidade de 
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rescisão antecipada no caso de irregularidades no cumprimento do Termo de 

Compromisso do PRA, pode criar a oportunidade para os tribunais de atualizar 

a interpretação do artigo 13, II, e pacificar a jurisprudência. 

 

4.2 Possibilidade Cláusula penal 
 

 
4. A fim de diminuir a probabilidade de rescisão antecipada por atraso ou não 

cumprimento do Termo de Compromisso e seu confronto com a 

obrigatoriedade dos prazos mínimos, os contratos agrários de arrendamento 

ou parceria podem conter a possibilidade de aplicação de cláusula penal.  

 
5.  A multa moratória pode ser aplicada como instrumento preventivo no contrato 

agrário para evitar atrasos na entrega dos relatórios de monitoramento, se 

sincronizada com a periodicidade exigida pelo órgão ambiental competente. 

Para o Estado de São Paulo, essa multa pode ser prevista com prazo do 

primeiro monitoramento exigido pela Secretaria do Meio Ambiente, no terceiro 

ano após a assinatura do Termo de Compromisso, ou seja, essa é aplicada 

caso o produtor arrendatário ou parceiro outorgado não entregar o relatório no 

prazo acordado com o órgão ambiental. Igualmente, a multa moratória do 

contrato agrário não pode ser regida pelas normas do Código de Defesa do 

Consumidor e seu teto de 2%, cabendo às partes negociar valores mais altos, 

desde que não abusivos. 

 
6. A multa compensatória também pode ser aplicada a contratos agrários. 

Entretanto, pode haver problemas em estipular multa compensatória em virtude 

da desproporcionalidade na mensuração de danos ambientais no escopo de 

danos morais coletivos em uma ação civil pública. Pode ser mais vantajoso e 

eficaz o uso de multa moratória no caso de atrasos de monitoramento, 

cumulada com perdas e danos, caso exista o descumprimento total do Termo 

de Compromisso. 

 

7. O caráter cogente dos prazos mínimos estabelecidos no artigo 13, II, dos 

contratos de arrendamento ou parceria, em teoria, pode ser afastado caso o 
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arrendatário não seja hipossuficiente (caracterizado como “grande empresa 

rural”), permitindo a rescisão antecipada, se necessária.   

 

4.3 Possibilidade Contrato agroindustrial 
 

8. O contrato de integração agroindustrial tem linguagem já moldada para 

aplicação do PRA ao exigir obrigatoriamente o “cumprimento de legislação 

ambiental”, o que não fica restrito somente à preservação. Além disso, a própria 

natureza contratual dessa modalidade permite maior autonomia das partes 

para que a integração, organização e planificação das atividades dentro de uma 

cadeia produtiva de commodites rurais sejam possíveis. Assim, não haveria os 

riscos de insegurança em razão das cláusulas obrigatórias de caráter cogente 

dos contratos típicos, como os prazos mínimos.  

 
9. Não obstante maior autonomia das partes, a responsabilidade ambiental nos 

contratos agroindustriais implica o dever de cumprimento da legislação 

ambiental, com a preservação e reparação de danos ambientais (i.e., 

novamente a possibilidade de incorporar o PRA). Como regra geral do artigo 

10, caput e § 1.º, a lei estabelece que ambas as partes respondam pelos danos 

ambientais. Contudo, no § 2.º, alerta que, no caso de ato irregular do produtor 

integrado, não seguindo as recomendações do integrador, a responsabilidade 

pelos danos ambientais fica limitada ao produtor, ou seja, deixa de ser objetiva 

e solidária. Em tese, isso representa maior proteção para o integrador. 

 
10. Entretanto, o artigo 10, § 2.º, se interpretado com os demais ordenamentos 

ambientais, tanto infraconstitucionais como constitucionais, demonstra 

inconsistência, pois tanto a lei como a jurisprudência são claras na aplicação 

de responsabilidade civil objetiva e solidária a danos ambientais. Portanto, com 

o uso de PRA no contrato agroindustrial, nesse aspecto, há insegurança 

jurídica nesse dispositivo. 

 

4.4 Possibilidade Compensação 
 

11. A modalidade de compensação, como o PSA, pode ser uma opção de 

mecanismo de mercado e demonstra a mais segura, se comparada com 
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recomposição e regeneração, uma vez que, caso confirmada pelo órgão 

ambiental, a regularização se dá de forma imediata, sem perda de área 

produtiva e sem monitoramento e indicadores de restauro. 

 
12. Apesar de mais segura, a compensação é a modalidade de regularização mais 

sensível aos ensinamentos de Law and Economics, ou seja, sua viabilidade 

está diretamente ligada aos custos de transação, compostos por 

oferta/demanda e, principalmente, intervenção estatal por meio de regulação. 

Estados que estabelecerem requisitos mais restritivos que o Código Florestal 

para compensar o déficit estarão elevando os custos de transação e afetando 

o mercado florestal. Assim, não se aplica a todos os casos. 

 
13. Com a conclusão do julgamento do novo Código Florestal pelo STF e a 

alteração do critério de compensação da Cota de Reserva Ambiental de bioma 

para “identidade ecológica”, sem definição legal ou técnica, e com a 

incongruência entre o artigo 44, § 2.º, e o artigo 66, §§ 5.º e 6.º, a Cota de 

Reserva Ambiental está inviabilizada no País até maior definição do Tribunal. 

 
14. Para o Estado de São Paulo, a compensação é vantajosa, com baixos custos 

de transação para o bioma mata atlântica em São Paulo. No caso de cerrado, 

o produtor deve preferir a regeneração ou recomposição, observando os 

cuidados supraexpostos nos contratos agrários. 

 
4.5 Possibilidade PSA 

 

15. O uso do PSA é mais uma opção de mecanismo de mercado que pode ser útil. 

Já devidamente previsto no novo Código Florestal, mas ainda sem a devida 

regulamentação, por exemplo, por meio do Projeto de Lei n.º 312/2015.  
 

16. O PSA permite que as partes dos contratos agrários negociem um valor a ser 

pago ao arrendador ou parceiro outorgante como bonificação pelas atividades 

de regularização do PRA em dia. No entanto, nem todos os arrendatários ou 

parceiros outorgados podem dispor de recursos financeiros para gratificação 

dessas atividades, fazendo com que grandes empresas tenham maior chance 

de uso dessa modalidade. 
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4.6. Oportunidade Uso econômico APP e RL  

 
17. Os contratos de arrendamento e parceria excluem áreas de APP e RL das 

atividades agrárias e de qualquer aproveitamento econômico. Com a 

regularização do PRA, as APPs e RL podem ser exploradas com a aprovação 

do órgão ambiental. Incluindo APP (até quatro módulos fiscais) e RL no 

contrato, o setor de silvicultura pode ter aumento de área de plantio, por meio 

do plantio intercalado de espécies nativas com exóticas, o que pode incentivar 

arrendatários ou parceiros outorgados a incorporar áreas de APP e RL e trazê-

los para realizar as atividades de regularização, obtendo ganhos com isso, em 

vez de arrendadores e parceiros outorgantes. O Estado de São Paulo segue o 

novo Código Florestal e não cria critérios mais restritivos para o uso intercalado 

de nativas com exóticas em RL. Por sua vez, em APP de até quatro módulos 

fiscais, proíbe o uso de pinus e eucalipto. 

 

Por fim, conforme observado neste trabalho, com uma interpretação sistemática do 

Estatuto da Terra com o Código Florestal, o PRA deve passar a ser parte das relações 

contratuais no campo. Isso ocorre inicialmente por força da própria responsabilidade 

ambiental civil e solidária, expondo ambas as partes no caso de não regularização, 

bem como, com o novo entendimento de função sócio ambiental dos contratos rurais, 

que com as cláusulas obrigatórias de cumprimento do Código Florestal, também deve 

incorporar a necessidade do PRA. 

 

Neste sentido, as opções dadas neste estudo podem auxiliar a implementação deste 

novo paradigma de reparação florestal nos contratos, garantindo maior segurança 

jurídica para as partes. 
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ANEXO I 
Valores intermediários de referência para monitoramento dos projetos de 

Restauração ecológica, para cada tipo de vegetação no estado de São Paulo 
(Resolução SMA n.º 32/2014) 
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ANEXO II 

Legislações Florestais de Programas de Regularização Ambiental vigentes 

 

SP • Lei Estadual n.º 15.684/ 2015 
• Decreto Estadual n.º 64.842/ 2020 

PA • Decreto Estadual n.º 1.379/2015 
MS • Decreto Estadual n.º 13.977/2014 

• Resolução n.º 11/2014 
MT • Lei Estadual n.º 592/2017  

• Decreto Estadual n.º 1.031/2017 
MA • Lei Estadual n.º 10.276/2015 
TO • Lei Estadual n.º 2.713/2013 
BA • Decreto Estadual n.º 5.180/2014 
PR • Lei Estadual n.º 18.295/2014 
RO • Decreto Estadual20.627/2016 
GO • Lei Estadual n.º 18.104/2013 
SC • Lei Estadual n.º 16.342/2014 

• Decreto Estadual n.º 402/2015 
RJ • Decreto Estadual n.º 44.512/2013 
AM • Lei Estadual n.º 4.406/2016 
DF • Decreto DF n.º 36.579/2015 
PE • Decreto Estadual n.º 44.535/2017  

 
*Esta tabela foi atualizada até 02/07/2020 
 
Tabela 1: Legislações Florestais de Programas de Regularização Ambiental vigentes 
Fonte: Elaboração própria 

 

 
 


