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Resumo 

O presente artigo objetiva fazer algumas considerações a respeito da repartição das competências 

constitucionais em matéria ambiental, entre as pessoas políticas no Brasil. Abordará as competências 

relacionadas na Constituição Federal da União de 1988, dos Estados e Distrito Federal, e dará especial 

enfoque à competência do Município. Nesse aspecto, perquirirá a respeito do significado da competência 

suplementar e do interesse local que a Constituição Federal atribui ao Município no que se refere ao meio 

ambiente. Abordará o entendimento jurisprudencial sobre a possibilidade de o Município legislar sobre meio 

ambiente. E, por fim, abordará a constitucionalidade da Lei nº 347/2007, do Município de Portelândia, Estado 

de Goiás, que proíbe a queima da palha da cana-de-açúcar no seu território. 
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Introdução 

A cultura canavieira, fonte de matéria prima para a produção, por exemplo, de açúcar e etanol, movimenta 

uma importante cadeia produtiva desde os fornecedores de insumos até o consumidor final.  

Atualmente, o Brasil é o principal produtor mundial de cana-de-açúcar e o Estado de Goiás é o segundo 

produtor em escala nacional, perdendo apenas para o Estado de São Paulo. No entanto, a queima da palha 

da cana traz diversos impasses ambientais e sociais. Sendo assim, alguns municípios vêm editando leis no 

sentido de deliberar sobre essa prática, normalmente proibindo-a de imediato, enquanto que os Estados já 

editaram leis proibindo-a de forma gradativa, fato que levou a indústria sucroalcooleira a questionar no Poder 

Judiciário sobre a constitucionalidade dessas normas, promovendo um importante debate jurisprudencial e 

doutrinário sobre a matéria.  

O presente trabalho objetiva analisar o modelo de repartição das competências entre os entes federados na 

Constituição Federal, especialmente em matéria ambiental, visando avaliar se os Municípios podem legislar 

sobre matéria ambiental, e se essa competência autoriza a elaboração de leis ambientais mais restritivas que 

a legislação Federal e a Estadual. Abordará o entendimento jurisprudencial sobre a matéria, numa abordagem 

jurídica e socioeconômica. Por fim, abordará a constitucionalidade da Lei nº 347/2007 do município de 

Portelândia-GO, que proíbe a queima da palha da cana-de-açúcar no seu território. 

 

Material e método 
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Concernente ao tipo de pesquisa, quanto aos objetivos, será utilizada ao longo desse trabalho a pesquisa 

exploratória, pois como ensina Gil (1996), “[...] tem por objetivo proporcionar maior familiaridade com o 

problema, com vistas a torná-lo explícito ou a construir hipóteses”, tendo como escopo principal “[...] o 

aprimoramento de ideias ou a descoberta de intuições” (GIL, 1996, p.45). 

Quanto aos procedimentos técnicos serão utilizadas a pesquisa bibliográfica e a pesquisa documental. O 

método de abordagem utilizado será o dialético porque possibilita a discussão de vários argumentos para se 

chegar a uma concretização acerca do assunto. Sendo o mundo um conjunto de processos e, por isso, 

dinâmico, propugna-se que nesse caso, tome-se a ciência do Direito que é histórica, a partir de suas 

contradições internas e da interação com outros fenômenos, numa ação recíproca, levando em conta as 

constantes mudanças em sociedade.  

 

Resultados e discussão 

No Direito brasileiro, o conceito de meio ambiente foi concebido pela Lei nº 6.938/1981, que considera em seu 

artigo 3º “o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica, que 

permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas” (BRASIL, 1981). Nas últimas décadas, alguns 

municípios editaram normas ambientais que ampliam a proteção estabelecida pelas normas Federais e 

Estaduais. É o caso da proibição do uso do fogo como método despalhador em cultivo de cana-de-açúcar 

veiculada, entre outras, na Lei nº 347/2007 de Portelândia-GO, sem percentual gradativo, o que motivou 

as associações e sindicatos da indústria sucroalcooleira a questionarem, no Poder Judiciário, a 

constitucionalidade dessas normas. 

Os argumentos sustentados pelos integrantes da indústria sucroalcooleira se dividem em dois aspectos 

fundamentais: primeiro acerca da incompetência do Município para legislar sobre matéria ambiental já 

disciplinada pela União e Estados no âmbito da competência concorrente; o segundo paira sobre as 

consequenciais sociais desencadeadas pela proibição imediata da queima da palha de cana-de-açúcar. 

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 586.224, declarou a 

inconstitucionalidade da Lei nº 1.952/1995 do Município de Paulínia-SP, por entender que é impossível 

identificar interesse local que fundamente a permanência da vigência da lei municipal, pois a lei do 

Estado de São Paulo que prevê a eliminação progressiva do fogo como método despalhador da cana 

melhor, compatibiliza com a necessidade de manter um meio ambiente equilibrado no que tange aos 

aspectos sociais, políticos e econômicos envolvidos. 

Em que pese a decisão do Supremo Tribunal Federal com relação à Lei nº 1.952/1995 do Município de 

Paulínia-SP, entende-se que a Lei nº 347/2007 do Município de Portelândia-GO não reproduz o mesmo 

vício. Isso porque o STF, ao julgar a lei do município paulista, apresentou fundamentos que gravitaram 

muito mais sobre aspectos sociais, econômicos e políticos do que jurídicos. Ao abordar questões de 

ordem geográfica, percentual de colheita mecanizada e possibilidade de desemprego, o Supremo 

Tribunal Federal acabou por tornar decisão singular, o que, em tese, afastaria a aplicação do mesmo 

entendimento a regiões com características diferentes, como o Estado de Goiás. 
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De fato, importante estudo apresentado em novembro de 2014, no 2º Simpósio da Ciência do 

Agronegócio, organizado pela Universidade Federal Rural do Rio Grande do Sul, informa que no “Estado 

de Goiás de acordo com a FAEG (2014), a mecanização no estado abrange 100% da colheita e 95% do 

plantio” (BRUMATTI ZORZO et al. 2014). Segundo o referido estudo, os fatores que interferem nesse 

cenário são: áreas extensas e de baixo custo, solos produtivos ou com intenso preparo e, principalmente, 

a baixa declividade dos terrenos que propicia a alta mecanização.  

Diante do exposto, forçoso concluir que muitos municípios do Estado de Goiás não dividem os mesmos 

problemas estruturais que o restante do país, já que possuem plenas condições tecnológica, topológica e 

social de abolir o uso de fogo no cultivo da cana-de-açúcar. Esse é o caso do Município de Portelândia, 

onde a mecanização abrange 100% da colheita e do plantio, de forma que todos os impactos financeiros 

e sociais já foram superados, inexistindo, portanto, fundamentos sociais, políticos ou econômicos que 

justifiquem o retrocesso legislativo. 

Autorizar o fogo como método despalhador da cana-de-açúcar a essa altura do desenvolvimento social e 

tecnológico, em última ratio, seria retroceder para relativizar um fundamental já garantido e consolidado. 

Por outro lado, o Supremo Tribunal Federal não concedeu eficácia erga omnes à declaração de 

inconstitucionalidade da Lei nº 1.952/1995 do Município de Paulínia-SP, permanecendo as demais 

normas similares plenamente válidas, até ulterior reconhecimento de eventual inconstitucionalidade pelo 

Poder Judiciário.  

  

Conclusões 

A proibição da queima da palha da cana-de-açúcar insere-se no conceito de interesse local, uma vez que 

está mais próxima das mazelas advindas de tal prática. A declaração de inconstitucionalidade da Lei 

Municipal de Paulínia-SP não se aplica automaticamente aos outros municípios que editaram normas 

proibindo o fogo como método despalhador da cana, bem como não serve de parâmetro para análise da 

constitucionalidade de leis semelhantes quando distinta da realidade social, tecnológica e econômica.  
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