
MEIO AMBIENTE

• Lei florestal de Minas Gerais – Lei nº 20.922, de 16 de outubro de 2013

Ementa: Dispõe  sobre  as  políticas  florestal  e  de 
proteção à biodiversidade no Estado. 

Origem: Projeto  de  Lei  nº  276/2011,  do  Deputado 
Paulo  Guedes,  que  anexou  os  Projetos  de  Lei  nºs 
1.648/2011, 3.577/2012 e 3.915/2013, respectivamente 
do  Deputado  Leonardo  Moreira,  dos  Deputados 
Antônio  Carlos  Arantes,  Romel  Anízio  e  Fabiano 
Tolentino e do Governador.

Essa lei revoga, entre outras, a Lei nº 14.309, de 2002, que dispunha sobre as políticas 

florestal  e  de proteção à biodiversidade no Estado,  conhecida também como Lei  Florestal  de 

Minas. Assim como sua predecessora, contém matéria relativa à gestão de ocupação do solo no 

território  do  Estado,  estabelecendo,  em especial,  as  regras  para  a  demarcação  de  áreas  de 

preservação permanente  – APPs – e reserva legal nas áreas rurais e APPs em áreas urbanas. 

Além disso, regula a exploração florestal, cria e regulamenta o sistema estadual de Unidades de 

Conservação,  disciplina  o  consumo  e  a  transformação  de  matéria-prima  florestal,  estabelece 

regras para a definição de áreas prioritárias para a conservação da biodiversidade, regula o uso 

do fogo e o controle de incêndios florestais e, por fim, estabelece regras para a fiscalização e a 

penalização de infrações relativas às matérias que disciplina.

Sua edição se justifica pela aprovação de lei florestal na esfera da União – Lei Federal nº 

12.651, de 25 de maio de 2012 – que reformou as regras contidas no Código Florestal Brasileiro,  

de  1965,  revogado.  Matéria  de  relevante  importância  no  cenário  nacional,  provocou  amplos 

debates no Congresso Nacional e nos estados, inclusive em Minas Gerais. Sua publicação foi 

seguida  de veto,  edição de medida provisória,  conversão da MP em lei  e  edição de decreto 

presidencial. As alterações de conceitos e parâmetros técnicos relativos à ocupação do solo rural 

exigiram imediata discussão e revisão da Lei Florestal de Minas, culminando na edição da Lei nº 

20.922, em 16 de outubro de 2013.

A tramitação dessa norma teve como base projetos de lei que alteravam a lei florestal em 

vigor, porém, apenas os dois últimos projetos de lei anexados continham a abrangência ampla 

sobre as matérias legais decorrente da publicação da nova lei florestal federal, enquanto os dois 
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primeiros  propunham  alterações  pontuais,  não  sem  importância,  mas  de  alcance  bastante 

localizado. 

Vale  registrar  que  o  processo  de  revisão  das  políticas  florestal  e  de  proteção  à 

biodiversidade,  tanto  no  nível  federal  quanto  no  estadual,  se  deu  pela  pressão  dos  setores 

produtivos rurais que, desde a reforma do Código Florestal Brasileiro por meio de MPs sucessivas 

a partir de 2001, com conclusão em 2006, passaram a sentir insegurança jurídica para condução 

das atividades agrossilvipastoris, que são a essência de sua economia. 

 O  processo  legislativo  para  a  aprovação  da  nova  Lei  Florestal  de  Minas  Gerais  foi 

complexo  e,  face  à  elevada  densidade  técnica  e  conceitual  da  matéria,  ensejou  número 

expressivo de emendas e substitutivos. De partida, a Comissão de Constituição e Justiça  – CCJ 

–,  ofereceu  o  Substitutivo  nº  1.  Ao  ser  apreciado  na  Comissão  de  Meio  Ambiente  e 

Desenvolvimento Sustentável – MADS –, recebeu o Substitutivo nº 2, elaborado a partir de cerca 

de 300 sugestões formais encaminhadas de todos os segmentos sociais interessados na questão 

florestal e na biodiversidade. Esse substitutivo foi a primeira peça aprovada no processo a propor 

a revogação da Lei nº 14.309, de 2002. Distribuído, a requerimento, às Comissões de Política 

Agropecuária e Agroindustrial  – PAA – e Fiscalização Financeira – FFO –, o Substitutivo nº 2 

recebeu,  respectivamente,  66  e  quatro  emendas  nos  pareceres  dessas  comissões.  Ao  ser 

colocado em discussão de 1º turno no Plenário, o projeto recebeu outras 53 emendas, o que 

forçou seu retorno à MADS para receber parecer sobre emendas. Nesse parecer propôs-se o 

Substitutivo nº 3, que foi aprovado em 1º turno. De volta à MADS para receber parecer de 2º 

turno, o projeto recebeu ainda 11 emendas da comissão e outras 13 de Plenário, além de uma 

subemenda. A aprovação em 2º turno se deu em movimentada reunião deliberativa.

Convém informar, por fim, que, paralelamente ao processo, ocorreram reuniões de trabalho 

que  o  instruíram  e  em  que,  simultaneamente  ou  em  agrupamentos  setoriais,  estiveram 

representados todos os órgãos de  governo, setores produtivos e entidades ambientalistas que se 

dispuseram a discutir as regras que comporiam a nova norma. Envolveram-se pessoalmente nas 

reuniões de trabalho diversos parlamentares. Consideradas as mais significativas, com mais de 10 

participantes e duração superior a quatro horas, podem-se citar oito reuniões de trabalho com pelo 

menos uma com duração de dois dias de debate. Vale registrar que foi ainda agendada uma 

audiência pública, cancelada em função do falecimento do Vice-Presidente da ALMG no mesmo 

dia.

Enviada a proposição de lei ao governador, a Lei nº 22.922, de 2013, recebeu veto parcial 

em três de seus dispositivos, todos mantidos pela ALMG.

GCT/GMA/JCB
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