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1. Objeto da Análise 

 

Conforme consta do ofício datado de 26 de agosto de 2016, oriundo do 

Sindicato das Indústrias de Explosivos no Estado de Minas Gerais - 

SINDIEMG, a Associação de Proteção Ambiental de Santo Antônio do Monte 

foi solicitada a se manifestar acerca de exigência do Posto de Fiscalização de 

Produtos Controlados do Exército Brasileiro, para que haja supressão da 

vegetação próxima aos pavilhões existentes nas fábricas de fogos, numa 

área de 20 metros no entorno das edificações.   

 

Por se tratar de questão ligada ao meio ambiente, bem estar social e 

desenvolvimento econômico, que são os pilares para o desenvolvimento 

sustentável, há interesse da Associação de Proteção Ambiental de Santo 

Antônio do Monte - ASPRASAM na questão posta, isso em decorrência da 

finalidade e objetivos da Entidade (artigos 2º e 3º do Estatuto da Entidade), 

motivo pelo qual a situação será analisada. 

 

A Análise da ASPRASAM terá por base as informações constantes dos 

documentos disponibilizados pelo SINDIEMG, que serão confrontadas com o 

arcabouço normativo aplicável à espécie, bem como fundamentação teórica 

eventualmente cabível.  

 

O intuito da ASPRASAM é apontar alternativas voltadas à harmonização 

de interesses, tanto Estatal quanto particular, que preservem direitos e 

garantias fundamentais e que possam levar ao desenvolvimento sustentável.  
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2. Possibilidade da elaboração de análise pela ASPRASAM 

 

A possibilidade de elaboração de Análise pela Associação é uma 

decorrência de direitos e garantias fundamentais consagrados na Constituição 

da República Federativa do Brasil, de 1988, podendo ser citados: 

 

   Art. 5º...  

IV- é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato; 

VI- é inviolável a liberdade de consciência... 

VII- ninguém será privado de direitos por motivo ...de convicção      

filosófica... 

IX- é livre a expressão da atividade intelectual... 

XIV- é assegurado a todos o acesso à informação... 

XVII- é plena a liberdade de associação para fins lícitos... 

XXXIII- todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações 

de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que 

serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade.... 

 

Art. 29 

XII- cooperação das associações representativas no planejamento 

municipal 
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3. Síntese da exigência da Fiscalização do Exército Brasileiro, sua 

fundamentação e eventuais consequências 

 

Consta do ofício 1.606/2015, enviado pelo SINDIEMG ao Exmo. Sr. 

General-de-Brigada, Diretor de Fiscalização de Produtos Controlados, que a 

fiscalização militar, entre outras exigências, estaria determinando às Indústrias 

Pirotécnicas Mineiras o seguinte:  

“Nos pavilhões fabris que empregam a manipulação 
de iniciadores e depósitos que possuem 
características de explosão, deverão possuir no 
mínimo 20 (vinte) metros de área limpa de vegetação 
no entorno” 

  

No ofício 1214-Sec Est Tec/Div Tec/Gab Subdir, o Exército, através da 

Diretoria de Fiscalização de Produtos Controlados, fundamenta a exigência no 

art. 127, alínea “d” do Decreto nº 3.365/00 (Regulamento para a Fiscalização 

de Produtos Controlados – R 105), que assim prevê: 

Art. 127 A escolha do local do depósito ficará 
condicionada aos seguinte fatores:  
... 
d) deve ser mantida uma faixa de terreno limpa, com 
vinte metros de largura mínima  

 
          Esta manutenção de faixa de terreno limpa no entorno das edificações, 

que provocaria desmatamento de vegetação nativa, foi um dos 

questionamentos feitos pelo SINDIEMG. Sobre a exigência de supressão de 

vegetação, a citada Diretoria justifica a possibilidade, afirmando, em síntese, 

que:  

 

a) As faixas não estariam em área de preservação permanente ou de 

reserva legal, definidas, respectivamente, nos artigos 4º e 12, da Lei 

12.651/12 (itens 6, 7 e 8 do citado ofício), o que não impediria a retirada 

da vegetação.  
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b) Caso algum depósito esteja com a faixa em área de preservação 

permanente ou de reserva legal, caracterizaria a chamada APP 

consolidada, o que permitiria a manutenção da supressão ou, feita a 

compensação ambiental, poderia haver a supressão, além de ser 

possível a continuação da limpeza da área, mediante registro no 

cadastro ambiental rural, apontando a área como consolidada (item 09).  

 

c) Defende que, caso permaneça qualquer contradição entre a legislação 

ambiental e o R-105, que este prevaleça, para que não seja prejudicada 

a segurança das atividades.  

 

d) Ao final, conclui que, atendendo ao princípio de proteção à vida, em 

especial a segurança das atividades com produtos controlados, que não 

se reduza, para os depósitos, a faixa de terreno limpa.  

 

e) O não atendimento às determinações da Fiscalização, ou seja, limpeza 

de 20 metros no entorno dos pavilhões, poderá trazer consequências 

para as Indústrias, principalmente em relação ao Termo de Vistoria, 

como consta do texto do email datado de 23 de agosto de 2016, enviado 

a algumas Fábricas pelo Posto de Fiscalização da 4ª Região Militar.   

 

 

4. Síntese da posição do SINDIEMG e sua fundamentação 

 

           O SINDIEMG, no ofício 25082016, reitera sua preocupação acerca da 

exigência da implantação da faixa de 20 metros de terreno limpo no entorno 

dos pavilhões de fabricação e dos depósitos, inclusive tal situação estaria 

sendo lançada pela fiscalização da SFPC/4, nos Termos de Vistorias, como 

“não atendimento” à exigência. Ressalta que no ofício nº 1214-Sec Est Tec/Div 

Tec/Gab Subdir há minuciosa análise acerca do que determina o art. 127, 

alínea “d”, do R-105, devendo haver a manutenção da faixa limpa de 20 metros 

nos depósitos, mas nada é mencionado acerca da aplicabilidade delas em 

relação aos pavilhões das fábricas, restando, portanto, a dúvida.  

           Afirma que a implantação da faixa limpa em todos os pavilhões 

acarretará num desmatamento de aproximadamente 1.820.000 (um milhão, 
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oitocentos e vinte mil metros quadrados). Informa que a existência de árvores e 

mata nativa fechada funciona como uma barreira natural contra projeção de 

estilhaços numa eventual explosão, além de contribuir para a melhora da 

temperatura e umidade relativa do ar nos pavilhões de trabalho. Lembra que, 

em decorrência da estrutura do Órgão Ambiental Estadual de MG, a análise 

dos processos para a supressão vegetal numa única área de atuação vai ser 

extremamente morosa.  

              

           Por fim, pleiteia que seja aplicável aos pavilhões das fábricas a 

obrigatoriedade de uma faixa limpa de vegetação rasteira de 3m (três metros), 

bem como seja estipulado o prazo de 180 dias para adequação ao art. 127, 

alínea “d”, dos depósitos que ainda não atendam plenamente a faixa limpa de 

20 metros.  

  

5. Do entendimento da Fiscalização do Exército 

 

          Pelo que foi exposto, a divergência entre o SINDIEMG e a Fiscalização 

do Exército está ligada à questão de limpeza da faixa de 20 metros no entorno 

das edificações das Fábricas de Fogos.  

 

          O Exército, por meio da SFPC/4, pretende que a limpeza da faixa seja 

implantada nos “pavilhões fabris e nos depósitos com características de 

explosão”. Verifica-se que a Fiscalização conferiu ao termo “depósito”, 

previsto no art. 127, alínea “d” do R- 105, uma interpretação ampla, alcançado 

todas as edificações das Indústrias, pois a expressão “pavilhões fabris” refere-

se às edificações existentes em fábricas. Não se limitando a isso, para reforçar, 

incluiu também os “depósitos com características de explosão”. Assim, 

pretende a SFPC/4 que a implantação da faixa de 20 metros ocorra em todas 

as edificações, independentemente da destinação dada a elas, se para fins de 

depósito de explosivos ou não.  

              

           Portanto, para que possamos prosseguir na Análise, imprescindível que 

seja determinado qual o alcance pretendido com o emprego do termo 

“depósito” no R-105, bem como suas implicações.  



 
 

7 
 

  

 

6. Do alcance do art. 127, alínea “d” do Decreto nº 3.365/00 – 

Regulamento para a Fiscalização de Produtos Controlados – R 105 

 

Para que não restassem dúvidas, o R-105 trouxe a definição de 

Depósito, constando dos artigos 124 e 125. Vejamos:  

Art. 124.   Depósitos são construções destinadas ao 
armazenamento de explosivos e seus acessórios, 
munições e outros implementos de material bélico. 

 

 Conforme definição do art. 125, os depósitos estão classificados em: 

I - depósitos rústicos: de construção simples, visando ao 
armazenamento de explosivos e seus acessórios, 
munições etc, por pouco tempo, sendo constituídos, em 
princípio, de um cômodo de paredes de pouca resistência 
ao choque, cobertos de laje de concreto simples ou de 
telhas, dispondo de ventilação natural, geralmente obtida 
por meio de aberturas enteladas nas partes altas das 
paredes e de um piso cimentado ou asfaltado, sendo 
muito usado para armazenamento de explosivos e 
acessórios utilizados em demolições industriais, como 
pedreiras, minerações e desmontes, ou em fábricas para 
armazenamento de produtos pouco sensíveis a variações 
de temperatura; 

II - depósitos aprimorados ou paióis; os construídos com o 
objetivo de armazenamento de explosivos e seus 
acessórios, munições, etc, por longo tempo, sendo 
construídos em alvenaria ou concreto, com paredes 
duplas e ventilação natural ou artificial, visando à 
permanência prolongada do material armazenado, 
geralmente usados em fábricas, entrepostos e para 
grande quantidade de material; e 

III - depósitos barricados: aqueles protegidos por 
barricada. 

Parágrafo único.   Os depósitos rústicos podem ser fixos 
ou móveis, sendo depósitos fixos os que não podem ser 
deslocados e cujas características de construção constam 
do inciso I deste artigo, e depósitos móveis as 
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construções especiais, geralmente galpões fechados 
construídos de material leve com as laterais reforçadas e 
o teto de pouca resistência, desmontáveis ou não, que 
permitem o seu deslocamento de um ponto a outro do 
terreno, acompanhando a mudança de local dos trabalhos 
de demolição industrial ou prospecção. 

 

           Diante da definição dada pelo Decreto, em relação às Indústrias 

Pirotécnicas, podemos afirmar que somente as edificações destinadas ao 

armazenamento de explosivos e seus acessórios estarão caracterizadas como 

“depósitos”. Portanto, conclui-se que a norma não abrange todos os pavilhões 

fabris, como entende a Fiscalização do Exército.  

 

           Resta agora analisar o alcance do art. 127 do R 105 e sua alínea “d”. O 

caput do artigo trata da escolha do local para a implantação do depósito. Para 

que uma edificação seja considerada depósito, como vimos, deve ser 

destinada ao armazenamento de explosivos e acessórios. O depósito deve 

caracterizar uma das “espécies” classificadas no art. 125, quais sejam, 

depósito rústico, aprimorado ou barricado. Atendidos os dois requisitos, 

destinação e caracterização da edificação, poderá então ser considerado um 

“depósito” que deverá atender aos requisitos estabelecidos nas alíneas do art. 

127, inclusive a manutenção de uma faixa de terreno limpa, com vinte 

metros de largura mínima.  

            

           Assim, entendemos que a exigência do art. 127, alínea “d” não se aplica 

a todos os pavilhões das Indústrias de fogos, mas tão somente aos que 

caracterizarem depósitos, como alhures exposto. Caso se mantenha citada 

exigência, a ação estatal, praticada pelo Órgão fiscalizador, poderá estar 

desamparada de legalidade, como passaremos a abordar.  

7. Do Princípio da Legalidade e a Fiscalização do Exército Brasileiro 

 

           A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 prevê, em seu 

artigo 37, princípios aplicáveis no âmbito do três Poderes:  
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Art. 37. A administração pública direta e indireta de 

qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de 

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 

eficiência e, também, ao seguinte: ... 

 

           Dentre os princípios citados, gostaríamos de destacar o da legalidade, 

pois acreditamos que ele se aplica no caso sob análise. Hely Lopes Meirelles, 

um dos maiores juristas do Direito Administrativo Brasileiro, assim escreveu 

sobre este princípio:  

A legalidade...significa que o administrador público está, 
em toda sua atividade funcional, sujeito aos 
mandamentos da lei e às exigências do bem comum, e 
deles não se pode afastar ou desviar, sob pena de 
praticar ato inválido e expor-se a responsabilidade 
disciplinar, civil e criminal, conforme o caso... Na 
administração pública não há liberdade nem vontade 
pessoal. Enquanto na administração particular é lícito 
fazer tudo que a lei não proíbe, na Administração Pública 
só é permitido fazer o que a lei autoriza. A lei para o 
particular significa “pode fazer assim”; para o 
administrador público significa “deve fazer assim”.1  
 

 

           Ante a definição do renomado mestre e a obrigatoriedade de a 

legalidade ser observada no âmbito de todos os Poderes, concluímos que a 

fiscalização de produtos controlados exercida pelo Exército Brasileiro, através 

de sua Diretoria e Posos, deve estar nos limites e dentro daquilo que estipula a 

norma aplicável à espécie.  

 

           O princípio da legalidade, ou seja, de obediência à Lei, deve ser 

entendido de forma ampla, por isso este princípio é perfeitamente aplicável no 

caso do R-105, que é um Decreto, cuja finalidade é instrumentalizar a 

aplicação de uma Lei.  

 

                                                           
1
 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. São Paulo, 2004, p. 88 
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           Decretos, no sistema jurídico brasileiro, são atos administrativos da 

competência do chefe do Poder Executivo (Presidente, Governadores e 

Prefeitos).  Sobre eles ensina a Administrativista Maria Sylvia Zanella Di Pietro: 

 

Ele pode conter, da mesma forma que a lei, regras gerais 
e abstratas que se dirigem a todas as pessoas que se 
encontram na mesma situação (decreto geral)...quando 
produz efeitos gerais, ele pode ser: 

1. Regulamentar ou de execução, quando expedido com 
base no artigo 84 IV, da Constituição, para fiel execução 
da lei; 

2. Independente ou autônomo, quando disciplina matéria 
não regulada em lei. A partir da Constituição de 1988, não 
há fundamento para esse tipo de decreto no direito 
brasileiro, salvo nas hipóteses previstas no artigo 84, VI, 
da Constituição.  
...o decreto regulamentar é ato normativo derivado 
(porque não cria direito novo, mas apenas estabelece 
normas que permitam explicitar a forma de execução da 
lei)...2 

 

           Diante da definição vista, concluímos que o R-105 é um Decreto Geral, 

Regulamentar ou de Execução, já que seu fundamento é o artigo 84, IV da 

Constituição da República. Ele contém regras gerais e abstratas que se dirigem 

a todas as pessoas que se encontram numa mesma situação. O Decreto deve 

estar de acordo com a Lei, nunca fora dos limites dela. Por isso, as ações 

estatais que irão se originar com a execução das Leis, também devem estar de 

acordo com o Decreto Regulamentar, pois este foi editado nos limites da 

legislação a que se refere.  

 

            Assim, não temos dúvidas em afirmar que se aplica, de forma ampla, o 

princípio da legalidade aos Decretos. Deverá o agente público observá-los 

quando for praticar qualquer ato administrativo por eles regulado. Ao agir de 

acordo com o Decreto Regulamentar, o agente público estará dando efeitos 

concretos ao mandamento abstrato da Lei.   

 

            Desta forma, perguntamos: poderia a Fiscalização de Produtos 

Controlados extrapolar o que prevê o R-105 e impor exigências não 

                                                           
2
 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. São Paulo, 2003, p. 223 
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previstas no Decreto? A resposta necessariamente é não, pois do contrário 

estaríamos ferindo o princípio constitucional da legalidade. Repetimos as 

palavras do Mestre Hely Lopes Meirelles: “na Administração Pública só é 

permitido fazer o que a lei autoriza”. Portanto, não pode ser exigido das 

Indústrias de fogos que mantenham uma faixa limpa de 20 metros no entorno 

dos pavilhões que não sejam depósitos de explosivos, pois isso não está 

previsto no Decreto 3.365/00.  

 

           Acreditamos que o objetivo da Fiscalização é muito nobre, pois visa  

proteção à vida e à segurança na atividade. Todavia, para que seja exigível, 

deve estar normatizado. Poderia então o Exército elaborar estudos técnicos 

que apontassem, de forma objetiva, a necessidade de implantação da citada 

faixa em todos os pavilhões. Após, poderia propor mudanças nas normas 

aplicáveis que, se efetivadas, passariam a ser exigidas das Indústrias. 
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8. Das questões ambientais e suas implicações legais 

 

           Como visto, a Diretoria de Fiscalização de Produtos Controlados 

concluiu que não há empecilho de ordem ambiental acerca da retirada de 

vegetação na faixa de 20 metros prevista na alínea “d”, do art. 127 do R-105, 

alegando, em síntese, que não estaria em área de preservação permanente ou 

de reserva legal e que, caso algum depósito esteja com a faixa em área de 

preservação permanente ou de reserva legal, caracterizaria a chamada APP 

consolidada, o que permitiria a manutenção da supressão ou, feita a 

compensação ambiental, poderia haver a supressão, além de ser possível a 

continuação da limpeza da área, mediante registro no cadastro ambiental rural, 

apontando a área como consolidada. Ainda, defende que, caso permaneça 

qualquer contradição entre a legislação ambiental e o R-105, que este 

prevaleça, para que não seja prejudicada a segurança das atividades.  

 

            Entendemos que a questão está além da APP consolidada. No ofício 

250082016, de 25 de agosto de 2016, destinado ao Exmo Senhor General-de-

Brigada, Diretor de Fiscalização de Produtos Controlados, o SINDIEMG afirma 

que, considerando o número de fábricas de fogos existentes no polo de Santo 

Antônio do Monte, bem como a média de pavilhões por empresa, se adotada a 

faixa de 20 metros em todos os pavilhões, o desmatamento chegará a 

aproximadamente 1.820.000 m2 (um milhão, oitocentos e vinte mil metros 

quadrados).  

 

           Trata-se de significativa supressão de vegetação, como bem ressaltou o 

SINDIEMG. Para que ocorra o corte de árvores, mesmo que a vegetação não 

esteja em área de preservação permanente ou de reserva legal, se faz 

necessária a autorização expedida pelo Órgão Ambiental, que será, em MG, a 

Superintendência Regional do Meio Ambiente – SUPRAM, se a área estiver 

localizada em zona rural. Para a expedição da autorização, deve haver um 

processo de licenciamento, com aprovações, vistorias e deliberação final de um 

Conselho, o que pode demorar meses, numa perspectiva otimista, podendo 

ocorrer a não concessão da licença ao final.  
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            Mas a questão não se limita à expedição da licença para a supressão 

de vegetação. As indústrias de fogos estão localizadas em áreas nas quais 

predomina o cerrado. A título de exemplo, para constatar esta situação, 

sugerimos uma visita à Fogos São Jorge, localizada na Chácara Capão 

Amarelo, em Santo Antônio do Monte. Em áreas de cerrado é muito comum a 

ocorrência de pequizeiro e ipê-amarelo. Ambas as espécies são imunes de 

corte, de acordo com a Leis do Estado de MG, nº 10.883/92 e 9.743/88, 

respectivamente.  

 

            A licença para o corte destas espécies (pequizeiro e ipê-amarelo) 

apenas será concedida em situações específicas. Como vimos, a implantação 

da faixa prevista no art. 127, alínea “d”, deve se limitar, no caso da indústria 

pirotécnica, aos depósitos de explosivos e acessórios. Por isso, o corte das 

citadas espécies não estaria amparado pela Legislação de MG, para a 

implantação de faixa de 20 metros no entorno dos pavilhões fabris, conclusão 

que se chega mediante interpretação dos dispositivos legais:  

 

Art. 2º A supressão do pequizeiro só será admitida nos 
seguintes casos: 
 
     I - quando necessária à execução de obra, plano, 
atividade ou projeto de utilidade pública ou de interesse 
social, mediante autorização do órgão ambiental estadual 
competente; 
 
     II - em área urbana ou distrito industrial legalmente 
constituído, mediante autorização do Conselho Municipal 
de Meio Ambiente ou, na ausência deste, do órgão 
ambiental estadual competente; 
 
     III - em área rural antropizada até 22 de julho de 2008 
ou em pousio, quando a manutenção de espécime no 
local dificultar a implantação de projeto agrossilvipastoril, 
mediante autorização do órgão ambiental estadual 
competente. 
 
Art. 2º A supressão do ipê-amarelo só será admitida nos 
seguintes casos: 
 
     I - quando necessária à execução de obra, plano, 
atividade ou projeto de utilidade pública ou de interesse 
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social, mediante autorização do órgão ambiental estadual 
competente; 
 
     II - em área urbana ou distrito industrial legalmente 
constituído, mediante autorização do Conselho Municipal 
de Meio Ambiente ou, na ausência deste, do órgão 
ambiental estadual competente; 
 
     III - em área rural antropizada até 22 de julho de 2008 
ou em pousio, quando a manutenção de espécime no 
local dificultar a implantação de projeto agrossilvipastoril, 
mediante autorização do órgão ambiental estadual 
competente. 

 

           Estas duas situações, processo para licenciamento e existência de 

espécies imunes de corte, são apenas dois exemplos da complexidade 

que envolve a supressão de vegetação no entorno dos pavilhões fabris. O 

simples fato de uma vegetação estar fora de uma APP ou Reserva Legal não é 

uma situação que autoriza a sua supressão. Por isso, acreditamos que uma 

discussão mais aprofundada com representantes de Órgãos Ambientais, como 

a SUPRAM, se faz necessária.  

 

           Acreditamos equivocada a afirmação da DFPC de que, caso permaneça 

qualquer contradição entre a legislação ambiental e o R 105, este deva 

prevalecer.  

 

           Como vimos, o R-105 é Decreto Geral, portanto, uma espécie de ato 

administrativo da competência do chefe do Poder Executivo, um ato normativo 

derivado, pois não cria direito novo, apenas estabelece normas viabilizadoras 

para execução de uma Lei.  

 

           Ao contrário do Decreto, a Lei é um ato normativo originário, pois cria 

direito novo, inova e também encontra previsão constitucional:  

        

Art. 59. O processo legislativo compreende a elaboração 
de: 
I - emendas à Constituição; 
II - leis complementares; 
III - leis ordinárias; 
IV - leis delegadas; 
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V - medidas provisórias; 
VI - decretos legislativos; 
VII - resoluções.  

 
 
           Assim, se aceitarmos a tese de que o R 105 deva prevalecer em relação 

à Legislação Ambiental, estaríamos invertendo a força normativa dessas 

espécies, pois um ato administrativo que não tem poder de inovar o direito, 

mas que está nos limites da Lei, estaria se sobrepondo a um ato normativo 

originário, que possui força para criar direito novo, que sujeita os seus 

destinatários à imperatividade.  

 

            Um Decreto Regulamentar existe para dar execução a uma Lei. Para 

existir, o Decreto depende da Lei e deve estar nos limites dela, mas a Lei não 

depende do Decreto para existir. Portanto, descabida a tese de que um 

Decreto deva prevalecer sobre uma Lei, mesmo que tratem de matérias 

diferentes.  

 

            Caso prevaleça o entendimento de que um Decreto afasta a 

aplicabilidade de uma Lei, estaríamos admitindo uma situação absurda, pois, 

indiretamente, com a prática de um ato administrativo, o chefe do poder 

executivo poderia “revogar” uma Lei, o que é impensável no Estado 

Democrático de Direito em que vivemos, pois isso fere o Princípio da 

Separação dos Poderes. Para que uma Lei deixe de ser aplicada, deve ser 

revogada por outra ou declarada inconstitucional.    

 

             Por fim, deve ser ressaltado que a preservação do meio ambiente é um 

direito coletivo, que encontra previsão constitucional:  

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo 
e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao 
Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e 
preservá- lo para as presentes e futuras gerações. 

 

             Interpretando as posições defendidas pela DFPC e pelo SINDIEMG, 

estaríamos diante de um aparente conflito de interesses, estando de um lado a 

preservação ambiental e do outro a segurança nas atividades de produtos 
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controlados. Ambas importantes e devem sim ser defendidas pelo Estado e 

Sociedade. Todavia, para resolver a situação, sugerimos a aplicação de técnica 

interpretativa utilizada quando, aparentemente, dois direitos 

constitucionalmente previstos são antagônicos. Devemos buscar, no caso 

concreto, a harmonização de interesses e, caso ainda restem dúvidas sobre a 

situação, devemos afastar momentaneamente aplicação de um direito para que 

o outro seja aplicado. Um não se sobrepõe ao outro, mas numa determinação 

situação, um deles prevalecerá.  

 

              Assim, de um lado temos o meio ambiente, que deve ser preservado 

pelo Poder Público e pela Coletividade, para as presentes e futuras gerações. 

Sua proteção encontra ampla previsão em Leis Federais, Estaduais e 

Municipais. É um direito constitucional. Do outro, há a exigência da SFPC/4, 

para que haja a supressão de vegetação no entorno de todos os pavilhões das 

fábricas de fogos, com a finalidade de proporcionar mais segurança para a 

atividade de produtos controlados.  

 

            A exigência da SFPC/4, com exceção das faixas no entorno dos 

depósitos, não encontra previsão normativa, o que leva à presunção de que 

está desprovida de suporte técnico e aponta para a avaliação subjetiva do 

agente fiscalizador. Diante disso, aplicando-se a técnica interpretativa sugerida, 

é imperativo concluir que, no caso sob análise, a preservação ambiental deve 

prevalecer em relação à exigência do Órgão Fiscalizador do Exército Brasileiro. 

A prevalência se dá pelo fato de termos um direito coletivo, constitucionalmente 

previsto e protegido por legislação infraconstitucional, que não pode ser 

preterido por uma exigência desprovida de previsão normativa.  

 

9. Conclusão 

 

           Não há dúvidas de que as Indústrias de fogos estão obrigadas a manter, 

no entorno de seus depósitos, uma faixa limpa de 20 metros, conforme 

determina o art. 127, alínea “d” do Decreto nº 3.365/00 (Regulamento para a 

Fiscalização de Produtos Controlados – R 105). Sobre o termo “depósito”, o 

artigo 124 do R- 105 o definiu como sendo “construções destinadas ao 
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armazenamento de explosivos e seus acessórios, munições e outros 

implementos de material bélico”. Portanto, apenas no entorno das edificações 

que atendam à citada finalidade é que deverá haver a faixa limpa de 20 metros.  

 

             Assim sendo, a determinação da SFPC/4 extrapolou a previsão do R-

105, ao exigir que seja implantada a faixa limpa de 20 metros em outros 

pavilhões fabris, isso porque não se trata de edificações voltadas para o 

armazenamento de explosivos ou seus acessórios (art. 124 c/c art. 127, “d” do 

R-105).  

 

            Caso seja mantida a exigência da faixa limpa de 20 metros para os 

pavilhões que não sejam depósitos, o agente público fiscalizador estará 

extrapolando o que determina o R-105, o que irá ferir o princípio constitucional 

da legalidade, aplicável a todos os Poderes, pelo qual o agente do Estado está 

obrigado a seguir estritamente as normas aplicáveis à sua atividade ou função, 

“sob pena de praticar ato inválido e expor-se a responsabilidade disciplinar, civil 

e criminal, conforme o caso” (Hely Lopes Meirelles).  

 

               Sobre a supressão da vegetação para implantação das faixas limpas 

no entorno dos pavilhões, como pretende a Fiscalização, poderá restar 

caracterizada infração à Legislação Ambiental, ao contrário do que afirmou a 

DFPC. Mesmo que não estejam em área de APP ou de reserva legal, para 

corte de árvores, deve haver autorização do Órgão Competente, no caso a 

SUPRAM, mediante processo específico. Deve ser lembrado também que pode 

haver indeferimentos pelo Órgão Ambiental, pois há, nessas áreas, espécies 

imunes de corte, como o pequizeiro e o ipê-amarelo. A situação é complexa e 

requer estudo conjunto com os Órgãos Ambientais.  

 

                A sugestão do SINDIEMG, para que haja nos pavilhões fabris a 

implantação de uma faixa limpa de vegetação rasteira de 3 metros, se mostra 

razoável, ambientalmente correta e tem potencial para atender a segurança da 

atividade, o que pode ser aferido em estudo técnico. Também acreditamos 

razoável o pleito para que seja deferido um prazo de 180 dias para a 

adequação dos depósitos que não atendam ao disposto no art. 127, alínea “d”, 
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do R-105. Todavia, ressaltamos que este prazo pode ser insuficiente, em 

virtude da estrutura do Órgão Ambiental e da demanda que poderá ser gerada 

com as adequações. Sugerimos reunião entre representantes do SINDIEMG, 

SUPRAN e SFPC/4, para que a situação seja melhor analisada.  

  

                Sobre eventual conflito entre Legislação Ambiental e o R-105, aquela 

deve prevalecer sobre o Decreto nº 3.365/00 (Regulamento para a Fiscalização 

de Produtos Controlados – R 105), ao contrário do que defende a DFPC. O 

Decreto é uma espécie de ato administrativo, praticado pelo chefe do Poder 

Executivo para regulamentar a aplicação de uma Lei. Não inova no direito. A 

Lei é um ato normativo originário, que possui força para criar direito novo e está 

previsto na Constituição da República (art. 59). Não pode o Decreto prevalecer 

em relação à Lei, sob pena de se ferir a independência dos Poderes, pois com 

a prática de um ato administrativo, o chefe do Poder Executivo estaria 

“revogando” uma Lei.   

 

                Por fim, considerando que o meio ambiente ecologicamente 

equilibrado é um direito coletivo, previsto no art. 225 da Constituição da 

República, devendo ser defendido pelo Poder Público e pela coletividade, para 

que seja preservado para as presentes e futuras gerações, não temos dúvidas 

em afirmar que este direito deve prevalecer sobre a exigência da Fiscalização 

do Exército, que pretende a supressão da vegetação na faixa de 20 metros no 

entorno das edificações que não sejam depósitos de explosivos ou acessórios. 

A prevalência da preservação ambiental se dá pelo fato de que um direito 

constitucionalmente previsto, não pode ser preterido por uma exigência, 

emitida por um agente público, que sequer encontra previsão normativa.  

 

 

 

Santo Antônio do Monte, 02 de setembro de 2016 
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